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عبروا عن إعجابهم بالتنوع السياحي والطبيعي والثقافي الثري للسلطنة

فوج سياحي ألماني يزور السلطنة
لمدة  8أسابيع تحت شعار ( عمان لؤلؤة الشرق )

في رحلة استكشافية سياحية تمتد إلى 8
أسابيع في السلطنة يزور البالد حالي ًا فوج
سياحي ألماني يضم  15سائح ًا  ،وقد وصل
الفوج مستق ً
ال  8مركبات كرفانات سياحية
فاخرة خاصة للسفر والسياحة  ،وذلك ضمن
جولة تضم عدداً من الدول مثل إيران وتركيا
وإيطاليا واإلمارات العربية المتحدة .
انطلقت الرحلة من تركيا خالل شهر نوفمبر
من العام الماضي ،وستنتهي الجولة في
إيطاليا خالل شهر مارس القادم .ويشرف على
تنظم الرحلة شركة أبنتور أوستن ،وهي شركة
سياحية ألمانية ،وهذه هي المرة الثانية التي
تنظم شركة أبنتور أوستين فيها رحلة
سياحية لسياح ألمان في السلطنة.
وأجمع أعضاء الفوج السياحي األملاين
عىل أن السلطنة تعترب اختيا ًرا ممتازا
ورائعا للسياح األملان بفضل تعدد املقاصد
السياحية بها  ،ومناخها املتنوع وشعبها
الودود الذي يتميز بكرم الضيافة العربية
األصيلة  ،إضافة إىل التنوع الثقايف والرتايث
الرثي  ،وجاءت هذه الجولة السياحية
تحت شعار "عُامن ،لؤلؤة الرشق" .
وتعد رشكة بهوان للسياحة احدى
الرشكات إدارة الوجهات السياحية
الرائدة يف السلطنة ،وتوفر للسياح كافة
أشكال الدعم امليداين مبا يف ذلك عمليات
النقل الربي وخدمات اإلرشاد السياحي،
باستثناء اإلقامة الفندقية؛ حيث أن
السياح يستخدمون الكرفانات السياحية
 ،حسبام ذكر أرون كامبوج ،وهو مسؤول
تنفيذي للسياحة الوافدة برشكة بهوان
للسياحة.
وسيقوم الفوج السياحي بزيارات
استكشافية ألماكن مختلفة يف السلطنة
ملدة 60يوماً ،سيسافرون فيها عن طريق
مركبات الكرفانات املزودة بجميع وسائل
الراحة األساسية .وفضل السياح خوض
رحلتهم باستخدامها ً
بدل من السفر عرب
الجو أو البحر ،ألن هذه الوسيلة متكنهم
من الجمع بني مغامرة السفر الدويل
بسالمة وراحة يف أجواء تتميز بالصداقة
واللطف يف إطار رحلة سفر جامعية
منظمة .ويشتمل جدول الجولة السياحية
للفوج الزائر عىل زيارة مختلف املقاصد
السياحية بالسلطنة ومنها زيارة الشواطئ
واملخيامت عىل الرمال إضافة إىل الجبل
األخرض ومسندم ومختلف الوجهات
السياحية مبحافظة ظفار .
وقال أرتيم كوباليف ،مدير الرحلة يف
رشكة أبنتور أوستني" :سيستمتع املشاركني
يف هذه الجولة بتجربة ثرية من خالل
زيارة أبرز املعامل السياحية الرئيسية يف
دول املرشق ،التي تتميز بثقافتها العريقة
املمتدة بعمق التاريخ اإلنساين .
مسار الجولة
وقال سيجورا وهارولد ،وهام زوجان
متقاعدان من منطقة بورجولثاوسني
الداخلية يف أملانيا" :غادر الفوج ديب
قاصدًا السلطنة عرب الطريق الشاميل من
خالل شبه جزيرة مسندم .وكانت جزيرة
مسندم رائعة ببساطة ،حيث استمتعنا
بجامل الطبيعة خالل جولة يف قارب
تقليدي عُامين .ومارس بعض األفراد
رياضة الغوص يف مياه جزيرة مسندم
الرائعة .كام استمتعنا مبشاهدة الدالفني
يف تجربة مثرية ومختلفة متامًا".
وقال أرتيم" :ركزت جولتنا عىل
استكشاف السلطنة بأكملها ومجدها
التليد" .وأضاف بقوله" :لدينا  8أسابيع
فقط يف السلطنة ورغم ذلك لدينا الكثري

من األماكن التي يجب زيارتها .ومن
املخطط القيام برحلة موسعة إىل مناطق
الجذب الرئيسية التي توفرها السلطنة.
ويتسق هذا األمر مع فلسفة املجموعة
املتمثلة يف سعيها للتعرف عىل أكرب قدر
ممكن من املناطق الطبيعية املتنوعة".
وقال إيدي وكاتيا ،وهام زوجان
أملانيان" :متتلك املنطقة قد ًرا كب ًريا من
اإلمكانيات واملقومات التي ميكن أن
تقدمها للسياح مبا يف ذلك األودية الرائعة
والسهول الجميلة التي تعترب أماكناً
مثالية ملامرسة رياضة امليش ،باإلضافة
إىل الجداول واألودية والتالل والحدائق
الغناء والشواطئ الرائعة  ،إضافة إىل
القالع والحصون العريقة واملساجد .وقد
مررنا يف مدينتي صحار وبركاء الساحليتني
بتجربة عملية عن املزايدة العُامنية
التقليدية عىل بيع األسامك الكبرية
والطازجة ،وقد كانت تجربة مذهلة
متامًا".
وعلقت ديلتيف بابتسامة قائلة:
"إننا نستكشف جامل وروعة العاصمة
العامنية .وال ميكن أن يكون املناخ أكرث
ً
جامل مام هو عليه اآلن ،وقد زرنا بالفعل
مدينة مسقط القدمية وسوق مطرح ودار
األوبرا السلطانية ال ُعامنية يف أجواء دافئة
وممتعة بفضل درجات الحرارة املعتدلة .
مسقط مدينة مذهلة
بينام قال كل من هريست وهايدي،
وهام زوجان من مدينة كولن األملانية
أن مسقط مدينة مذهلة ويجمع سوق
مطرح التجاري التقليدي بأسواقه
املتعددة املصممة عىل الطراز العُامين
جامل املرشق النموذجي .وقد استمتعنا
بالسري يف سوق مطرح الذي كان عب ًقا
بروائح البخور من مختلف العطور
الصادرة من املباخر .ومن بني مصادر
الجذب األخرى جامع السلطان قابوس
األكرب ،أكرب جامع يف السلطنة ،وهو تحفة
معامرية غاية يف الروعة ينبغي زيارتها.
ويف األسابيع القادمة ،سوف يزور الفوج
رمال الرشقية  ،إحدى أهم الوجهات
السياحية ملا توفره من مساحات رملية
شاسعة تصل مساحتها إىل حوايل  10آالف
كم مربع يقصدها الكثري من السياح من
داخل السلطنة وخارجها حيث تتعدد
الوجهات واملسارات لعبور املساحات
الرملية ،مروراً بالكثبان الرملية بتعرجاتها
والشواطئ الرائعة وقرى الصيد والواحات .
كام سيزور السياح االملان محمية جبل
سمحان الطبيعية مبحافظة ظفار  ،والتي
تعد موقعا استثنائيا يزخر بتنوع بيئي
فريد حيث تضم يف جنباتها أنواعا مختلفة
من الحيوانات الربية والطيور والنباتات
النادرة واألحياء املائية إىل جانب شواهد
للتكوينات الجيولوجية تعد ذات قيمة
علمية وجاملية استثنائية.
ً
وصول
ثم يتحرك الفوج إىل الشامل
إىل مواقع أشجار اللبان الشهرية ،و مركز
القوافل السابق لتجارة اللبان العريقة.
كام سيقوم السياح بزيارة استكشافية إىل
منطقة الربع الخايل.
الجبل االخرض
وسيزور الوفد محمية املها الطبيعية،
وهي معلم مهم من معامل الحياة الربية
يف منطقة شبه الجزيرة العربية ، ،ثم
يزور الفوج بعد ذلك مدينة نزوى
التاريخية التي تتميز بقلعتها الشهرية
 ،وتشتهر بانتشار بساتني النخيل فيها
واملساجد املزدانة بقباب ذهبية زرقاء
.ويعترب الجبل االخرض محطة من
املحطات التي سيزورها الفوج  ،حيث
يشتهر الجبل االخرض بتنوع منتجاته
الزراعية كالفاكهة والزهور والرمان
والخوخ واملشمش واللوز والجوز والورود
التي ال ميكن أن تنمو يف أي مكان آخر يف
الخليج العريب عدا الجبل األخرض  ،حيث
يتميز بإعتدال درجات الحرارة صيفا
وبالربودة الشديدة شتا ًء .

