خريطة سلطنة ُعمان

محافظة مسندم

مسقط

إرشادات مهمة:
y

yاحترام العادات االجتماعية والتقاليد الخاصة بأهالي المنطقة
وااللتزام بارتداء المالبس المحتشمة.

y

yاستخدم سيارات الدفع الرباعي في المسارات الجبلية بعد
التأكد من صالحية اإلطارات اإلضافية ،وكفاءة نظام الدفع
الرباعي.

y

yاحرص على اصطحاب كميات كافية من المياه والطعام
والوقود.

y

yقم بإشعار أحد المقربين إليك عن وجهة رحلتك وموعد
رجوعك.

y

yتعامل فقط مع القوارب السياحية المرخصة كونها مزودة
بمعدات السالمة المنصوص عليها قانون ًا.

y

yتجنب التخييم في بطون األودية بسبب احتمال جريانها
بشكل مفاجئ.

y

yاحرص على طلب األذن من المالك عند تصوير األمالك الخاصة.

محافظة مسندم:
مشهد بحري مذهل بكل ما للكلمة من معنى ،بل لعله أحد أجمل
المواقع الطبيعية في سلطنة عمان حيث يجتمع الجبل بالحر مشك ً
ال
ثنائي ًا غاية في الروعة ،يتخلله أودية عميقة أشبه ما تكون بالمضائق
البحرية ،ذات اإلطاللة الخالبة على بحر ُعمان شرق ًا والخليج العربي غرب ًا ..
أه ً
ال بكم في عروس الشمال  ..مسندم.

كيف تصل إلينا؟

زيارة حصن خصب و التوجه إلى حصن الكمازرة (500م من حصن خصب).
*تدفع رسوم مالية

تبعد محافظة مسندم عن العاصمة مسقط قرابة  570كم ،ويمكن
الوصول إليها عن طريق الرحالت الجوية من مسقط ،أو عبر العبارات
البحرية السريعة ،كما يمكن القيادة براً عن طريق معبر يمر بدولة اإلمارات
العربية المتحدة.

توجه إلى الغرب على طول الطريق الساحلي المذهل إلى قرية قدا
الكتشاف الرسومات الصخرية القديمة ،والتوقف في بخا لزيارة حصن بخا
و حصن البلدة.
يمكنك زيارة فندق أتانا المحلي لتناول فنجان من القهوة على التراس في
الهواء الطلق مع اطاللة شاملة على المحيط

يمكنك استئجار قارب صغير أو العبارات السريعة واستكشاف الجزر القريبة
الفريدة من نوعها بما في ذلك جزيرة تلغراف ،جزيرة أم الغنم ،جزيرة مسندم
وخور شم .تمتع بالغوص والسباحة ،واحرص من الدالفين و الطيور البحرية.
عند عودتك إلى خصب ،توجه إلى خور نجد ،التي توفر مناظر خالبة (مناسب
اللتقاط الصور البانورامية) .ثم يمكنك زيارة حديقة السي واالستمتاع
بالغابات المفتوحة والهندسة المعمارية القديمة ،بما في ذلك بيوت
القفل.

خذ وقتك للذهاب إلى الطرق الجبلية المتعرجة ،مرورا بمنطقة السي
الجبلية الشهيرة وجبل حارم  ،وصوال إلى منطقة ليما على الساحل
الشرقي .هذه القرية الخالبة للصيد مثالية للسباحة والتجديف ،أو استكشف
برك الصخور المحلية.

 .1زيارة منتجع الحواس الست.
الساحل إلى دبا حيث يمكنك زيارة حصن
طول
على
القارب
مالية.
رسوم
*تدفع
ركوبدبا.
يمكنكحصن
 .2زيارة
الدير وال تفوت زيارة منتجع الحواس
بسيح
االثرية
المواقع
على
والتعرف
على المواقع االثرية بسيح الدير.
دباالتعرف
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العالم والتي تقدم مجموعة من
تميزا
األكثر
الفنادق
زيارة  ،أحد
الست
فيومنها:
مدحا
لوالية
الرئيسية
المعالم
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مدحا.المحلية والدولية اللذيذة .يمكنك ركوب القارب مرة أخرى إلى
المأكوالت
سد
األفالج.ليما ،ثم التمتع بغروب الشمس بالسيارة إلى خصب.
منطقة
متحف محمد بن سالم المدحاني.

* يجب الحجز مسبق ًا

هذه المطوية تحتوي على برنامج محدد ،يمكنك تمديد أو تحديد برنامجك الخاص إلستكشاف المحافظة.

