 11الف زائر للجبل االخضرو  8االف للبرك
المائية و  ٦٣٤٦سائح لمحافظة مسندم
و 1500زائر لمحمية السالحف
شهدت عدد من الوجهات السياحية في السلطنة تدفق الزوار في اجازة عيد الفطر المبارك لالستمتاع
بالمقومات الطبيعية و التراثية التي تزخر بها السلطنة ،و قضاء أوقات ممتعة في أجواء عائلية،واقامت بعض ادارات
السياحة في محافظات السلطنة فعاليات ترفيهية خالل ايام اجازة العيد الضفاء الجوانب الترفيهيةللسكان والزوار
و بلغ عدد زوار الجبل االخضر في محافظة
الداخلية  ( 11241أحد عشر ألفاً ومائتان وواحد
وأربعون زائر ) خالل إجازة عيد الفطر المبارك
ويعد الجبل االخضر من ابرز الوجهات السياحية
في السلطنة في كل مواسم العام لما يتمتع به من
مقومات طبيعية .كما شهدت بقية مناطق الجذب
السياحية في محافظة الداخلية حركة سياحية
نشطة تمثلت في زيارات للمواقع السياحية مثل
مسفاة العبريين و جبل شمس  ،وغيرها من
مناطق الجذب السياحية في محافظة الداخلية
و شهدت محافظة الداخلية تدفق الزوارعلى
األماكن الباردة كالجبل شمس و القرى المحيطة
به لالستمتاع بالطقس المعتدل الذي تتميز به
بعض مناطق الجذب السياحية في أشهر الصيف ،
حيث شهدت المنشأت الفندقية نسب اشغال
مرتفعة
ونظمت إدارة السياحة بالداخلية بالتعاون مع
الفريق الثالثي فعالية فرحة العيد بساحة األلعاب
بمركز لولو هايبر ماركت في نزوى شملت العديد
من الفعاليات الترفيهية
و نظم فندق شرفة العلمين مهرجان عيود شرفة
العلمين خالل اجازة عيد الفطر المبارك بالتعاون
مع إدارة السياحة في محافظة الداخلية تضمنت
مسابقات و األلعاب الالطفال و تخيم الحر
وعروض ترفيهية.
وشهدت محافظة مسندم أيام عيد الفطر المبارك
حركة سياحية نشطة ،حيث بلغ إجمالي الزوار
لمينائي خصب و دبا  ٦٣٤٦سائح ( ستة آالف
وثالثمائة وستة واربعون) سائحا ،كما استقبلت
المحافظة السفنية السياحية الهندية كارينا التي
تزور السلطنة ألول مرة ،ويعد زيادة عدد السفن
تطورا إيجابيا يعكس تنامي حركة السفن السياحية
وامتدادها إلى خارج الموسم السياحي الشتوي
وادى انتعاش الحركة السياحية في المحافظة إلى
ارتفاع معدالت االشغال في الفنادق في المحافظة
إذ بلغت نسب األشغال في فندق خصب ، %100
وفندق اتانا مسندم و اتانا خصب  90بالمائة ،
وكل من فندق ديوان األمير و البحيرة ما بين 65
بالمائة و  78بالمائة على التوالي ،و فندق اطالل
دبا  %50ومنتجع شاطئ دبا نسبة االشغال به
بلغت  ، ٪٥٧وشهدت المحافظة كذلك تدفق
الزوار من دولة اإلمارات العربية المتحدة من
خالل تطبيق نظام التأشيرة السياحية بكفالة
األفراد و المجموعات السياحية
وتعد محافظة مسندم وجهة سياحية بما تزخر به
من مقومات سياحية متعددة و جذابة على مدار
العام
و بلغ عدد زوار البرك المائية بوالية وادي بني
خالد في محافظة شمال الشرقية بلغ خالل اجازة
عيد الفطر المبارك  8552زائر(ثمانية االف
وخمسائمة واثنان وخمسون ) زائر من مختلف
الجنسيات من داخل السلطنة و خارجها  ،وذلك
لالستمتاع بالمقومات السياحية في البرك المائية
وقد كان يومي الخميس و الجمعة األكثر إقباال
على زيارة البرك المائية إذ بلغ  3413زائر ،و2171
زائر على التوالي
وتم إصالح األضرار التي لحقت بالبرك المائية
بوالية وادي بني خالد و التي تسببت فيها
األمطارو األدوية األخيرة إعادة البرك المائية إلى
طبيعتها  ،الستقبال الزوار وذلك بالتعاون بين
وزارة السياحة و عدد من الجهات الحكومية
وارتفعت نسب اإلشغال في الفنادق ُ
والشقق
الفندقية والمخيمات السياحية خالل ايام عيد
الفطر المبارك و شهدت واليات المحافظة كذلك
إقبال سياحي تمثل في زيارة المعالم السياحية
واالستمتاع باألدوية والحدائق العامة وبعض

المنتزهات السياحية الطبيعية
كما شهدت تدفقا سياحيا جيد خالل اجازة عيد

اقبال الزوار على الوجهات السياحية خالل اجازة عيد الفطر المبارك
تنظيم فعاليات تراثية و ترفيهية الثراء السياحة المحلية

الفطر المبارك ،وذلك لتنوع المقومات السياحية
التي تزخر بها المحافظة بين بيئات بحرية و

صحراوية و جبلية جذابه ،تجتذب العديد من الزوار
مثل المركز العلمي بمحمية السالحف برأس الجنز

بنيابة رأس الحد و الشواطئ الرملية الجميلة ،و
األدوية مثل وادي الشاب ووادي طيوي واللذان

شهدا زيارة أعداد كبيرة من الزوار و كذلك قرب
المحافظة من مسقطمما يسهل على الزوار زيارتها
و االستمتاع بقضاء اجازة ممتعة فيها
وبلغ عدد المنشآت الفندقية  55منشأة فندقية
تضم  1350غرفة بلغت نسب األشغال بها
مستويات عالية خالل اجازة عيد الفطر المبارك
ويعكس اإلقبال السياحي على المحافظة
ونظمت إدارة السياحة بمحافظة جنوب الشرقية
بعض الفعاليات الترفيهية بالتعاون مع جمعية
المرأة العمانية بوالية مصيرة تحت مسمى أفراح
العيد بالمنتزه البحري وكذلك مشاركة نادي صور
للفروسية بعروض الخيل بشاطئ نعمة وذلك
إلضفاء بعض المناشط الترفيهية ،فعالية واد وذلك
بهدف إثراء السياحة الداخلية و إيجاد برامج
ترفيهية للسكان والزوار
من جانب اخر بلغ عدد زوار محمية المركز
العلمي للزوار برأس الجنز بناية رأس الحد بوالية
صور(  1500زائر )خالل أيام عيد الفطر المبارك
من مختلف الجنسيات ،حيث إطلع الزوار على
المقومات السياحية المتمثلة في مشاهدة
السالحف واالستمتاع بالمقومات الطبيعية
واطلع الزوارعلى السالحف ،وتم تنظيم جوالت
للزوار في المتحف العلمي الذي يرخر بالمعلومات
عن حياة السالحف و مراحل عمرها و أنواعها و
باإلضافة إلى مشاهدة عروض مرئة عن المقتنيات
األثرية التي وجدت برأس الجنز و إتاحة الفرصة
للزوار بمشاهدة صغار السالحف التي تم تجمعيها
في أحواض مخصصة ذلك للحفاظ عليها من
المهدادات وارجاعها للشواطئ في حلول الظالم
وتعد المحمية من الواجهات السياحية التي تشد
لها رحال الزوار من كل دول العالم لمشاهد
السالحف على إختالف أنواعها التي تعشعش في
المحمية ،وكذلك االستمتاع بقضاء أوقات من
الهدوء على مدار العام تشهد تدفق سياحي وذلك
العتدال الطقس بها
سجل عدد من الزوار اعجابهم بالمحمية وما
تتضمنه المحمية من مرافق بيئية و خدمات
نوعية التي يقدمها المرشدين السياحين و سبل
المحافظة على السالحف
ونظمت المديرية العامة للسياحة بمحافظة
ظفار بالتعاون مع شركة الريف العقارية المالكة
لصاللة جاردنز مول فعاليات تحت عنوان (أفراح
العيد السعيد) وذلك ثاني وثالث أيام عيد الفطر
المبارك  ،وقد تضمن برنامج الفعاليات العديد
من المناشط والفقرات والمسابقات الشيقة
المتنوعة إضافة الى تقديم الجوائز والهدايا
للكبار والصغار (المسابقات واأللعاب ،معلومات
سياحية ،رسائل توعوية إرشادية ،اإلنشاد ،الرسم
على الوجه ،الشخصيات الكرتونية والتنكرية)
وتحرص وزارة السياحة على مشاركة المجتمع
المحلي في مثل هذه المناسبات السعيدة من
خالل إقامة هكذا فعاليات فترة اإلجازات
المصاحبة للمناسبات الدينية والوطنية والتي
تساهم في تعزيز وتنشيط الحركة السياحية .
ونظمت إدارة السياحة بمحافظة الظاهرة
وبالتعاون مع فريق العينين وأهالي بلدة العينين
بوالية عبري فعالية أفراح العيد وذلك خالل
يومي ثاني وثالث عيد الفطر المبارك
وتضمنت الفعالية العديد من األنشطة
والفعاليات وتتمثل في تجسيد عرضة للخيل
العربية األصيلة وعرضة لإلبل وتقديم فنون
شعبية تقليدية وعمل معرض لألسر المنتجة
ومعرض للصور الضوئية تجسد القالع والحصون
والفعاليات التى اقامتها اإلدارة خالل االعوام
السابقة ويوجد معرض للفنون التشكيلية.

