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االفتتاحية

ضوء جميل ممتد في اجتاه شاطئ فسيح باحمليط حيث تتخفى مدينة بيضاء وراء الكثبان هي أكادير،
برمال شواطئها الناعمة وبلمسة شمسها السحرية ،فيها تنعمون باملتعة على مدار السنة و ال
يفصلكم إال ثالث ساعات عن أهم املدن األوروبية .ثمة ألف طريقة وطريقة لتستمتعوا بالعيش
في أكادير.
إنها الهروب في أحضان الشواطئ ومتعة االستجمام في موقع رائع وسط أجواء مناخية مثالية،
كل هذا كفيل مبنح راحة تنسي زائر املدينة كل همومه.
إنها أيضا فرصة للتوفيق بني السياحة والراحة :الرياضة ،استعادة اللياقة في أحد مراكز العالج
بحمامات احمليط األطلسي ... ،إقامة ستحسون عند انتهائها وكأنكم حتيون من جديد.
أكادير عاصمة سوس ماسة والقطب االقتصادي الوازن بنشاطه املتنوع ،هي أيضا عالمة ثقافية
مميزة في خارطة املغرب .ميتد شاطئها نحو اجلنوب إلى غاية األقاليم الصحراوية وترمتي مناطقها
الداخلية إلى غاية جبال األطلس الصغير .يعتبر ميناء أكادير اليوم من أهم موانئ املغرب على
مستوى الصيد البحري .تزاوج املدينة اجلديدة بني البنية العصرية وكل ما هو عتيق ،وتكتنف
املدينة مساحات خضراء شاسعة وشوارع متسعة وبساتني مزهرة ومييزها طابع الهندسة
املعمارية املعاصر واألنيق.
كم هي مدهشة االكتشافات الطبيعية واإليحاءات التي ستتيحها لكم اجلوالت في املنطقة ،وكذا
سبر أغوار الثقافة األمازيغية  :مشاهد طبيعية مذهلة ،نباتات ،وطرق عيش ،هندسة معمارية،
صناعة تقليدية ،لقاءات ...سوف يغنيكم هذا التنوع باألحاسيس و املعلومات و الذكريات.
كيفما كانت الطريقة التي ستختارون العيش بها في أكادير ،فمن املؤكد أنكم ستأخذون بعضا
من أكادير معكم.
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الرياضات املائية واالستجمام

الرغبة التي ال تقاوم في االستدفاء حتت الشمس

يعتبر خليج أكادير من أجمل اخللجان مياه خليج أكادير تتيح لك االستحمام
في العالم .تكتنفه من اجلوانب أشجار بأمانوممارسةجميعأنواعالرياضاتاملائية.
األوكالبتوس وأشجار الصنوبر وأشجار
الطرفاء .وهو يرمتي بشساعته على ميكنك االستمتاع بصوت األمواج ودغدغة
احمليط إذ ميتد على طول  10كيلومترات هدير املياه والنوم واحللم ،وتلفح جسمك
تغطيه رمال ناعمة وتعتليه سماء زرقاء أشعة الشمس لترسم لونا ذهبيا عليه بل
صافية مشمسة خالل  300يوم في ميكنك االسترخاء وبناء قصور من الرمال،
وكأنك تعيش في زمن آخر مبتعة مغايرة.
العام.

ميكن املناخ احمللي ألكادير من
االستفادة من الشمس والبحر
على مدار السنة

مينح خليج أكادير ،احملمي من أمواج احمليط األطلسي العالية ،مستوى مائيا رائعا

اختيارات جد متنوعة لألنشطة

فنادق فاخرة متعددة ،ونوادي وإقامات
سياحية حتيط بها حدائقها مزهرة تدعو
الزائر للتصالح مع نفسه ومتنحه الراحة
واالستجمام .إن هاته البنية التحتية عالية
اجلودة متنح للسائح فرصة اختيار تشكيلة
كبيرة من وسائل الترفيه  :حمامات سباحة،

مطاعم ،نوادي ليلية ،حمامات ،منتجعات
صحية ،كرة املضرب ،رياضات مائية متنوعة،
رحالت بحرية ،صيد ،غولف ،فروسية ،الرمي
بالقوس ،نزهات ،دورات سياحية منظمة .كل
ما ميكن حملطة سياحية ذات صيت عاملي أن
تقدمه لزوارها.
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فترة إقامة مريحة

يعد أخذ عالج بحمامات مياه البحر والتدليك املائي الستعادة قواكم ومحاربة
األطلسي أمرا مثاليا من أجل استعادة آثار اإلرهاق.
الرشاقة وقضاء وقت صحي جمالي منعش
ومقوي .تتوفر مراكز العالج بحمامات تتوفر معظم الفنادق الكبرى على حمامات
مياه البحر على جتهيزات رفيعة لعناية رفيعة ،ومنتجعات صحية ومراكز العالج
عالية اجلودة وكذا على طاقم متخصص التجميلي اخلاصة باجلسم تعتمد على
ميكنكم من االستفادة بانتعاشة مياه مواد جتميل طبيعية عريقة ،زيت أركان،
احمليط وكذا استغالل خيراته الداخلية .ال حناء ،غاسول....
شيء أفضل من مميزات التداوي بالطحالب
يعتبر احلمام جزء ال يتجزأ من
العادات املغربية .بفضل ما
يوفره من عناية باجلمال،التدليك
وإعادة الرشاقة

راحة ورفاهية ثقافة حقيقية للحمام موروثة مباشرة من العادات القدمية
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أماكن البد من زيارتها

أكادير ،مدينة محيطية

إن موانئ أكادير للصيد
والترفيه ،املليئة باحليوية،
تذكر بالسمة البحرية ملدينة
محيطية

تتوفر أكادير على  3موانئ .امليناء التجاري
لتصدير منتوجات الصيد ،احلوامض،
البواكر ،الورود ...ميناء الصيد خالل فترة
البيع الصباحية مكان مفعم باحلركة
يدعو للمشاهدة والزيارة حيث تطالعك
دكاكني السمك املشوي أو املعدة في
الطجني املغربي ،ناهيك عن مطعم امليناء
الذي فتح أبوابه خالل االفتتاح الرسمي
مليناء النزهة اجلديد مارينا أكادير 2007
واملتموقع داخل خليج النخيل الرائع
احملمي من الرياح واألمواج املتالطمة.
يستقبل امليناء سفنا يتراوح طولها ما
بني  3إلى  30متر ويصل مسحوب املياه
التي تسحبها السفن حني عطسها
إلى  4أمتار ،ويتوفر امليناء على 320
مكانا لإلرساء مما ميكنكم اآلن من إرساء
سفنكم لعدة أشهر أو حتى سنة كاملة
بكل أمان .وحيث أن مارينا أكادير مجهزة
بنادي اليخت و تقدم العديد من خدمات
اإليواء مبا فيها املطاعم و املالهي ،فهي
تعتبر حقا جوهرة حقيقية تتناغم فيها
األصالة واملعاصرة.

أكادير ،مدينة مشرقة

مت تصميم املدينة ،اجلديدة بأكملها ،وفق
تناغم معماري وهندسة مدن عصرية:
شوارع متسعة ،وسط مدينة مشبع
بالهواء ،مساحات خضراء (واحة الطيور،
حديقة  ،)Olhaoحي تالبرجت اجلديد
مفعم باحلياة حيث األزقة التجارية
تتناوب مع الساحات الصغيرة اخلاصة
باملارين واملتميزة باألرصفة املظللة.
أكادير تتناغم مع عذوبة طقسها.
ومن أجل إضفاء طابع الكمال على جمال
خليج أكادير ،لم يكن ينقص سوى الطقم
األخير .حلقة كبيرة حول كورنيش املدينة
اجلديدة متتد اآلن على طول  5كيلومترات.
مقاهي وحانات ومتاجر ...الشيء ينقص،
حتى تغطية  wifiمتوفرة على امتداد
طول الكورنيش ! جولة مثالية للوصول
بسهولة إلى شاطئ البحر ،ونزهة جميلة
مع نهاية اليوم من أجل التمتع مبنظر رائع
لغروب الشمس على اخلليج قبل الذهاب
للتلذذ بفن الذواقة السوسية.

تخضع املدينة اجلديدة لنوع من املعمار تتفاعل فيه لعبة الظل والضوء مع األشجار والورود

لن تنقصكم الزيارات املفيدة في أكادير.
بعد زلزال  ،1960لم يبق من القصبة
القدمية سوى األسوار .املوقع يضم امليناء،
احمليط ،ضواحي أكادير ،ووسط البالد .مع
حلولالنهار،تصبحالزيارةمؤثرةوالبانوراما
أمام املرسى الرائع غير قابلة للنسيان.
بعد زلزال أكادير ،قام املهندس املعماري
اإليطالي كوكو بوليتزي بإنشاء املدينة
اجلديدة على بعد  5كيلومترات من وسط
املدينة في قلب غابة األوكالبتوس .و تعكس
القرية الثقافية من خالل أزقتها التقاليد
احمللية للصناع احلرفيني.
عند زيارة متحف اإلرث األمازيغي
سيستحسن هواة الفن األمازيغي
األصيل مجموعة بيرت فلينت املتنوعة:

مجوهرات ،زرابي ،أبواب ،أدوات املطبخ
وغيرها والتي تعتبر شاهدا حيا على
احلضارة األمازيغية العريقة.
ال ميكن لزائري سوق األحد (السوق الكبير)
إال أن يبدوا إعجابهم مبا يعرض هذا األخير
من سلع متنوعة تشكل ثروة حقيقية
لسوس كلها  :برتقال ،كليمونتني ،إجاص،
تفاح ،دراقن ،كيوي ،ثمر الغوافة ...كما
تعرض في السوق كنوز املناطق املجاورة
وتضيف ألوان وتشكيلة غنية من اخلضر
والفواكه  :الطماطم ،النعناع والسعتر،
الزيتون ،الفلفل أو احلامض املخلل .وتفوح
من السوق روائح التوابل املعروضة  :قرفة،
جلجلن ،قرنفل ،كمون ،كزبرة ...والتي تعبر
عن نكهة خاصة يزخر بها مطبخ من
أشهر املطابخ في العالم.
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احلياة الهادئة

)!(Dolce vita

أكادير ليال

عندما ينعكس ضوء القمر على اخلليج،
يحل حينها وقت اكتشاف احلياة الليلية
ألكادير .يحتار وقتها السياح أمام تنوع
اختيارات املرح واللهو املتاحة لهم :
املطعم ،كباريه-فرجة ،كازينو ،بيانو-بار،
ملهى ليلي ،مرقص على الهواء ...أو رمبا
من األفضل اختيار جو مرح شرقي ...من
ذا الذي يجرأ على نفي عذوبة الليالي
األطلسية املفعمة بعطر الياسمني ؟

سيل عارم من املوسيقى

بعد بداياتها الفلكلورية ،تطورت
املوسيقى السوسية منذ ظهور احلركة
الثقافية األمازيغية .وتستمد عدد من
املجموعات الغنائية وفناني موسيقى اجلاز
( )jazzإلهامهم من األغنية األمازيغية
تشلحيت السوسية ،مستغلني بشكل
جيد غنى إيقاعاتها وأنغامها الرائعة.
خالل مهرجان تيميتار ،تتحول أكادير في
كل صيف إلى ملتقى ملوسيقى العالم.

تعطي األحلان والرقصات
البربرية الرائعة إيقاعا لعذوبة
الليالي األطلسية

في كل صيف ،تتحول أكادير إلى ملتقى لكل موسيقى العالم
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عندما ينعكس الضوء على اخلليج ،يكون حينها وقت التعرف على حياة أكادير الليلية قد حل
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ثقافة الذوق

ذوق األشياء اجلميلة

من بني العادات األمازيغية أن
تنعكس احلالة اإلجتماعية
للعائلة في غنى زينة
الزوجات

حسب العادات والتقاليد ،تضع النساء
األمازيغيات العديد من دمالج الفضة
تالزمهن دائما ،كما تالزمهن طقطقات
تلك الدمالج خالل أعمالهن اليومية.
وأيام األعياد ،تعمد النساء إلى عرض
أجمل أطقم زينتها التي تكون دائما من
فضة.
تقوم مشابك الثوب املنقوشة بزخارف
هندسية ،والتي غالبا ما تكون مزخرفة
مبجتزع ،بشبك ثنيات الثياب النسوية
على مستوى الصدر والكتف .يتم إحكام

اإلكليل ،الذي تتدلى بلوراته إلى غاية
احلاجبني ،فوق وشاح الرأس مع عظم
الصدغ ،بشكل يصبح معه الوجه مؤطرا.
حلقات األذنني ،قالدات وجواهر معلقة
تعتبر تشكيلة متنوعة من األشكال،
والنماذج واحللي املرجاني ،العنبر ،درر من
زجاج أو قطع نقود .إنها جواهر محملة
باملعاني ،جواهر يتم تخليد فنها لدى
الصائغني السوسيني ،بتزنيت ،إنزكان
وتارودانت.

استطاع فن الطبخ املغربي ،الرفيع واللذيذ ،أن يحتفظ بأصالته التي استلهمها من مواد املنطقة

ذوق األشياء اللذيذة
بأطباقه
املغربي
الطبخ
يتميز
الكالسيكية الكبرى وكذا مبنوعاته التي
ال تعد وال حتصى حسب املناطق .ففي
املناطق الساحلية مثل أكادير ،يعتبر
السمك بطبيعة احلال األكلة املفضلة:
طجني التونة بالزبيب ،اللط باحلامض
املخلل ،سمك مرجان بالشمرة والكرفس،
كريات السمك باألرز بالزعفران ...غير
أن الطبخ األكاديري (نسبة إلى أكادير)

يتميز أيضا باملساهمات األمازيغية من
حيث املواد التي توفرها (زيت أركان،
زعفران تليوين ،عسل إميوزار ،لوز تفراوت)
ومن حيث األطباق (أملو ،طجني الدجاج
بالعسل ،واللوز والزبيب ،حساء بالفول).
وبطبيعة احلال ،هناك دائما زيت الزيتون
الذي ال ميكن االستغناء عنه ،الكمون،
خليط التوابل ،ناهيك عن الشاي بنعناع
أكادير واحللويات.
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لنقتف أثر سوس الغريب

املنتزه الوطني سوس ماسة

ميتد على خط ساحلي يبدأ من مصب وادي
سوس (جنوب أكادير) إلى غاية سيدي
موسى أكلو في اجلنوب ،على مستوى تزنيت.
ويكمن تنوع الوسط الطبيعي (كثبان،
أسهب ،مساحات مغطاة بالشجر ،مناطق
رطبة ،مناطق جافة) وراء التنوع احليوي
الذي يعرفه املنتزه ،سواء على مستوى حياة
النباتات أو على مستوى حياة البرية.
على أبواب الصحراء ،داخل
منتزه سوس ماسة ،وجدت
الغزالن والظباء مكانها
الطبيعي

على امتداد  33.800هكتار ،يأوي املنتزه
 250نوعا من الطيور القارة أو املهاجرة في
فصل األمطار :الغاق الكبير ،الغاق ذو العرف،
عاسوق ،الصقر ،املالعقي األبيض ،النحام...
غير أن أبو منجل األقرع يبقى أهم هذه
الطيور ويأوي املنتزه أكبر خلية للتعشيش في
العالم ويقدر عدد هذه الطيور ب 400طير.

وجند ضمن الثدييات اخلنزير البري ،ابن آوى،
الثعلب ،األرنب البري ،املنغوست ،القط
الوحشي ،الرباح ،الشيهم .وقد شهد املنتزه
إعادة إقحام أجناس أخرى ناذرة ذات أصول
صحراوية وأفريقية  :املهاة ،غزال مهوة ،غزال
دوركاس وبقر الوحش.
مينح منتزه سوس ماسة كذلك لزواره مناظر
طبيعية خالبة ،حيث يوفر عناصر نادرا ما
جتدها مؤلفة في الطبيعة  :صخور شاطئية،
تالل و مناطق خضراء و مصبات و أنهار...
ميكن أن تتمحور زيارة املنتزه حول محورين
أساسيني:
اكتشاف حياة النباتات الصحراوية مع
االحتياطاتاحليوانيةلروكنيوأروايس،مصبواد
ماسة ،منطقة رطبة غنية جدا من حيث الطيور.

سكان كهوف تيفنيت غير املؤلوفني

على بعد  45كلم جنوبي أكادير ،توجد
قرية صيادي تيفنيت داخل املنتزه الوطني
سوس ماسة الذي ميكن اكتشافها من أعلى
الصخرة ،وسط شاطئ جميل مجوف .لقد
مت حفر املساكن الضاربة في القدم مباشرة
في صخرة اجلرف ،قبالة احمليط .ويستعمل
الصيادون قصبات طويلة جدا انطالقا من
الضفة لصيد احلبارات ،سمك الكربل ،سواء
باجللوس فوق الصخور ،أو باالنحناء مباشرة
من مساكنهم الكهفية.

يعد ساحل سوس ماسة جنة الطيور دائما

أبو منجل األقرع

يأوي املنتزه الوطني سوس ماسة آخر مجموعة طيور طبيعية في العالم
من نوع أبي منجل األقرع الذي ميكن التعرف عليه من منقاره الطويل األحمر
املعقوف ،وريشه األسود الالمع ورأسه األحمر األقرع ،إنه خواض كبير وبدين
طوله حوالي 70سم ،يعشش فوق األجراف ويقتات من احلشرات .ويوجد
هذا الطائر اليوم في وضع حرج إذ أنه مهدد باالنقراض في العالم بأسره.
ومن أجل احلفاظ على هذه الفصيلة من الطيور متت بلورة برنامج أعمال:
مراقبة ،تتبع عملية التوالد والتطور لدى األعداد املتوفرة ،إعداد مناطق
التعشيش ،الوقاية من أخطار املوت ،القيام بعمليات التحسيس لدى
الساكنة احمللية من أجل احلفاظ على أبي منجل.
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أكادير بلون آخر

مسالك الغولف  :بني حركة نشيطة وأمواج

متنح مسالك الغولف
األربعة ألكادير تنوعا فريدا
في املسالك من حيث،
املستويات واألطر الطبيعية

العب الغولب مدلل في املغرب .أما في
أكادير ،فإنه في ذروة الرضا والسرور :
 4مسالك غولف رائعة على ضفة
احمليط توفر توافقا بني مستويات اللعب،
واألحاسيس واملسرات.

يوفر غولف الشمس ،ذي  9حفر مرتني،
إضافة إلى واحد ب 18حفرة ،مسلكا فريدا
من نوعه ب 36حفرة ذات أشكال متوجة
قليال حيث ميكن لالعب ذي املستوى اجليد أن
يجد متعة لعب تقني ومتنوع.

يعد الغولف امللكي ألكادير ،ذي  9حفر من
 ،36واملتاح لالعبني من جميع املستويات،
حديقة مزهرة حقيقية تعج ممراتها
بالروائح العطرة ،زرع فيها شجر السرو،
األوكاليبتوس ،النخيل والصبار.

ميتد غولف احمليط  ،الذي افتتح عام 2009
من طرف فندق دورانت أطالنتيك باالص
بالقرب من غابة بنسرغاو ،على مساحة
 92,5هكتارا 3 .مسالك من  9حفر
تأخذكم إلى وسط غابة األوكاليبتوس...
كلوب هاوس حقيقي ومعدات رفيعة
اجلودة ،مع إمكانية لعب  81حفرة في
نفس املوقع ،وهذا متوفر فقط في املغرب.

ميتد غولف الكثبان لنادي البحر األبيض
املتوسط على أرض رائعة متموجة،
غنية باألوكاليبتوس ومليئة بنقط باملاء،
ويتوفر على  3مسالك من  9حفر من 36
للمسلك الواحد .ميكنكم اختيار املسلك
الذي يناسبكم وفق مستواكم.

إن زعفران تليوين ،الذي يتم جنيه برفق شديد بواسطة اليد ،يسحر احللمات الصغيرة

مسار النكهات  :أقاليم سوس

زيت أركان ،الزعفران ،اللوز ،العسل ،املوز...
من أين تأتي كل هذه النكهات؟ متري،
على بعد  60كيلومترا شمالي أكادير،
مشهورة ببساتني املوز .أما العسل احمللي
اللذيذ من السعتر ،اخلزامى أو الصبار
فيتم االحتفال به في شهر مايو خالل
حفل العسل ،على طريق العسل ،قرب
إميوزار إيدا وتنان .ويأتي اللوز األكثر شهرة
من تافراوت ،إال أنه ميكن إيجاد شجر اللوز
في كل بقاع سوس تقريبا .أما بالنسبة
للزعفران ،فينبغي الذهاب إلى تاليوين،

شرقي تارودانت .أما شجرة األركان،
املوجودة في كل مكان في املنطقة،
فال توجد في أي مكان آخر في العالم.
وميكن التعرف عليها من خالل أوراقها
املكورة ،شديدة اخلضرة ،ومن خالل
جذعها القصير ،املتشعب واملتعرج،
وكذا من خالل املاعز الذي ال يتردد في
تسلقها كي يرعى منها .إن جوزاتها هي
التي تعطي زيت أركان ،املشهور مبيزاته
الغذائية والتجميلة الفريدة.
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أجمل النزهات

الشواطئ

يتردد األكاديريون (سكان أكادير) على
شاطئي تامراخت وتاغزوت ،القريبني من
أكادير ،واللذين حتيط بهما بساتني املوز
واملطاعم .ويعد رأس إغير رأسا بحريا تلجأ
إليه أمواج احمليط لتتحطم على صخوره.
وتستمر الطريق الشاطئية بعد تامري
نحو الصويرة التي يبرر سحرها تبريرا تاما
عناء السفر إليها على بعد  180كيلومترا
شمالي أكادير.

تاغزوت

شالالت إميوزار إيدا وتنان

على بعد  19كيلومترا شمالي أكادير
باجتاه رأس إغير ،تتمتع تاغزوت مبناخ معتدل
خالل السنة ناجت عن حماية اجلبال ،غابة
أشجار األركان ورذاذ احمليط .ينبغي القول
أن شاطئها الرائع املمتد على  7كيلومترات
يعد أحد أشهر مناطق التزلج على املوج في
العالم .واليوم ،ينتظر هذه احملطة اجلميلة
ذات ميناء الصيد الصغير مستقبل زاهر.
فبإمكان اإلعداد الفندقي والسكني في
إطار املخطط األزرق (أزير) أن يجعل من
تاغزوت مركز اصطياف متميز ومسترخ،
بحيث تستفيد من البنيات التحتية ألكادير
القريبة  :مطار ،مارينا ،طرق ،إلخ.

إميوزار إيدا وتنان

تعد بالد إيدا وتنان ،شمالي-شرق أكادير،
جنة صغيرة حقيقية على تخوم األطلس
الكبير .ميكن الوصول إليها عبر طريق
متعرجة تساعد على االستمتاع باملشهد
الطبيعي :شعب ذو جوانب وعرة مطل
على الوادي احملاط بالنخيل والدفلى .لقد
أطلق على وادي تيفريت ،الذي يعد أحد
أجمل أودية املغرب ،اسم «وادي اجلنة» من
طرف الهيبيني خالل سنوات  .1970على
ارتفاع  1160مترا ،تهيمن بالد إميوزار إيدا
وتنان (على بعد  60كيلومترا من أكادير)،
ذات الطابع السياحي ،على وادي النخيل.
وتشتهر املنطقة أيضا بشالالتها ومبجاري
املياه فيها .إن هذه النزهة ،التي ميكن
القيام بجزء منها مشيا على األقدام وسط
مسالك ودروب معلمة ،أو على دراجة هوائية
من نوع  ،VTTأو على سيارة من نوع ،4<>4
أو على ظهر حصان أو ظهر حمار ،إن مثل
هذه النزهة سوف تزين وتتمم إقامتكم
االستحمامية بأكادير.

يشكل النخيل واملنازل املكعبة والغرانيت الوردي لوحة أخاذة بتافراوت

تزنيت

على بعد  78كيلومترا ،تترائى تزنيت
أوال لزوارها من خالل أسوارها الوردية
ذات فتحات .ويوحي التنزه على طول
األسوار بديكور فيلم سينمائي .وتخفي
املدينة من الداخل ثراوات حقيقية من
الفضة :مشابك ثياب ،أطقم مجوهرات
خاصة باجلبني ،خوامت ،خناجر للرجال...
داخل ساحة مقوسة ،مازلنا نرى حرفيني
صناع يشتغلون على الفضة وفق الرموز
والتقنيات التقليدية .وتعتبر ساحة
املشور الكبرى محطة جميلة لالستمتاع
باحليوية الليلية للمدينة .تتميز اخلرجات
التي تنظم إلى النواحي بتعددها وتنوعها:
أكلو الشاطئ ،قرية الصيادين وسكان
الكهوف ،نخيل باب تاركة ،على بعد 60
كيلومترا على طريق تافراوت.

تافراوت

من تزنيت إلى تافراوت ( 110كيلومترا)
يبدأ الصعود إلى عنق كردوس .وتبعث
املنعرجات العديدة على احلذر غير أنها
تساعد على االستمتاع كليا باملشاهد
الطبيعية الرائعة :على مقربة من
تافراوت ،يتغير املشهد الطبيعي وتتواصل
الطريق داخل واد يشكل فيه ركام من
الكتل الهائلة للغرانيت الوردي مشهدا
طبيعيا أخاذا .وترصع أشجار النخيل
واملنازل املكعبة هذا املشهد .في قلب هذه
اللوحة الطبيعية العجيبة التي تأخذ عند
غروب الشمس ألوانا تتأرجح بني األصفر
البرتقالي والبنفسجي الداكن ،تترائى
تافراوت لزوارها.
تافراوت هي أيضا بلد اللوز من خالل حفل
اللوز املزهر خالل شهر فبراير.
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املنطقة

تارودانت

حتمي مدينة تارودانت (التي توجد على
بعد  80كلم من أكادير) ،العاصمة
القدمية لسوس ،أسوار آجر بديعة .وميكن
أن نقوم بجولة حولها على منت عربة خيل
( 7كلم) ،ومن املستحسن أن تتم اجلولة
حتت أشعة الشمس الذهبية عند متم
الظهيرة.

توفر منطقة سوس طبقا من
املشاهد الطبيعية املذهلة من
حيث اجلمال

يعد التجوال في وسط املدينة وأزقتها
ذات التخطيط املتقلب أمرا ممتعا ألن
املدينة تتميز بكونها مشبعة بالهواء
وغنية بالبساتني .إن السوقني (األمازيغي
والعربي) مجهزين بشكل تام  :توابل،
أعشاب طبية ،فواكه ،مواد من «حجر
تارودانت» من أجل السوق األمازيغي،
صائغني ،جتار مواد أثرية وجتار السقط

من أجل السوق العربي .تشهد ساحة
العلويني الكبرى ،التي يرتادها الرودانيون
(سكان تارودانت) بكثرة ،حركة كثيفة
عند نهاية اليوم .على بعد  30كلم،
توجد واحة النخيل تيوت اجلميلة حيث
يحلو التجوال مشيا على األقدام ،أو على
ظهر بغل ،وحيث يطيب املجيء لالستمتاع
ببرودة الصيف.

تاليوين

على بعد  119كلم من أكادير اجتاه طريق
ورززات ،ووسط مشهد صحراوي ملوقع
رائع من اجلبال املتموجة ،واخلالبة ،تلوح
تاليوين ،الواقعة على ارتفاع  1000متر.
و في سماء شديدة الزرقة تبرز قصبة
الكالوي القدمية بكل فخر.

تعد خلجان ميرلفت الصغيرة من بني تلك األماكن الفريدة التي يوصي بها الصيادون وعشاق التزلج على األمواج بعضهم البعض خلسة

سيدي إيفني

على بعد  30كلم من ميرلفت ،تطل
مدينة سيدي إيفني مستعمرة إسبانية
سابقا جاثمة فوق جرف عال ،تطل على
شاطئ كبير يتميز برماله الناعمة.
وفي وسط املدينة ،بقي الطراز ذي طابع
إسباني بحث من حيث الديكور املعماري
ومن حيث حيويته خالل املساء .ويبدو
أن الوقت قد توقف وسط املناخ الهادئ
والساحر لهذه الضيعة خارج الدروب
املألوفة .وتضم املنطقة أيضا مواقع
رائعة ملمارسة التزلج على األمواج.

ميرلفت

على بعد  40كلم جنوبي تزنيت ،تقع
قرية ميرلفت فوق جرف يطل على احمليط.
وحيث أنها مكان مثالي لالسترخاء ،توفر
ميرلفت إمكانية االختيار من بني عدد من
اخللجان الصغيرة اجلميلة املنفتحة بني
أجراف عمودية (ينبغي االستخبار بعني
املكان من أجل االستحمام دون أخطار).
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معلومات وعناوين مفيدة
معلومات مفيدة

جواز سفر ممتد الصالحية من أجل إقامة
ملدة أقل من  90يوما .ميكن االكتفاء ببطاقة
التعريف ،حسب البلدان ،إذا كان السفر
منظما من طرف وكالة سفر ملجموعة تضم
أكثر من  3أشخاص .بعض اجلنسيات
تستوجب احلصول على تأشيرة ،املرجو
االستعالم لدى املمثليات الدبلوماسية أو
القنصلية املغربية في بلدكم .ليس ثمة
أي تلقيح مفروض لدخول املغرب .إذا كنتم
مرافقني بحيوانات أليفة ،املرجو إحضار
شهادة طبية ضد داء الكلب مسلمة خالل
أقل من  6أشهر من تاريخ اإلدالء بها.

الصرف

الدرهم هو العملة املغربية وهو ينقسم إلى
 100سنتيمات .ينبغي إجراء صرف العمالت
لدى األبناك أو املؤسسات املعتمدة.

املنطقة الزمنية

إن املغرب ،الذي يقع في املنطقة الزمنية
جرينيتش ،يعتمد توقيت جرينيتش املتوسط
. G.M.T.

معلومات هاتفية

الشرطة 19
املطافئ 150
االستعالمات 160
اإلسعاف الطرقي 177

برنامج التظاهرات

يناير  :مهرجان سينما املهجر
يوليو  :مهرجان تيميتار
أكتوبر  :حفل موسيقي من أجل التسامح
دجنبر  :كأس الغولف للصحافة األوروبية
األرصاد اجلوية www.meteoma.net :
مكتب الصرف www.oc.gov.ma :

عناوين وروابط مفيدة

النيابة اجلهوية للسياحة

شارع محمد اخلامس عمارة إيغوان
الهاتف 05 28 84 63 77/84 63 79 :
الفاكس05 28 84 63 78 :

املجلس اجلهوي للسياحة

شارع احلسن الثاني
الهاتف 05 28 84 26 29/38/58 :
الفاكس05 28 84 25 95 :

محطة املكتب الوطني للسكك احلديدية

وكالة سوبراتور للنقل والسياحة
زنقة يعقوب املنصور ،تالبرجت 33
مركز نداء 08 90 20 30 40 :
املوقع www.oncf.ma :

مطار املسيرة

زنقة إنزكان كلم 28
مركز نداء 08 90 00 08 00 :
مارينا www.port-marina-agadir.com :

مسالك الغولف

الغولف امللكي ألكادير
كلم  12طريق آيت ملول
الهاتف 05 28 24 85 51 :
الفاكس05 28 23 47 02 :
غولف الكثبان
طريق وادي سوس باب سرغاو
الهاتف 05 28 83 45 59 :
الفاكس05 28 83 46 49 :
غولف الشمس
طريق الكثبان
الهاتف 05 28 33 73 29 :
الفاكس05 28 33 73 33 :
www.golfdumaroc.com
غولف احمليط
القطاع االستحمامي و السياحي ص .ب194 .
الهاتف 05 28 82 41 46 :
الفاكس05 28 82 41 66 :
www.golfdumaroc.com

للمزيد من املعلومات www.visitmorocco.com :

تصميم وسط أكادير

املكتب الوطني املغربي للسياحة
www.visitmorocco.com

