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إرشادات مهمة:

محافظة جنوب الشرقية
محافظــة جنــوب الشــرقية واحــدة مــن أكثــر محافظــات الســلطنة تمي ـ ًزا مــن
حيــث طبيعتهــا البيئيــة المتنوعــة بيــن الجبليــة والصحراويــة والبحريــة التــي
ترســم أجمــل المشــاهد فــي عيــون زائريهــا .حيــث يمكنــك التنقــل بيــن
كثبانهــا الرمليــة الذهبيــة أو االقتــراب مــن جبالهــا الشــاهقة المتميــزة بألوانهــا
المتناغمــة ،وصــو ًلا إلــى أوديتهــا التــي تمنــح الســياح مســاحة لالســترخاء
وتنــاول الطعــام بيــن مســالكها وإكتشــاف شــموخ قالعهــا المتــوارث عبــر
قــرون مــن الزمــن ،إضافــة إلــى جاذبيــة رمــال شــواطئها الناعمــة ذات اللــون
الفيــروزي ،كمــا يمكنــك مشــاهدة الســاحف الخضــراء الضخمــة أثنــاء
تعشيشــها ليــ ًلا.

كيفية الوصول للمحافظة
تبعــد محافظــة جنــوب الشــرقية عــن محافظــة مســقط حوالــي  140كــم
والوصــول إليهــا غايــة فــي الســهولة ،حيــث يمكــن للراغبيــن فــي زيارتهــا
القيــادة عبــر طريــق قريــات  -صــور وهــو طريــق جديــد يربــط بيــن المحافظتيــن.

جنــوب الشــرقية تمنحــك العديــد مــن الخيــارات لبــدء برنامجــك الســياحي
فيهــا ،وربمــا يكــون وادي طيــوي أحــد أبــرز هذه الخيــارات ،كما يمكنــك تجربة
ركــوب القــوارب فــي وادي شــاب ،لتســتمتع بعدهــا بلحظــات مــن االســترخاء
وتنــاول الغــداء علــى ضفــاف الــوادي حيــث يضفــي جمــال المــكان علــى الطعــام
لــذة أخــرى .ومــن هنــاك يغــدو التوجــه إلــى واليــة صــور هــو الخيــار األنســب،
والبدايــة بزيــارة حصــن السنيســله للتعــرف علــى عراقــة تاريخــه وروعــة
تصميمــه ،ومنــه إلــى حصــن بــاد صــور وهــو حصــن يتضمــن مجموعــة مــن
األبــراج التــي تشــهد علــى أهميتــه التاريخيــة .وفــي واليــة صــور ً
أيضــا ال تنســى
زيــارة ســفينة فتــح الخيــر والمتحــف البحــري وجســر خــور البطــح ألخــذ صــورة
بانوراميــة مــع منظــر البحــر واألبــراج ومنــارة العيجــة ،ومتحــف العفيــة التراثــي
وفــي المســاء يمكنــك أخــذ جولــة فــي ســوق الواليــة ومينــاء صــور الصيــد
البحــري .وإذا كنــت مــن محبــي الشــواطئ ومناظرهــا الخالبــة يمكنــك التوجــه
لعــدد منهــا مثــل :شــاطئ الدفــة والشــياع والخبــة ورأس رويــس.

فــي صبيحــة اليــوم الثانــي وبعــد تنــاول وجبــة اإلفطــار ســتكون االنطالقــة
بزيــارة قــرى وادي المنقــال الشــهيرة بمــزارع النخيــل ،ثــم التجــول قلي ـ ًلا فــي
وادي بنــي جابــر ،ومــن ثــم الخــروج فــي جولــة بحريــة بأحــد المراكــب الشــراعية
التقليديــة (الــداو) فــي خــور جرامــا ،وعلــى ظهــر المركــب ســيكون لوجبــة
الغــداء ذكريــات خاصــة حيــث الهــواء العليــل الممــزوج بصــوت أمــواج البحــر
المتالطمــة .وفــي مــكان ليــس بالبعيــد عــن خــور جرامــا يدعــوك حصــن رأس
الحــد  -نيابــة رأس الحــد هــي أول منطقــة تشــرق عليهــا الشــمس فــي شــبة
الجزيــرة العربيــة -الكتشــاف حكايــة أمجــاد عمرهــا قــرون عــدة إذ يعــود تاريخــه
إلــى القــرن الخامــس عشــر الميــادي .أمــا المواقــع األثريــة فــي رأس الجنــز والتــي
يعــود تاريخهــا إلــى أكثــر مــن  4300عــام فهــي حكايــة أخــرى تنتظــر مــن يكتشــف
أســرارها ،وهنــاك ً
أيضــا لديــك الفرصــة لمشــاهدة الســاحف الموجــودة فــي
محميــة رأس الجنــز ،اذا كنــت زائــراً للســلطنة فــي شــهر أغســطس فســوف
ســتحظى بتجربــة فريــدة ال تتكــرر كثيــرً ا وهــي مشــاهدة الســاحف عندمــا
تضــع بيضهــا علــى الشــاطئ خــال الليــل ،ولضمــان تمكنــك مــن زيــارة
المحميــة عليــك القيــام بالحجــز المســبق.

يمكــن زيــارة متنــزه مرخــة الســياحي الواقــع علــى امتــداد ضفــاف وادي مرخــة
المنحــدر مــن وادي بنــي خالــد ،ويتميــز المتنــزه بالميــاه المتدفقــة والشــاالت
الطبيعيــة والكهــوف الصغيــرة ،كمــا يمكنــك زيــارة وادي ســيق وســبت
ومنهــا يمكنــك استكشــاف أســرار القــاع والحصــون العمانيــة ،وهــذه المــرة
عبــر زيــارة حصــن جعــان بنــي بــو حســن الــذي تــم ترميمــه فــي عــام ١٩٩١م
علــى أنقــاض الحصــن القديــم الــذي يعــود تاريخــه إلــى القــرن التاســع الميــادي.
وفــي الجانــب اآلخــر تتيــح رمــال الشــرقية فــي جعــان بنــي بوحســن تجربــة ثريــة
لعشــاق التخييــم واألنشــطة الصحراويــة األخــرى .وفــي جعــان بنــي بوعلــي
ينتظــرك جامــع آل حمــوده الــذي يعــود تاريــخ بنائــه إلــى مــا قبــل  500عــام
ويتميــز بكثــرة القبــاب ذات التصاميــم اإلســامية البديعــة .بينمــا تدعــوك
األشــخرة لالســتمتاع بجمــال شــواطئها ومشــاهدة أســراب الطيــور مــع تنــاول
وجبــة خفيفــة وقضــاء بعــض الوقــت فــي االســتراحة المجهــزة بالمظــات .ثــم
أخــذ جولــة فــي المينــاء البحــري ،والتعــرف علــى مختلــف الشــواطئ الموجــودة،
وممارســة األنشــطة الســياحية المتنوعــة مثــل ركــوب األمــواج ودراجــات
الجــت ســكي أو القيــام برحلــة بحريــة عبــر إحــدى الشــركات الســياحية.

وكمــا يقــال «ختامهــا مســك» اخترنــا جزيــرة مصيــرة لتكــون مســك الختــام
لمقتــرح برنامــج زيــارة محافظــة جنــوب الشــرقية ،والمتوجــه لهــذه الجزيــرة
الرائعــة يمــر بشــواطئ خويمــة وقــرون ورمــال الشــرقية وصــو ًلا الــى مرفــأ
شــنة البحــري واالنتقــال بواســطة العبــارات الســريعة .وفــور وصولــك إلــى
الجزيــرة الرائعــة والتــي يمــر مــن خاللهــا أحــد شــواطئها الجميلــة لالســترخاء
واالســتمتاع بــدفء رمالهــا ،حيــث تنتظــرك شــواطئ مصيــرة ،رأس الحلــف،
بيــاض ،والعيجــة .وعليــك اختيــار أحــد أوديتهــا مثــل وادي بــاد ،وادي ماطــي،
وادي قطــارة ،وادي عــرف ،ووادي حقــل مكا ًنــا لتنــاول وجبــة الغــداء .والختيــار
أشــهى األســماك الطازجــة لتأخذهــا معــك فــي رحلــة شــوي توجــه إلــى ســوق
األســماك.

y

yالتقيد بالقواعد االجتماعية الصحيحة للمجتمع العماني
وااللتزام بارتداء المالبس المحتشمة.

y

yاستخدم سيارة الدفع الرباعي في المسارات الجبلية وتأكد من
أن لديك كمية كافية من الماء والطعام والوقود واإلطارات
اإلضافية.

y

yتأكد من كفاءة نظام الدفع الرباعي في السيارة ،كما ينبغي
إشعار أحد المقربين لديك عن وجهة رحلتك وموعد رجوعك.

y

yتجنب التخييم في بطون األودية بسبب جريانها أحيا ًنا.

y

yعند دخول األمالك الخاصة يرجى أخذ اإلذن قبل التصوير.

y

yتعامل فقط مع القوارب السياحية المرخص لها بذلك كونها
مزودة بمعدات السالمة المقررة قانونا.

y

yحافظ على نظافة المكان بإلقاء القمامة والمخلفات في
الصندوق الخاص بها.

y

yيرجى عدم تصوير الناس عند دخول األمالك الخاصة من دون
أخذ إذن مسبق.

