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تقدمي

اإلحساس الالمتناهي للجنوب الكبير
هناك أسماء جتدبك للسفر و ورزازات واحدة منها .فعند ملتقى الطرق بني وادي درعة و وادي
دادس و زيز ,حطت ورزازات رحالها .كوصي على الكنوز التي تستهوي كبار هوليود .إنها
تسهر بغيرة على تراث و طبيعة متميزة.
فهناك ,وسط الصحراء فضاء خارق حيث تقوم الرمال بتشكيل كتبانا رملية وقصورا و
يخلق املاء واحات خضراء ووديان ,عندئذ يتوضح لكم معني كلمة سراب...
تشكل ورزازات انطالق الرحلة...سحر اجلنوب الكبير.
فبني الطرق و في وسط اخلالء تبرز قرى من العصور الغابرة ,حيث ظالل النخيل تداعب
اجلدران و مياه الوادي جتري بعذوبة :يتريث الزمن.

منظر يحبس األنفاس
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ورزازات املدينة الهادئة

فتيات بلباسهن التقليدي

كانت مدينة ورزازات أساسا ملتقى جتاريا
للقوافل التي كانت تتوجه لفاس أو
مراكش و القادمة من إفريقيا السوداء.
إذ جند قصبات و قرى من الطني و واحات
خضراء ,هذه املناظر الطبيعية التي تنبع
من وحي األحالم ال ميكنها أن تترك الزائر
غير مكترث ,حيث أصبحت في وقت وجيز
وجهة سياحية مثالية وحتول جدري من
اجل استراحة رائقة و كرمية و مضيافة.
إذ عملت مدينة ورزازات على تطوير و
حتسني البنيات التحتية الالزمة و ذات
اجلودة لكي توفر لضيوفها إقامة مريحة,
إذ جند مطارات دولية ,فنادق فخمة ,نوادي

لتمضية العطلة ,مركز للندوات باإلضافة
إلى مطاعم و ناد للغو لف...
فتحت ظالل النخيل  ,حطت ورزازات رحالها
تاركة وراءها مساحات شاسعة مليئة
باحلصى و التي قد جرفته رياح الصحراء...
لتهيئنا بكل عذوبة ألحاسيس الصحراء
املثيرة.
فباإلضافة إلى أن ورزازات نقطة انطالق
الطريق نحو الواحات ,فهي أيضا محطة
للثقافات و للصناعة التقليدية .إذ جند
في سوقها كل من احلناء و التمور و الورود

السجاد ,فن يرتكز على التقاليد القدمية

باإلضافة إلى البهارات ونبتة الشيح
إلى جانب مصنوعات خزفية بربرية ,و
مجسمات من احلجر املنحوتة و بطانيات
و سجاد تازناخت املعروفة برسوماتها
الهندسية.

املركز احلرفي

يجمع هذا البناء العصري ورشات للنحت
على احلجر و على النحاس أو الفضة,

قصبة تاوريرت

ميكن أن جند أيضا أثواب مطرزة وسجاد
تتميز بأصالة رسوماتها و بألوانها املرحة
و الصوف احلريري املستعملة لصناعتها.
انه كذلك مكان مناسب لتذوق كاس شاي
بالنعناع اجليد مع التمتع برؤية قصبة
تاوريرت.
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طريق القصبات

تتربع بكل فخر على التالل ,قالع كبيرة
ذات لون وردي جتلب األنظار .إنها قصبات
اجلنوب املشهورة .منازل مشيدة من الطني
و خليط من التراب املبلل و التنب ,أصالة
مثيرة ,و أناقة نادرة.

تتحدى القصبات بشموخها
و خلودها املسافرين و الزمن
اللذان ميران

ففي املغرب حتتفظ القصبة على طابعها
املضياف .هادئة رغم قوتها ,تعبر عن انتصار
و تألق هذه احلياة اجلبلية البسيطة .إنها
أيضا تتالءم بشكل مثالي ليس فقط مع
البلد الذي تنتمي إليه ,و لكن أيضا مع
احلياة االجتماعية لساكنة اجلبل.
تعد القصبة أغنى موروثا لسكان اجلنوب.

قصبة تاوريرت

تصنف املعلمة التاريخية قصبة تاوريرت
الشامخة ضمن التراث الوطني.
شيدت في القرن التاسع عشر ,و كانت مقر
إقامة باشا مراكش .ساحرة هي بأبراجها

احملصنة ,وبهندستها املعمارية ,كما أن
داخلها مزين باجلص املزخرف وخشب األرز.
لقد حضيت القصبة بإعادة تأهيل بارز كما
مت إنشاء أروقة للعرض و مكتبة و مسرح...

مستويات ,حيث أن أعالها قد زين بشكل
استثنائي ,و أصبح احملطة املفضلة للكثير
من طيور اللقالق املهاجرة .
تقع قصبة امرديل الكبيرة وسط واحة
النخيل « سكورة » و هي تتميز بفنائها
مربع الشكل و الذي يرتفع على أربع
مستويات و محاط بأربع أبراج كبيرة.
تصميمها الداخلي تقليدي محض:
فالطابق األول مخصص للمطبخ ,أما
الطوابق األخرى فهي مخصصة للسكن,
أما األبراج فتعتبر خزانا للمواد الغذائية.

قصبة تيفولتوت

شيدت في القرن السابع عشر خصيصا
الستقبال ضيوف باشا مراكش و مت جتديدها
قبل ثالثة عقود و حتويلها إلى فندق.
و هي تقع بالقرب من قرية تيفلتوت محاذية
لوادي درعه .انه وسط مينحكم الهدوء و
السكينة ,ميكنكم من شرفة القصبة
مشاهدة مدينة ورزازات و جميع اجلبال احمليطة
بالقصبة.

لم يحتفظ عليها مبا يكفي و لكن قصبة
اللقالق (تاملاسال) تظل ملفتة لالنتباه.
تتألف هذه املجموعة من املباني عن ثالث

قرية محاطة بصور ,قصر
يتكون من عدة قصبات
متجمعة تشكل بذلك
مجموعة معمارية نادرة
اجلمال

مت تشيد قصبة « تيلويت » سنة
 ,1860و أضيفت لها بنايات أخرى على
مدى العقود ,إنها عمل فني راقي ,إنها
عبارة عن حصن و قلعة و فندق في آن
واحد ,خشب منحوت ,و حديد مصلوب ,و
جص منقوش ,و زليج ملون.

قصبة تلويت

و يشار إلى أن ثالث مئة عامل عملوا خالل
ثالث سنوات من اجل نقش و تزين السقوف
و اجلدران .ما ال يقل عن خمسة طوابق
وتسع أبراج تثير اإلعجاب.

قصبة تامداخت

بنيت في القرن التاسع عشر ,و هي اآلن
تستفيد من برنامج للترميم .ساحتها
الداخلية محاطة مبمرات جميلة جدا متنح
بذلك منظرا رائعا للقرية احملصنة.
قصبة تامنوكالت .تعد هذه القصبة أقدم
قصبة في املغرب إذ مت بناءها في القرن
السادس عشر ,تثير سقوفها املصنوعة
من اخلشب املنقوش و اجلص احملفور و
الزخرفات الهندسية .إنها مثال للقصر.
فأسوار قصر أمزرو تطل على طريق احملاميد
و تنقسم هذه القرية إلى جهتني :األولى
تتكون من مسجد للمسلمني و الثانية من
الكنيس اليهودي و املالح (احلي اليهودي).
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قصبة ايت بن حدو

قلعة من الطني ذات جمال
يحبس األنفاس

جمال يحبس األنفاس ,تطل قصبة ايت
بن حدو على وادي اونيال لتؤثر على الروح
بجمالها .و قد مت تسجيل مجموعة
القصبات هذه ضمن التراث العاملي من
طرف منظمة اليونسكو و هي تعد من
أقدم و أروع القصور باملغرب .حيث مت تشيد
أول مبنى منذ القرن احلادي عشر وهو عبارة
عن مخزن على قمة التل ,ثم بعد ذلك مت
تطوير هذه القرية ببناء منازل و مخازن و
إسطبالت و كذلك بئر و جدار حلماية املوقع.
تثير الهندسة املعمارية لهذه القرية

املتحف التي تقع على بعد ثالثني كيلومترا
من ورززات االهتمام .إذ أن جدرانها اخلارجية
ال تتوفر إال على عدد قليل من النوافذ
الصغيرة و بابان ملراقبة الداخل و اخلارج ,أما
في الداخل فتتقاسم الساحة العمومية,
و دار القران و املنازل املساحة .و قد خلدت
هذه القرية في أفالم مثل «لورانس
العرب»« ,بابل» أو«إنديانا جونس» .تعتبر
هذه القلعة جوهرة خام استخرجت من
الصخور احمليطة بها.

قصبة ايت بن حدو
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ورزازات مدينة السينما

ورززات هوليود اجلديدة

بفضل ديكوراتها الفريدة،
جتتذب وارزازات كبار
املخرجني السينمائيني من
أمريكا وفرنسا وإيطاليا

جدبت ورززات في وقت مبكر عالم السينما
مبا تتوفر عليه من مناظر رائعة و نور فريد
من نوعه و ظروفها املناخية.حيث قام لويس
لومير بنفسه بتصوير فيلمه «الفارس
املغربي» سنة  .1897و في سنة 1954
جاء دور «علي بابا و األربعني حرامي» فيلم
جلاك بيكر و فرناندل .ثم جاء الفلم الشهير
«لورنس العرب» ملخرجه دافيد لني سنة
 .1962و منذ الثمانينات تدفقت صناعة
السينما ,و مت تصوير العديد من األفالم ذات
امليزانيات الضخمة مثل« كودون» ملارتن
سكورسيزي« ,جوهرة النيل» للويس تيك,
و«شاي في الصحراء لبرنا ندو برتولتشي»
ثم «غالدياتور» (املصارع) و «مملكة اجلنة»

لردي سكوت و أيضا «استركس» و
«اوبلكس» ألالن شباط.
تتوفر ورززات علي ثالث استوديوهات
.1983
سنة
شيدت
كبيرة,
فاستوديوهات األطلس تستحق حقا
الزيارة ,إنها مفتوحة في وجه العموم و
تقدم مشهدا عظيما׃ إذ جند أمام أبوابها
فراعنة عمالقة يحرسونها ,ميكننا أن
نشاهد بكل إعجاب مشاهد مذهلة
لألفالم و ورشات للمهن السينمائية,
و أن نكتشف اجلانب اآلخر من صناعة
السينما.

من التبت إلي مصر القدمية ,و من روما القدمية إلي السودان ,كل هذه الديكورات ميكن أن جندها في ورززات

لسينما مدرستها في ورززات

جتدب ورزازات سينمائيني من جميع األفق,
و لكن أيضا أولئك املهووسني بالسينما.
و لتلبية الطلب الكبير للموارد البشرية
اخلاصة مبهن العالم السينيماتوغرافي
مت بناء معهد للتدريب على مختلف
مهن السينما« ,منصة للمعدات
اآللية»« ,تسييــر اإلنتاج»« ,ديكور و
إكسسوارات»« ,حالقة و ماكياج»,
«مالبس»« ,املؤثرات اخلاصة».
للسينما مدرستها في ورزازات
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قصبة تيفلتوت
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على إيقاعات الصحراء

وادي الورود

تعد ورود وادي قلعة مكونة من أشهر الورود
في املغرب و ذلك جلمالها و أريجها املميز.
ويعتبر جنيها في شهر مايو مناسبة
إلقامة حقل كبير« ,موسم الورود».

مهرجان الورود ,جتمع حول
أجمل وردة في البالد« :الوردة
الدمشقية»

يطلق اسم الوردة الدمشقية على الورود
املوجودة بهذا احلوض .إنها تقاوم البرد و
اجلفاف .جلبت منذ القرن العاشر من طرف
حجاج كانوا عائدين من مكة ثم قاموا
برمي بعض البذرات من هذه النبتة ,فمنذ
ذلك احلني و شجيرات الورد تزين و متأل الوادي
برائحتها .إنه النوع األكثر عطرا ,و يتم
زرعها في حدائق جميلة حيث تستخدم
في صنع ماء ورد جيد ومطلوب فخالل
مطلع شهر مايو تقوم النساء بقطف هده
الزهور الثمينة فجرا.
يتم جني ثالث إلى أربعني آالف طن سنويا,
خالل أسبوع واحد .و بعد أن ينتهي جني
احملصول ,تبدأ االحتفاالت و التي تدوم
مدة ثالث أيام .حيث يضرب سكان جميع
القرى املجاورة موعدا لاللتقاء في قلعة

مكونة .و يتم عرض منتجات من صنع
يدوي (مجوهرات ,سجدات) باإلضافة إلى
منتجات زراعية ,و تظاهرات موسيقية و
مسابقات أيضا ,وستكون النساء احلرفيات
املنخرطات في التعاونيات مستعدات
ليطلعنكم عن كيفية التقطير للحصول
على ماء الورد ,و صنع الكرميات و العطور...

مهرجان التمور الكبير

عندما يتزين جنوب املغرب الكبير بأجمل
أضوائه ,فكونوا متأكدين أن مهرجان
التمور لشهر أكتوبر قد اقترب .حتتوي
هذه املنطقة على ما يقل عن مليون
نخلة ,كما أن اإلنتاج متنوع و غني جدا
(بوزكري ,بوفقوس ,املجهول ,بوسليخان).
و يعتبر موسم التمور مناسبة اللتفاف
قبائل اجلنوب حول أغاني و رقصات من
التراث االمازيغي احملض .إذ تنظم أيضا
في الكثبان مباراة تقليدية للجمال .أما
بخصوص األكل ,ميكنكم تذوق هذه التمور
احللوة و الطازجة ,التي أنضجتها أشعة
الشمس ,أو تذوق املدفونة وهي عبارة عن

تتوالى احلفالت التقليدية اجلهوية حسب مواعيد موسم احلصاد و هي تقدم حملة عن غنى الثروات الثقافية للجنوب الكبير

خبز محشو بالبيض و البصل و التوابل .يا
لها من لذة!

االحتفاالت بثقافة أحواش

حتتضن قصبة تاوريرت املعروفة شهر
شتنبر من كل عام املهرجان الوطني
لرقصة أحواش ,الذي يعزز التراث الشفهي
القدمي .و يتخلل أحواش ,مزيج من إيقاعات

الطبول و الرقصات و نظم و ارجتال الشعر
باإلضافة إلى الغناء الفردي أو اجلماعي,
أحواش متعة حقيقية .تتوفر كل قبيلة في
اجلنوب على فرقة الحواش ,هذا املهرجان
فرصة جلمعهم و االستمتاع مبشهد فريد
من نوعه .باإلضافة إلى دلك ,تصاحب
هذه االحتفاالت معارض و استعراضات ,و
عروض لألفالم و عروض مسرحية و ندوات.
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الوجه االخر لورزازات

ليلة في الصحراء

إن القيام بجوالت في هذه
املنطقة  ,يضمن لنا رحالت
سياحية ال تنسى ,سواء أكانت
على منت سيارة رياضية رباعية
الدفع أو دراجة جبلية أو ركوبا
فوق اجلمال أو حتى على منت
كواد أو مشيا على األقدام

تخيلوا صمت الصحراء التام ,وتخيلوا أن
السماء في قبضة يدكم و أنكم قريبون
من النجوم ...إنها ليلة في الصحراء,
جتربة فريدة ال تنسى حيث تدعوك الفنادق
املتنقلة  bivouacلالنصهار التام في
كثبان الصحراء .كما ميكنكم أيضا التمتع
بسحر األماكن الذي ال ينسى وبسحر
الغروب والشروق حتت خيام امازيغية
مجهزة.

واحة فنت

تائهة هي في صحراء من صخور أرجوانية
اللون ,تقع بحيرة فنت و واحتها اخلصبة

على بعد بضعة كيلومترات من وارزازات
وكأنها سراب .يحيط بهذه الواحة الكبيرة
أشجار من النخيل املثمرة و االوكاليبتوس و
األرز و السرو و اخليزران كما أنها أيضا جنة
للكثير من الطيور كالنسور و الصقور و
اللقالق و العصافير املغردة و القبرات و و
الغربان و القراقف و السنونو...

الزربية التازنختية

أن زربية تازنخت معروفة بأصالتها ,كما
أنها من أقدم املنسوجات في املغرب ,وهي
تشكل محطة فخر للصناعة التقليدية
املغربية.

فندق متنقل bivouacوسط الصحراء

أصل هذا السجاد يعود إلى األطلس
الكبير ,حيث يتم نسجها بالقيام بعقد
على سطرين ,فغالبا ما تكون خلفيتها
صفراء ذات أشكال هندسية بسيطة,
يغلب عليه اللون األحمر و األخضر الغامق
و كذا األبيض .أما فيما يخص املواد األولية
املستعملة في هذا النوع من الزرابي فهي
سجاد تازنخت

تتمثل في الصوف اخلالص أو القطن
اجليد .وتتميز اخليوط املستعملة بغزلها
املتقن .أما األلوان فيتم احلصول عليها
من النباتات املتواجدة في املنطقة .و
تستعير رسومات هذه الزريبة ذات أصل
امازيغي أشكالها من الطبيعة تارة ومن
األبجدية االمازيغية حروفها تارة أخرى.
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في قلب الواحات

تكثر وجهات الرحالت انطالقا من وارزازات,
إذ ميكننا مبجرد تتبع مسار الوديان أن
نكتشف أجمل األنهار في املغرب.

وادي دادس

يطلق عليها اسم طريق ألف
قصبة ,يعدك وادي دادس
مبناظر خالبة و أخاذة

انه من بني املناظر املدهشة املتواجدة في
املغرب .ألف قصبة كاملجوهرات عالقة
بني جبل ساغرو و جبال األطلس الكبير,
ينعرج وادي دادس في منطقة صحراوية
قاحلة وكأنه يلتهم شريطه األخضر .فبني
بساتني النخيل تؤدي بنا هذه الطريق إلى
ورود قلعة مكونة ,حيث يضيق هذا النهر
ضفتيه ليخترق مضايق دادس.

مضايق دادس

إنها عبارة عن كتلة شاهقة من احلجر
اجليري مت قطعها بضربة سيف .في هذا
املكان املنحدر وذا التضاريس احلادة تتخذ
القصبات لون الصخور البنفسجي أو
األحمر واألرجواني و يصب نهر بارد في وسط
املمر اجلبلي .حيث ميكن حملبي املغامرة أن
ينزلوا للنهر بواسطة قوارب الكاياك أو أن
يتمشوا حافيي القدمني في املاء مسافة
كيلومتر أو اثنني.

شجر اللوز و النخيل والتني و الزيتون...واحة باردة في وسط صخري وعر

كلما ابتعدنا تتحول الطريق إلى مسار
ضيق يخترق دادس ويصعد كخيوط فوق واد
عميق ويلج عالم الطيور و االروية.

مضايق تودغة

في نفس هذه الطريق جند حدائق تفسح
املجال ملنظر طبيعي ذا لون أحمر و ارجواني
حيث املرتفعات الصخرية ذات املضايق
املثيرة و الرائعة  ,أكثرها سحرا مضايق
تودغة« :اكبر واد ضيق في املغرب».
صخور ضخمة من احلجر اجلوري شديدة
االنحدار و ذات علو يبلغ  300متر ,مسقطة

مضايق دادس

بحدة فوق ممر ضيق حيث يجري نهر تودغى.
بني هذه اجلدران الصخرية متنحنا ضفتي
الوادي املظللة ,ممرات للمشي ومسالك
للتسلق يزيد علوها عن  600متر.
ففي عمق املضايق يتواجد منبع من املياه
الساخنة حيث تعيش اسماك مينع صيدها.
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سحر الصحراء

من تنغير إلى ارفود

أول محطة تستوقفنا هي تنغير ,نقطة
انطالق الرحالت على منت سيارات رياضية
رباعية الدفع التي ستجتاز الصحراء.بنيت
مدينة تنغير على سطح نهاية مضايق
تودغى حيث يهيمن عليها تل تنتصب
عليه أطالل قصبة قدمية.

وادي زيز

بستان نخيل بتنغير

في هذا النهر األخر املتجه نحو الراشيدية,
يشق نهر زيز طريقه وسط الصخور اجلورية
ووسط منحدرات عالية ذات لون أحمر و
يقود كميات هائلة من املاء ذا لون اخضر
زمردي ,محاط بشريط اخضر صغير نحو
ضفتيه األرجوانية اللون و املظللة بأشجار
املشمش .تتوالى بساتني النخيل على
طول الوادي حيث تهيمن القصور على
املكان .أما على جوانب الطريق فيتم حفر

نهر زيز

و صيانة اآلبار»فكارات» ,إنها عبارة عن
مقصورات حتت أرضية جللب مياه الطبقات
اجلوفية و استعمالها في الري .ويستكمل
الوادي طريقه نحو اجلنوب كي يسقي واحة
النخيل الكبرى لتافياللت.
املرحلة الثانية هي ارفود ,اكبر واحات
تافياللت حيث تتواجد أكثر من 700,000
شجرة نخيل .حتتوي هذه املدينة الصغيرة
الواقفة وسط الصخور على برج محصن
ميكننا من خالله رؤية واحة النخيل و
الصحراء التي تلوح في األفق.

تتغير الكثبان الرملية الذهبية حسب الرياح و ضوء الشمس

يجب أيضا أن تخصصوا بعض الوقت لتذوق
الطبخ احمللي :الكهلية ,طاجني من حلم
اخلروف و البيض و البصل والطماطم و الفلفل
ومعطر بأكثر من  44نوعا من البهارات.

من الريصاني نحو مرزوكة

بعبورنا لصحراء سوداء و كثبان رملية
حمراء و مياه بحيرة ايت سرجي الزرقاء
حيث تطير طيور الفالمنكو الوردية على
شكل أسراب ,نصل إلى مدينة الريصاني
مهد الساللة العلوية ,يدفعنا ضريح
موالي علي الشريف ,مؤسس هذه
الساللة إلى التأمل .مكان قدمي لتجمع
القوافل ,تظل املدينة ذات أهمية جتارية
كبيرة بفضل سوقها الكبير .يعد اجللد
الفياللي من أجود اجللود :رقيقة و مرنة و
يتم احلصول عليها من جلود املاعز املدبوغة
بقشور الظرفاء.
الريصاني

بعيدا عن الريصاني ,تفسح الطريق
املعبدة املجال لطريق غير معبدة تأخذنا إلى
مرزوكة و كثبانها الرملية .رمال حمراء
اللون ,و مشهد يتغير باستمرار حسب
اجتاه الرياح و أشعة الشمس .عرق شابي,
إنها مجموعة كبيرة من الكثبان الرملية
التي يصل طولها إلى  150متر .تعد رؤية
شروق الشمس و غروبها وسط الكثبان
جتربة فريدة .في هذا املكان تتوفر لنا رحالت
و خيم منصوبة في اخلالء جوالت على ظهر
اجلمل الستكشاف الصحراء و أسرارها.
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على طريق الرحل

نهر درعة

على بعد  50كيلومتر جنوب ورزازات ,يوجد
نهر درعة الذي يشبه موجة خضراء تصل
إلى  200كيلومتر من الطول ,وقد كان
في املاضي أطول نهر في املغرب حيث يروي
ضفافه وكانه يقدم لها قربانا يتجسد في
احلبوب واحلناء واخلضروات وأفضل التمور
في البالد :أزيد من  16نوع.

من زاكورة إلى تامغروت

معروفة بلوحتها التي كتب عليها
«تومبوكتو  52يوما» ,إنها آخر واحة في
طريق القوافل قبل الولوج الى الصحراء,
زاكورة تبهرك بألوانها ,عناقيد متر ذهبية
أعلى النخيل ,وزهور الدفلى بلونها الوردي,
ومنازل من الطني األرجواني حتت أشعة

الشمس احلارقة .إنها مشاهد خالبة.
تشق الطريق مسارها وسط اجلبال ثم
تتعرج نحو قطعة أرض مزروعة.
توجد على هذه الطريق عدة قصور لزيارتها
كتمنوكالت و اكداون وتنزولني...
تعتبر قرية تامكروت القرية األكثر متيزا
ألنها تتوفر على عدة مساجد ذات سقف
ازرق خزفي ومآذن بيضاء باإلضافة إلى
مدرسة معروفة و بالطبع املكتبة الناصرية
الشهيرة .كما إنها معروفة بصناعة
الفخار لذا فقد مت جتهيز العديد من مصانع
الفخار بأفران يدوية تصنع فيها جرار
وصحون و أباريق وغيرها من األواني.

سكون تام ,ورمال النهاية لها وسط كثبان شكاكة الشاسعة  ...شعور أ نك وحيد في العالم

من كثبان تنفو الى محاميد
الغزالن

على مشارف تنفو ,تقل وسائل النقل و
يترك الرعاة املكان لرحل ,يغمرك إحساس
وكأنك قد وصلت إلى نهاية العالم .لكن
مبجرد وصولنا إلى محاميد الغزالن ,عندها
تتضح لنا الصحراء الشاسعة و املذهلة.
تتكون هذه القرية من سبعة دواوير
حافظ سكانها على التأثيرات االثنية مبا
فيها العربية و االمازيغية واليهودية و
الصحراوية .إنها مهد ثقافة الرحل حيث

ينظم سنويا مهرجان دولي يجمع رحال
العالم و يحتفي بتقاليدهم القدمية.
يحيط مبحاميد الغزالن عروق رملية رائعة
كعرق ليهودي وكثبان بو كرنو الكثبان و
الكثبان الصارخة و عرق السمار وأكبرها
كثبان شكاكة .سيارات رباعية الدفع و
جمال باإلضافة إلى خيم منصوبة وسط
اخلالء تنتظر محبي املغامرة.
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معلومات و عناوين مفيدة
عناوين و مواقع مفيدة

معلومات عملية

معلومات عملية:
جواز سفر مدة صالحيته ال تقل عن  90يوما ,ميكن
لبطاقة التعريف ان تكون كافية ،حسب البلد ,اذا كان
السفر منظما من طرف وكالة سفر من مجموعة
مكونة من  3أشخاص على األكثر .بعض اجلنسيات
تتطلب التأشيرة ،لدا يجب طلب املعلومات من
السفرات و القنصليات املغربية في بالدكم.
دخول املغرب ال يتطلب اي تلقيح .اذا كنتم مرفوقني
بحيوان اليف يجب اإلدالء بشهادة تلقيح ضد داء
الكالب ال تقل على مدتها عن  6اشهر.
الصرف:
العملة املغربية هي الدرهم الذي ينقسم إلى 100
سنيتم .يجب أن يتم صرف العمالت في املصارف أو
املؤسسات املعتمدة.

املندوبية اجلهوية للسياحة:
شارع محمد اخلامس ،ص297:
الهاتف)+212( 05 24 88 24 85 :
الفاكس)+212( 05 24 88 52 90 :
املجلس اإلقليمي للسياحة:
اقليم زكورة

البريد االلكترونيcptzagora@gmail.com :

املطار:
مركز االتصال08 90 00 08 00 :
األرصاد اجلويةwww.meteoma.net :
مكتب الصرفwww.oc.gov.ma :

اإلرشادات الهاتفية:

املنطقة الزمنية:
يعتمد املغرب ،الذي يقع في املنطقة الزمنية
جرينيتش ،توقيت جرينيتش املتوسط.

رجال املطافئ 150

جدول األنشطة:

اإلغاثة الطرقة 177

مارس  :رالي عائشة للغازالت
مارس  :مارطون الرمال
ماي  :موسم الورد
شتنبر  :املهرجان الدولي ملوسيقى الصحراء
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اإلرشادات 160

ملزيد من املعلومات زوروا موقعwww.visitmorocco.com :
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