خريطة سلطنة ُعمان

مسقط

إرشادات مهمة:

محافظة مسقط
تقــع محافظــة مســقط علــى ســاحل بحــر ُعمــان ،فيمــا تحتضنهــا مــن الجهــة األخــرى
سلســلة جبــال الحجــر الشــرقية الشــهيرة ،هــذا الموقــع االســتراتيجي منحهــا خصوصيــة
كبيــرة لجهــة المناظــر الطبيعيــة الخالبــة واإلطــاالت المتعــددة ،البحريــة منهــا والجبلية،
ً
كاشــفة عــن مدينــة عصريــة متطــورة
لتأتــي التصاميــم العمرانيــة لتكمــل المشــهد
عرفــت كيــف تحافــظ علــى تاريخهــا العريــق عبــر جمعهــا ببراعــة تامــة بيــن المدرســة
العمانيــة األصيلــة ،والحداثــة الغربيــة بتقنياتهــا المســتقبلية الرائــدة.
المعماريــة ُ

كيفية الوصول للمحافظة
يمكــن الوصــول إلــى العاصمــة مســقط عبــر العديــد مــن المنافــذ الجويــة والبريــة
والبحريــة ،حيــث يقــع مطــار مســقط الدولــي فــي واليــة الســيب .بري ـ ًا يمكــن الوصــول
لمســقط عبــر المنافــذ البريــة العديــدة مــع دول الجــوار .بحريـ ًا يمكــن الوصــول للعاصمــة
عبــر مينــاء الســلطان قابــوس الســياحي المجهــز الســتقبال الســفن الســياحية مــن
كافــة األحجــام.

ابــدأ جولتــك بزيــارة ألحــد أبــرز األيقونــات المعماريــة علــى مســتوى
الســلطنة ،جامــع الســلطان قابــوس األكبــر الــذي يُعــد أحــد أكبــر
المســاجد فــي الشــرق األوســط ،مــن هنــاك يمكنــك االنتقــال لزيــارة دار
األوبــرا الســلطانية التــي ُتعتبــر تحفــة معماريــة عصريــة بــارزة ،بالقــرب
مــن الــدار وعلــى مســافة  10دقائــق بالســيارة ،يمكنــك زيــارة أحــد أقــدم
وأجمــل األســواق الشــعبية فــي العاصمــة ،ســوق مطــرح حيــث يمكنــك
الحصــول علــى أفضــل التحــف األثريــة والخناجــر العمانيــة التقليديــة
واللبــان الظفــاري الممتــاز ،فــي نهايــة الســوق ســتجد كورنيــش مطــرح
البحــري الــذي يطــل علــى خليــج عُ مــان ،وإذا كنــت محظوظــ ًا ،ســتجد
اليخــت الســلطاني آل ســعيد راســي ًا فــي المينــاء والــذي يُعــد مــن أضخــم
اليخــوت الخاصــة فــي العالــم .مــن كورنيــش مطــرح يمكنــك متابعــة
الســير وصــو ً
ال إلــى قصــر الســلطان قابــوس "قصــر العلــم المهيــب" حيــث
يمكنــك التقــاط الصــور التذكاريــة فــي الباحــة الخارجيــة الهائلــة.

يمكنك أن تبدأ يومك بزيارة سريعة للقبة الفلكية التي تقدم لك معلومات
هائلة عن النظام الشمسي بأسلوب ممتع للغاية .الحق ًا يمكنك اختيار
أحد الشواطئ العمانية العديدة لتناول وجبة الغداء في الهواء الطلق،
وهنا يمكن لك االختيار بين شاطئ يتي الذي يتميز برماله الذهبية الناعمة،
يمكنك زيارة شاطئ بندر الخيران الذي يتميز بأشجاره الكثيفة المالصقة
لمياه البحر .الحق ًا البد لك من زيارة المتحف الوطني الذي يضم العديد من
المقتنيات األثرية التي تحكي التاريخ والثقافة العمانية العريقة ،بالطبع
هناك العديد من المتاحف األخرى التي يمكنك زيارتها مثل بيت البرندة
وبيت الزبير .

انطلق في الصباح الباكر لزيارة سد وادي ضيقة في والية قريات والذي يضم
حديقة عامة رائعة ومنشآت ترفيهية عديدة ،ومنه يمكنك الذهاب إلى
متنزه هوية نجم وهو عبارة عن حفرة عميقة مليئة بالمياه يقال أنها حدثت
بفعل سقوط نيزك ضخم في غابر األيام ،المتنزه يقع في منطقة ضباب
بوالية قريات ،ويمكن الوصول إليه عن طريق قريات-صور وهو بحد ذاته
طريق سياحي يسير بموازاة البحر ويخترق السالسل الجبلية بمشاهد رائعة.
من هناك يمكنك زيارة وادي العربيين أو مزارع قريات لالستمتاع بالمناظر
الطبيعية البكر .كما يمكنك زيارة شاطئ فنس القريب والسير حافي
القدمين على الشاطئ الصخري ومشاهدة الحصى الملونة الفريدة في
المكان.

شروق الشمس على شاطئ القرم هو مشهد ال يجب تفويته عند زيارة
مسقط ،فهنا ستجد أن قرص الشمس يبدو أكبر من أي مكان آخر ،يمكنك
مغادرة الفندق باكراً وممارسة المشي الخفيف على رمال الشاطئ ،أو
ركوب الدراجات المائية بمحاذاة الساحل .وإذا كنت من هواة ما تحت
الماء ،يمكنك ممارسة الغوص ومشاهدة أجمل الشعاب المرجانية في
جزر الديمانيات القريبة ،أو ركوب القوارب ومشاهدة الدالفين الراقصة على
مسافة قريبة من الشاطئ .أما إذا فاتك الشروق ،فحاول أن ال تفوت مشهد
الغروب الفريد ،وهذا يمكنك متابعته أيض ًا على شاطئ السيب الممتد،
حيث يمكنك متابعة أسراب الطيور الهائلة وهي تغادر نحو أعشاشها.
أما في المساء فيمكنك زيارة أحد المعارض الفنية الشهيرة في مسقط
ومتابعة أعمال الفنانين العمانيين والعالميين المعروضة هناك ،كما
يمكنك التجول في األسواق الشعبية وشراء الحلوى العمانية اللذيذة ،أو
العسل المحلي ،أو ربما بعض المشغوالت السعفية المميزة.

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.

