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رمال ال�رشقية

تأتي رمال السلطنة ومساحاتها الصحراوية كرمز تتميز به عن دول
اإلقليم المجاورة لها .ولهذا السبب غدت تلك الرمال محط أنظار
المستثمرين من الجهات الحكومية والمشاريع الخاصة ،لتمد
ّ
تمكنهم من عيش أجمل التجارب
زائريها بكافة سبل الراحة التي
وأمتعها من خالل مجموعة من المخيمات واألنشطة المتنوعة.
وتمثل الصحاري المكان األنسب للهروب من جو المدينة الصاخب
لعالم من الهدوء واالسترخاء في قلب الطبيعة وممارسة مختلف
األنشطة .وتأخذك رحالت السفاري الصحراوية في جو من البداوة
واألصالة حيث الخيام والجمال والحياة البسيطة.
وعندما تقود سيارتك متوغ ً
ال في كنف الصحراء وعابراً الخيام
البدوية ،سيخالجك شعور بأنك ومن معك الوحيدون في هذا
العالم وسط هدوء الطبيعة الرملية .وسيأخذك المرشد السياحي

معلومات �رسيعة

في رحلة ألجمل البقاع الصحراوية في رمال الشرقية وأروعها لنصب
خيمتك واالستمتاع بليلة قمريّة ال يمكن نسيانها ،ليلة تجمعك
مع رفاقك أو أفراد عائلتك حول موقد من النار تحلو معه القصص
والحكايات بعيداً عن العالم التقني الحديث .كما وتمنحك
الشركات والمكاتب السياحية فرصة الغرف من الثقافة العمانية
وإرثها الحضاري العريق وسط أسلوب المعيشة البدوي بكافة
تفاصيله وذلك من خالل تخصيص وقت من جدول الرحلة لقضاءه
مع األسر البدوية في تلك المناطق.
وتعد الواحات القلب النابض للصحراء ،فهي البقعة التي تدب
فيها الحياة بالخضرة والعذوبة والنقاء .كما وتمثل مالذاً للعديد
من الكائنات الصحراوية الهاربة من الحرارة الحارقة والمناخ
الصحراوي القاسي.

ويعد رصد النجوم أحد أكثر الهوايات انتشاراً في اآلونة األخيرة
فضاء رحب ًا
وخصوص ًا وسط الرمال الذهبية الممتدة التي تفتح
ً
ونقي ًا لتتألق فيه النجوم بأضوائها الزاهية لي ً
ال .كما سيأخذك
المرشد السياحي في رحلة عن طريقة استعانة الجماعات البدوية
قديم ًا بالنجوم لمعرفة االتجاهات ،التواريخ واألوقات .وستمنحك
عدسة التلسكوب الخاص بك أجمل مشهد للنجوم كما لم
تشاهدها من قبل وفرصة رؤية األجرام السماوية البعيدة أيض ًا.
لالستمتاع بتجربة صحراوية متفردة ،يجب عليك اختيار أفضل
الباقات السياحية الترفيهية والتي تضم مختلف المناشط والتجارب
تنس أن تخلد تلك
التي يمكنك عيشها وسط أحضان الصحراء .وال
َ
اللحظات الساحرة من خالل عدستك.

كيف ت�صل �إىل

اقتبا�س من

• هل تعلم أن الصحراء العمانية موطن لما يربو

على القادمين من مسقط أن يسلكوا الطريق

يقول أوليفر ينج ،أحد السياح" :لقد زرت السلطنة

عندما تجوب الصحراء ،سترى منظراً مختلف ًا

عن  200نوع من الحيوانات البرية و  150نوعا من

المؤدي لسوق الموالح المركزي واالستمرار حتى

العام الماضي للتخييم في محافظة الشرقية،

للسماء الصافية في المساء ،منظ ٌر ال يشوبه ضوء

النباتات المحلية؟

الوصول لبدبد ،ثم االنعطاف ألخذ طريق  23من

وكانت أحد أكثر التجارب متعة وإثارة .وقررت من أن

بعد بدبد والبقاء على ذلك الخط لحين الوصول

أكرر الزيارة في هذا العام لتجربة جوب الصحراء .إن

من أضواء الشوارع والمدن .وإن كنت من محبي
رصد النجوم أو مصوراً هاوي ًا ،فحتم ًا ستستمتع بأحد

لبدية حيث باإلمكان هناك الدخول للرمال من

القيادة وسط الكثبان الرملية أمر في غاية الروعة،

أكثر إطالالت النجوم روعة وصفاء.

عدة جهات .وهناك العديد من اللوحات اإلرشادية

ناهيك عن منظر السماء المزينة بالنجوم كاللؤلؤ
المنثور ،والتي نالت نصيب ًا من عدسة زوجتي التي

بمحاذاتها.

تهوى تصوير النجوم".

• هل تعلم ان الكثبان الرملية قد يصل ارتفاعها
ألكثر من  200متر؟

التي توضح مكان المخيمات ومناطق التجمع

مميزات هذه املنطقة

م�سار الرحلة

 10صباحا :االنطالق من مسقط الى رمال الشرقية

١٢ظهرا :تناول وجبة الغداء في خيمة بدوية بطريقة تقليدية

٦مساء :تناول الشواء المطهو على الحطب في ليلة عشاء صحراوية.

٤عصرا :تمتع بجولة على الكثبان الرملية بسيرة الدفع الرباعي

 10مساء :االستمتاع بمشاهدة النجوم في سماء الصحراء الصافية

