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 االفتتاحية

مدينة الرياح
توقظ الصويرة, بكل حساسية، احلس الفني املوجود لدى اجلميع. ويرسم األفق ذو اللون 
األزرق السماوي والتحصينات الوردية و البيوت البيضاء مع إطارات النوافذ الزرقاء, لوحة 
مائية مثالية. فوراء األسوار جتد عاملا ال متناهيا. فهنا، ينبهر املهندسون املعماريون بإبداع 

األجيال اجلديدة. 

 للصويرة جمال استثنائي يبهر الزائر, فهي في نفس الوقت قوية ورقيقة. وكل ما اقتربنا 
منها, اكتشفنا جمالها. وما يجذبنا أكثر هي رائحة شجر األرز التي تقودنا إلى حرفييها 

املتميزين, ولذة كأس شاي أخضر الذي ميتعنا بتالؤمها. 

ُتعرف الصويرة, مدينة الرياح,  بثقافتها ومهرجانها, وهي املكان املناسب لراكبي األمواج 
السياح  املاليني من  تستقبل  بامتياز,  محطة سياحية  الصويرة,  القادمني من كل مكان. 

كل سنة.

فهي أكثر من مدينة, تعتبر الصويرة مصدر الهام ال ميكن االبتعاد عنه.

ميناء الصويرة, صيد السمك 
من أهم األنشطة باملدينة.

باب امليناء
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لدعم امليناء ، وهي مزينة باملدافع. وميكنك 
رائع  للتمتع مبنظر  الساحل  املشي  طول 
على جزيرة موغادور وميناء الصيد. تربط 
بوابة البحرية كال من  باب امليناء و املدينة، 
وهي تبهر بعظمتها وضخامتها. وبني هذا 
مع  أحجار ضخمة  به   ،1769 في  املبنى 

اثنني من األعمدة وسقف هرمي.
من  املدينة  حلماية  قلعة  هناك  وكانت 
الهجمات القادمة من احمليط ،وهي منصة 
وشرفة  جدران.  بها  حتيط  كبيرة  مدفعية 
على  فريدا  منظرا  تقدم   القلعة   هذه 

املدينة وعلى الصقالة.

املعالم التاريخية
اكتشفوا مواقع ساحرة باتباع خطى فنانني 

األمس واليوم...
خالل جولة في املدينة القدمية، ستنجذبون  
والزخرفية.  املعمارية  مبانيها  ثراء  الى 
لبعض  تعود  جميلة  منازل  وسوف جتدون 
النمط  من  خليطا  يعطي  مما  القناصل, 
املغربي واألوروبي. وفي ركن من أركان احلارة، 
جمال  إستيعاب  يحاول  رساما  ستجدون 
فالعديد  لوحته اجلميلة.  ليضعه في  املكان 
على  حتافظ  الفنية  واملعارض  املتاجر  من 

السمعة الفنية للمدينة.
نظرا لألطماع اخلارجية, تتوفر املدينة على 
الصقالة  بنيت  وقد  قوية.  دفاعية  آليات 

موغادور 

نظرا لألطماع اخلارجية, تتوفر 
املدينة على آليات دفاعية 

قوية

نظرة حول املدينة القدمية

سنة  في  الله  عبد  محمد  السلطان 
حيث  كبيرا،  تطورا  عرفت  وقد   .1765
كانت من أهم احملطات التجارية حتى أوائل 

القرن العشرين. 
للسالم  موطنا  الصويرة  أصبحت  اليوم، 
أنحاء  مختلف  من  فنانني  ألهم  الذي 
الصويرة عضو في التراث العاملي  العالم. 
مرت  قد  القدمية  فاملدينة  لليونسكو، 
ويالت  من  محمية  ظلت  لكن  عديدة  بحقب 
الزمن. ويكمن وراء اجلدران مدينة مشرقة 
الصغيرة  وساحاتها  املتشابكة  بأزقتها 
ومنازلها  البيضاء. وقد كانت ديكور للفيلم 
األسطوري »عطيل« الورسون ويلز، إذ أنها 
تلهم وتأسر السينمائيني. ولقد أعاد ريدلي 
أجل  من  بها  للقدس  مجسم  بناء  سكوت, 
هندريكس  جيمي  اجلنة«.  »مملكة  فيلمه 
يجدون  كانوا  السبعينيات  من  وموسيقيني 
تعيش  مازالت  األن  هي  و  متعتهم،  فيها 

على إيقاع موسيقى كناوة.
 

في  الفينيقيني  قبل  من  األرخبيل  ُاكتشف 
وكان يستخدم  امليالد.  قبل  السابع  القرن 
في  حانون  القرطاجي  للمالح  كمرسى 
استخدامه  ويتم  امليالد،  قبل   500 سنة 
منذ قرون عدة، كموقع على الطريق املؤدي 
في  االستواء.  وخط  األخضر  الرأس  إلى 
سنة  146 قبل امليالد، غزا الرومان اجلزيرة 
ملك  يترأسها  لهم,  تابعة  دولة  وجعلوها 
قبل  األول   القرن  نهاية  وفي  موريتانية. 
مؤسس  الثاني,  جوبا  امللك  طور  امليالد، 
الصباغات املستخرجة من  وليلي، صناعة 
احملار و الستخراج الصباغة األرجوانية. 
»جزر  إلى  الشهرة  أعطت  األخيرة  وهذه 

املوغادور« حتى نهاية احلقبة الرومانية.
البرتغاليون  قام  الوسطى،  العصور  في 
بإنشاء مشاريع جتارية هامة وأطلقوا على 
 ،1541 عام  في  موغادور.  اسم  املدينة 
سقوطها  قبل  السيطرة  السعديون  تولى 
اسم  للمدينة  وُأعطي  العلويني.  يد  في 
قبل  من  جديدة  مدينة  بناء  مع  الصويرة, 

وصول السياح إلى بوابة البحرية قبل بناء امليناء )1910(

أبواب جميلة لبيوت في املدينة القدمية
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االفاق الزرقاء للصويرة

بنيات حتتية لفنادق عمالقة

كل  وفي  للمنتجع.  السبع  االصطناعية 
مدينة  بجمال  االنبهار  ميكنكم  خطوة 
الصويرة، والكثبان الرملية والبحر من زاوية 

مختلفة.
املناسب  املكان  موغادور,  منتجع  يتوفر 
غولف  مالعب  ثالث  على  والترفيه،  للراحة 
حتترم التضاريس الطبيعية للموقع بكثبانه 
رغبات  لتلبية  كله  وهذا  ونباتاته.  ورماله 
الزوار. للحفاظ على لياقتكم جتدون التنس 
لإلسترخاء  البخاري  احلمام  و  الكولف  و 

وللتسوق محالت فاخرة.

وقبالة   األطلسي،  احمليط  ساحل  على 
السياحي  املنتجع  يحيي  القدمية،  املدينة 
املخطط  من  كجزء  املدينة.  روح  موغادور 
االزرق لتطوير السياحة الذكية، فهي تضم 
مع  املتكاملة  التحتية  البنيات  من  العديد 
هم  والثقافة  والرياضة  األصالة  بيئتها. 

السمات املميزة لهذا املشروع.
ستستقبل  ساحرة  وفيالت  فاخرة  فنادق 
على  سيرا  شاعري.  جو  في  ضيوفها 
مدعون  فأنتم  الدراجة،  على   أو  األقدام 
و  الضيقة  املسالك  استخدام  الى 
مشاهدة النوارس املتواجدة في البحيرات 

الغولف مبوغادور

الشاطئ
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متحف سيدي محمد بن عبد الله
مشيدة  أميرية  إقامة  في  املتحف  يوجد 
في القرن التاسع عشر. و يبرز تراث إقليم 
الصويرة, و فيه ميكن للزوار اإلطالع على 
التاريخ.  قبل  ما  حقبة  منذ  املنطقة  تاريخ 
لتراث  معرض  أيضا  املتحف  في  يوجد 

احلرف التقليدية التي تعرف بها املدينة.

رفيعة,   موائد  احمللي  الطبخ 
وجبات على رصيف ميناء البحر

كالطاجني  متنوعة   بأطباق  املدينة  تزخر 
والكسكس, غير أن وجبات السمك الطري 
تشكل خصوصية املدينة املليئة بالصيادين 

و الزاخرة بأجود املنتوجات البحرية.
يعتبر امليناء, املكان األفضل لتذوق السمك 
الطري املشوي ذو الرائحة التي ال تقاوم. في 
بالطبخ  املولعون  سيعجب  املدينة,  قلب 
باملوائد الساحرة في قصر قدمي أو رياض. 
مبنافعه  املعروف  أركان  زيت  يستعمل 
املتعددة ومذاقه الرائع الذي يضفي رونقا 

على األطباق.

احلياة باملدينة

صياد يلتحق باملرفأ

التجوال في أزقة  املدينة للتعرف على مهارات احلرفيني

بفعل  األحاسيس  متتزج  األجانب.  كما 
عطور التوابل و رائحة خشب العرعار, كما 
أن األثواب و احللي املصفوفة تسر الناظرين. 
خاوي  يعود  لن  الدكاكني  بني  يتجول  من 

الوفاض.

ساحة موالي احلسن
املليئ   النابض  املدينة  قلب  الساحة  تعتبر 
باحلركة قرب األسوار القدمية و امليناء. هذه 
لكأس  مالئمة  باألشجار  املليئة  الساحة 

شاي بالنعناع على شرفات املقاهي.  

رياض في قلب املدينة
للعيش على النسق الصويري يعتبر الرياض 
مت  املدينة  قلب  في  لذلك.  مكان  أحسن 
إعادة تصميم الرياض ملنح الزوار راحة أكثر. 
يتكون الرياض من بهو مركزي معرض لضوء 
االسترخاء,  و  للعيش  كمكان  الشمس 
وتتخلله نافورة وشجيرات البرتقال والزيتون 
الطوابق  في  وفير,  ظل  ذو  فضاء  ليصبح 
عبر درج  إليها  الولوج  التي ميكن  العلوية 
داخلي ستجدون غرفكم مؤثثة على الطراز 
املغربي األصيل باإلضافة لشرفة تطل على 

املدينة القدمية.

أسواق الصويرة 
ال ميكن تصور الصويرة من دون أسواقها 
املفعمة باحلياة و األلوان, يزورها املغاربة 

زيارة أسوار )صقالة(

السمك املشوي



1213

املبدعون
الشباب،  واملصممون  النحات  وجد  قد 
الهامهم  مستوحني  موغادور.  في  مكانهم 
يقومون  باملدينة،  التقليدية  الفنون  من 
من  ملسة  بجلب  الصويرة  ثقافة  بنقل 

احلداثة أو اإلسراف.

اآلالت املوسيقية
في  التقليدية  املوسيقية  اآلالت  صناع 
الصويرة لديهم خبرة كبيرة في هذا املجال: 
حتى  أو  الكنبري،  و  العود  صناعة  مثل 

الهجهوج.
العهد  قدمية  موسيقية  آلة  هو  الكمبري 
يرافق   ، كناوة  ليلة  في  كناوة.   ملوسيقى 
املعلم موسيقيون اخرون  يلعبون القراقب 

)صنجات معدنية كبيرة(, وطبل كبير.

احلرف التقليدية باملدينة

دبوس على شكل مشبك, 
رمز بربري تقليدي

اجللد أو خشب شجرة  اجلوز. في صاالت 
املائية  اللوحات  من  الكثير  جند  العرض، 
اجلميلة, التي تتخذ العديد من املواضيع. 

املجوهرات الفضية
تشتهر الصويرة بجودة وجمال مجوهراتها 
الفضية. تطور هذه احلرفة يعود إلى صناع 
عشر،  الثامن  القرن   في  اليهود  الفضة 
تشبه  اإلبتكارات  و  التصاميم  فتقنية 

التقليد القدمي وإبداع احلرفيني ال ينفذ.

النجارة و خشب العرعار 
خشب  القدمية،   العصور  منذ  استخدم 
العرعار أصبح سلعة نادرة، تستخدم فقط 
القامت،  األحمر  لونه  الصويرة.  منطقة  في 
فهي  القوية،  ورائحتها  الذهبية  وعروقها 
علب،  متعددة:  أشياء  لصناعة  تستخدم 

صناديق وصواني أو التماثيل.

الرسامون  
الرسامني.  من  العديد  الصويرة  ألهمت 
بألوان  مائية  فتجد في اجلدران رسومات 
سائدة، أحمر قامت, و أزرق وأصفر يكسوان 

طاولة بخشب العرعار بيد حرفي املدينة

لوحة فنية لفنان من الصويرة

شاب كناوي يلعب بالقراقب املعدنية
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هندركس  جيمي  خطى  على 
وشركاؤه  

الصويرة  استقبلت   ,1969 صيف  في 
كان  هندريكس  جيمي  استثنائيا.  ضيفا 
وقتها في أوج عطائه, لكنه كان يعاني من 
شهرته الزائدة, فقرر السفر باجتاه املغرب, 
وضع  أن  بعد  بالصويرة.  الرحال  ليحط 

أمتعته في فندق الباشا, أو املعروف حاليا 
املكان.  على  بالتعرف  بدأ  املدينة,  برياض 
كان  ألنه  قصيرة,  كانت  الرحلة  هذه  لكن 
كانت  بالفعل  وودسطوك.  ملهرجان  يحضر 

قصيرة لكن أسطورية. 

املدينة االستثنائية

محمية الصقر في جزر 
املوغادور

و كان هذا االرخبيل مهجورا, لكنه ازدهر 
بصناعاته. وقد كان أيضا محمية للطيور، 
وهو  نادر  نوع  وكذا  والصقور  كالنورس، 
من  يفرخ  الكاسر  وهذا  اليونور.  صقور 
أبريل-أكتوبر، قبل ان يعود الى مدغشقر. مت 
إغالق املوقع اآلن ولكن من املمكن مشاهدة 
املنظر من شاطئ الصويرة، وخصوصا في 

الليل.

جزر املوغادور، محمية  الطيور
العصور  منذ  معروفة  اجلزر  هذه  كانت 
من  شظايا  على  العثور  مت  وقد  القدمية. 
الفخار واخلزف التي تعود إلى القرن السابع 
قبل امليالد مما يدل على وجود الفينيقيني.

هذا االرخبيل يتكون من جزيرتني كبيرتني 
وجزر أخرى صغرى. فأكبرها متتد على طول 
30 هيكتار, وحتمل اسم »جزيرة الفرعون« 
ويوجد بها سجن قد ُبني في القرن التاسع 

عشر ومسجد وملجأ.
»رياض املدينة«, الذي احتضن الفنان الكبير جيمي هندريكس سنة 1969

محمية الطيور

و قد استمدت هذه اجلزر إسمها من األرجوان املستخرج من أصداف املوركس 
عند  الكستنائي,  أو  البنفسجي  الى  مييل  أحمر,  لونا  تعطي  فهي  البحرية. 
الزمنية  القوة  معنى  يحمل  كان  األحمر  اللون  ألن  وذلك  القماش.  على  وضعها 

والروحية.
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املهرجانات

ملصق ملهرجان املوسيقى 
كناوة بالصويرة

حتتفل الصويرة مبهرجان كناوة, الذي يستقبل جمهورا واسعا 

الكالسيكية  السيمفونية،  املوسيقى 
والشعبية، كورال و أحلان األوبرا, كل هذا 
منذ  شاعري.  جو  في  الصويرة  تعرضه 
طبعته األولى في عام 2001، لقي املهرجان 
جناحا كبيرا. ومنذ ذلك احلني أصبح هو حدثا 
مشهورين  موسيقيني  يستضيف  كبيرا 

وفرق موسيقية عاملية.

مهرجان األندلسيات املتوسطية
ثقافي  منتدى  وهو  اللقاء,  هذا  يتطلب 
متوسطية  أبعاد  ذو  إسباني  مغربي 
حفالت  بانتقاء:  برنامجا  أمريكية,  والتينو 
موسيقية و أوراش فنية وندوات ومعارض... 
ُأصول   الكتشاف  فرصة  هو  فاملهرجان 

وتداعيات الذاكرة األندلسية.

وموسيقى  كناوة  مهرجان 
العالم

تتحول  الصيف،  بداية  في  سنة  كل 
حيث  للموسيقى.  موطن  الى  الصويرة 
تأخذ ايقاعات موسيقى كناوة  مئات اآلالف 
بكثير  الفرق سهراتها  وحتيي  الناس.  من 
املعلم  يد  على  والرقصات  االيقاعات  من 
متازج  هو  احلدث  وهذا  الفرقة(.  )رئيس 
احلقيقية  واملوسيقية  الثقافية  األجناس 
,إذ بستقبل أيضا فنانني من جميع أنحاء 
العالم  وموسيقى  كناوة  مهرجان  العالم. 
هو أيضا فرصة للفنانني احملليني الشباب 

لتعرف على جمهور أوسع.  

مهرجان املوسيقى الكالسيكية
املوسيقى  عشاق  يلتقي  أيام  أربعة  ملدة 
متنوعة  مبوسيقى  املشهورة  الشرقية 

ومتعددة الثقافات.
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الشبوط  البوري،  وسمك  السلور،  سمك 
يستلذها  األسماك  هذه  كل  السردين, 
الصيادون كل يوم. أما الصيد في أعماق 
أيضا  فهو  البحار,  أعالي  أو حتى  البحار 
باملدينة.  املتعددة  األنشطة  من  نشاط 
بتوفير  احمللية  السياحية  السلطات  وتقوم 

يسهولة جوازات للصيد .

لركوب األمواج  و ميارس شبان كثيرون هذه 
الرياضة. وتقدم العديد من املدارس دورات 

للطالب من جميع املستويات

الرياضات املائية
األنشطة.  تتعدد  الصويرة,  شاطئ  على 
حيث ميكن للهواة التزلج و ركوب األمواج أو 

حتى الغوص في أعماق البحار.

الصيد 
تداوال  األكثر  األنشطة  من  الصيد  يعد 
األبيض،  واالبراميس  التون،  املدينة.  في 

األنشطة باملدينة

مستحضرات جتميل طبيعية 
بزيت أركان املستخدمة في 

العناية باجلسم

مدينة الصويرة، يقدم املتخصصني أفضل 
بزيت  التدليك  مثل  الطبيعية  العالجات 
وهناك  الطحالب.  و  البحر  طني  و  أركان 
برامج لالسترخاء والتمرين البدني والرعاية 
املناسبة، من أجل توفير الراحة و الهدوء.  

التزلج وركوب  األمواج
في الصويرة, تهب رياح قوية. وهذا ما يدفع 
براكبي األمواج الى االستمتاع بالفرصة. 
الصويرة  متكنت  قليلة,  سنوات  فخالل 
من احتضان  العديد من الرياضات املائية 
العاملية  مسابقة  من  األخيرة  املرحلة  وكذا 

العالج مبياه البحر
الصويرة هي املكان املثالي للياقة البدنية, 
تقدم  و  والهناء.  الرفاهية  لكم  توفر  فهي 
مجموعة  املتخصصة  املراكز  من  العديد 
هادئة. بيئة  في  لالسترخاء  العالجات  من 
البحر مثل  باستخدام عناصر مختلفة من 
أجل  من  البحر  ومياه  والطحالب  الرمل 
على  يساعد  البحر  فالعالج مبياه  العالج. 
وآالم  الظهر  آالم  كثيرة:  أضرار  مكافحة 
يساعد  وهو  الخ....  والعضالت،  املفاصل 
وجسم   جيدة،  صحة  على  احلصول  على 

سليم وراحة دائمة.
من خالل اجلمع بني فوائد احمليط و أرض 

تستقبل املدينة, كل سنة, مسابقة عاملية لركوب األمواج

مدينة مشهورة ايضا بالعالج مبياه البحر 
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اجلهة

التزلج, أهم األنشطة باملدينة

متجر للفخار القلعة البرتغالية القدمية ملدينة آسفيباب النفوذ البرتغالي

يخفي  حيث  البرتغالية  للفترة  يعود  جدار 
بعض معالم اجلمال النادرة.

حتت سلطة املرابطني واملوحدين ، استضافت 
آسفي أول ميناء ملدينة مراكش, التي كانت 

آنذاك عاصمة املغرب.
املدينة  تشتهر   ، عبدة  دكالة  جهة  عاصمة 
وإلدراك  والفخار.  بالسيراميك  ايضا 
إلى  تذهب  أن  يجب   ، النشاط  أهمية هذا 
الذي يضم عشرات احملالت  الفخارين  تل 
التجارية. ، وينقل احلرفيون, من جيل الى 

جيل, معارف أجدادهم.
إذا كانت املدينة متاع هواة التاريخ ، فهي 
حتتضن أيضا هواة التزلج. ، أمواج أسفي, 
العاملي  »الترتيب  املراتب  أعلى  نالت  التي 
لألمواج« وذلك باعتبارها واحدة من أفضل 
يجتمع  عام،  كل  في  العالم.  في  العشرة 

أكبر املتزجلني الدوليني.

أفضل أماكن التزلج 
على طول الساحل, الذي يربط بني آسفي 
والصويرة وأكادير ،جند أفضل املواقع في 
الي  املتزجلني  أول  وصل  للتزلج.  العالم 
تغازوت في السبعينيات ، جنبا إلى جنب 
مع مجموعات الهبيز. ومن ذلك احلني أخذ 
فأكثر.  أكثر  التزلج  عشاق  يجذب  املكان 
القوية  بأمواجها  املنطقة  اليوم  تشتهر 

وخصوصا في سبتمبر-أبريل.
منطقة أخرى للتزلج، وهي امسوان ساحل 
يتصف بالتنوع البيولوجي ، بري وأصيل ، 
حيث ميكنك التزلج على مدار السنة. لكن 
حسب الفترات, يتم اختيار الفئة املسموح 

لها بالتزلج. 

أسفي
على طول الساحل ، جند أطراف أسفي  في 
احمليط. هي مدينة لها تراث تاريخي غني و 
القدمية   باملدينة  ويحيط  كبيرة.  قيمة   ذا 

سواحل الصويرة
من أسفي إلى أكادير
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اجلهة

شجرة األركان, دائمة 
واستثنائية مبنطقة الصويرة

الصويرة, بالد األركان امراة من أصل بربري تعصر زيت األركان بطريقة تقليدية

على  املشي  ميكنك  الساحل  طول  على 
مسارات و منحدرات وشواطئ ورمال بيضاء 
حيث ستعثرون على قرى صيد صغيرة على 

حدود مع البحر. 

رحلة نحو مراكش 
الشاسعة  الصحراوية  السهول  عبور  بعد 
التي تفصل مدينة الصويرة مبراكش، تظهر 
أو  للنزهة  املرتفعة.  األطلس  جبال  لكم 
وذلك  املثالي  املكان  توبقال  مينح  رحلة, 
من  املتكونة  املتنوعة  الطبيعية  باملناظر 
الضيقة،  والوديان  واملنحدرات  الهضاب 
ذروته  بلغت  والبحيرات.  واألنهار  والتالل 
4167 متر ، جبل توبقال هو أعلى قمة في 
شمال أفريقيا. وال ميثل صعوده صعوبات اذ 

أن املساعدين يسهلون عبء املجهود.

ضواحي املدينة
طبيعية  مشاهد  الصويرة  منطقة  تخبئ 
ميكنكم  غنيا.  ثقافيا  تراثا  و  متنوعة, 
اكتشافها مشيا على األقدام أو على ظهر 

حصان أو جمل. 

في  طويلة  ملسافات  املشي 
ارض األركان والزيتون

تعتبر هذه املنطقة كخزانة وطنية لألركان، 
األركان  ألشجار  منطقة  أكبر  توجد  حيث 
بني الصويرة وأكادير وتارودانت. و تتسلق 
لرحالت  مالئمة  وغاباتها  أشجارها  املعز 
إلى  حيث  سليمة،  الطبيعة  وجند  ميدانية. 
جانب أركان هناك اللوز وأشجار الزيتون. 
مهارات  اكتشاف  ميكنك  الرحلة،  وخالل 
املرأة العاملة في استخراج زيت أركان وملس 

كرمهم الذي يبني ثقافتهم األمازيغية.
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: مهرجان املوسيقى الكالسيكية
: مهرجان كناوة

: مهرجان ركوب األمواج بأسفي
: مهرجان األندلسيات املتوسطية

معلومات وعناوين مفيدة

املندوبية اجلهوية للسياحة:
10, شارع القاهرة ص.ب 261 الصويرة  
الهاتف: 96 24 62 24 05 )212+(
الفاكس: 53 45 62 24 05 )212+(

املجلس اجلهوي للسياحة:
شارع محمد اخلامس – فندق اجلزر

الهاتف: 36 36 78 24 05 )212+(
الفاكس: 90 55 78 24 05 )212+(

محطة املكتب الوطني للسكك احلديدية:
مركز االتصال: 40 30 20  90 08 

www.oncf.ma :البريد االلكتروني

مطار 
مركز االتصال: 00 08 00  90 08

 

الغولف:
 www.golfdumaroc.com :غولف موغادور

www.meteoma.net :األرصاد اجلوية

  www.oc.gov.ma :مكتب الصرف
 

اإلرشادات الهاتفية:
الشرطة 19

رجال املطافئ 150 
االستعالمات 160 
اإلغاثة الطرقة 177

معلومات عملية:
جواز سفر مدة صالحيته ال تقل عن 90 يوما, ميكن 
لبطاقة التعريف ان تكون كافية، حسب البلد, اذا كان 
مجموعة  من  سفر  وكالة  طرف  من  منظما  السفر 
مكونة من 3 أشخاص على األكثر.  بعض اجلنسيات 
من  املعلومات  طلب  يجب  لدا  التأشيرة،  تتطلب 

السفرات و القنصليات املغربية في بالدكم. 
دخول املغرب ال يتطلب اي تلقيح. اذا كنتم مرفوقني 
داء  ضد  تلقيح  بشهادة  اإلدالء  يجب  اليف  بحيوان 

الكالب ال تقل على مدتها عن 6 اشهر.

الصرف:
 100 من  يتكون  الذي  الدرهم  هي  املغربية  العملة 
او  االبناك  في  العمالت  تبديل  يتم  إن  يجب  سنيتم. 

املؤسسات املعترف بها.

املنطقة الزمنية:
الزمنية  املنطقة  في  يقع  الذي  املغرب،  يعتمد 

جرينيتش،  توقيت جرينيتش املتوسط.

جدول األنشطة:
ابريل
يونيو
يونيو

شتنبر

عناوين و مواقع مفيدةمعلومات عملية 

www.visitmorocco.com :ملزيد من املعلومات زوروا موقع
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املكتب الوطني املغربي للسياحة


