خريطة سلطنة ُعمان

البريمي
مسقط

إرشادات مهمة:

محافظة البريمي

تقــع محافظــة البريمــي فــي الركــن الشــمالي الغربــي مــن ســلطنة ُعمــان ،وتزخــر هــذه
المحافظــة بالكنــوز الدفينــة ،حيــث يُمكنــك أن تستكشــف الكثبــان الرمليــة الذهبيــة
لصحــراء الربــع الخالــي .أينمــا تذهــب فــي البريمــي ســتجد العديــد مــن األماكــن
الممتعــة .بــدءاً مــن واحــات النخيــل الخضــراء الوارفــة ،مــروراً بجبالهــا الشــاهقة ذات
التكوينــات الجيولوجيــة الفريــدة ،وصــو ًال إلــى صحرائهــا الهائلــة التــي تُعــد البوابــة
العمانيــة لصحــراء الربــع الخالــي األكبــر فــي العالــم.
ُ

كيفية الوصول إلى محافظة البريمي
تبعــد محافظــة البريمــي عــن محافظــة مســقط قرابــة 370كــم  ،ويســتطيع الزائــر لهــذه
المحافظــة الوصــول إليهــا مــن العاصمــة مســقط عبــر طريقيــن رئيســيين :األول يمــر
عبــر محافظــة الظاهــرة (عبــري  -حفيــت) والثانــي يمــر عبــر محافظــة شــمال الباطنــة
(صحــار -وادي الجــزي).

قبل كل شيء ،البد لك من الوقوف عند بوابة البريمي الهائلة اللتقاط
الصور التذكارية البانورامية للوالية ،منها يمكنك االنتقال إلى حصن
الخندق والتعرف على أسراره وسبب تسميته بذلك االسم الغريب.
من الخندق يمكنك االنطالق الستكشاف وادي وقرية مضبة التاريخية
وتناول وجبة الغداء تحت ظالل النخيل الوارفة .بعد الغداء ،يمكنك زيارة
حصن الحلة الشهير والتمتع بالزخارف الدقيقة ألبراجه ،وبنهاية المطاف
البد من التسوق في سوق المحافظة المركزي لتحصلو على المصنوعات
الحرفية التي تحكي قصة التاريخ العريق للمنطقة.

تمتع بالجو الرائع وانطلق في الصباح نحو والية محضة لتجربة تسلق جبل
القطار والتمتع بمشاهدة مختلف األشجار على جانبيه .ومنها تنطلق نحو
وادي وقرية شرم الستطالع نظام األفالج المائية الخاص بها والذي يخترق
واحات النخيل بطريقة فريدة من نوعها ،إنه مكان مثالي لتناول وجبة
الغداء.
وإذا كنت من هواة السباحة بين أحضان الطبيعة ،عليك التوجه نحو
وادي القحفي و وادي خميس اللذان يتميزان باألحواض الصخرية الممتلئة
بالمياه الصافية على مدار العام.

لن تكتمل زيارتك للبريمي إال بزيارة قراها األثرية الشهيرة مثل الجزيرة،
الخطوة ،والخضراء إلكتشاف قرى أثرية باقية.
استمتع بإلتقاط الصور لقرية الخضراء الجميلة الموجودة على حافة
الوادي والتي تتدفق المياه على طول طريقها.

انطلق مع سيارة الدفع الرباعي لتكون على موعد مع مغامرة هائلة في
رمال السنينة التي تُعد البوابة العمانية لصحراء الربع الخالي شاسعة
االمتداد.
األنشطه تشمل التزلج على الرمال أو قيادة الدرجات الرملية أو التخييم.

y

yالتقيد بالقواعد االجتماعية الصحيحة للمجتمع العماني
وااللتزام بارتداء المالبس المحتشمة.

y

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

y

yالتأكد من كفاءة نظام الدفع الرباعي في السيارة التي
تستخدمها ،وكما ينبغي عليك إشعار أحد المقربين لديك عن
وجهة رحلتك وموعد رجوعك.

y

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

y

yتجنب التخييم في بطون األودية بسبب جريان هذه األودية
أحيانا.

y

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

