
1



23

السعيدية

5
6
8
10
14
16
18
24
26

االفتتاحية
السعيدية: املدينة الفاتنة

اكتشاف اخلليج  املتوسطي
السعيدية بطعم أخر

القيام بانشطة رياضية
االساسيات

االستمتاع بالنزهات في املنطقة
طعم استثنائي

معلومات وعناوين مفيدة

احمليط األطلسي

موريتانيا

إسبانيا

الرباط

طنجة
تطوان

الناظور

السعيدية
شفشاون احلسيمة

وجدة
فاس
مكناس

إفران فكيك

الدار البيضاء
اجلديدة

أسفي
مراكش الراشيدية

ورزازات

زاكورة
طاطا

الصويرة

أكادير

تزنيت
كلميم

طانطان

طرفاية

العيون
السمارة

بوجدور

الداخلة

الكويرة

جزر الكنارياجلزائر

البحر األبيض املتوسط



45

افتتاحية

املغرب الشرقي: من البحر األبيض املتوسط إلى أبواب الصحراء

منطقة متتد على مساحات شاسعة بشرق اململكة، من ضفاف البحر األبيض املتوسط 
للسعيدية إلى واحات الصحراء بفكيك، يحدها غربا الريف األوسط و واد ملوية، و شرقا 

جند احلدود اجلزائرية.
املتوسطي  املناخ  يتميز  النظير.  منقطعة  متنوعة  الشرقي مبناظر خالبة  املغرب  يتميز 
املناطق  في  أكثر  أمطار  و  )السعيدية(،  الشمالية  املناطق  في  ضعيفة  بتساقطات 
اجلبلية ) سلسلة جبال بني يزناسن(، ومناخ جاف بالسهوب الهضبية العليا) تندررة و 

بوعرفة( و شبه قاري باجلنوب )فكيك(.
توفرها  رغم  الكبرى  السياحية  منأى عن اجلوالت  في  لفترة طويلة  املنطقة  ظلت هذه 

على مؤهالت حقيقية كان ال بد من إزالة الغبار عنها.
إن جتهيز هذا املنتجع البحري بالسعيدية وخلق موقع سياحي جديد بهذه املدينة على 
بعد ساعتني أو ثالث فقط عن كبرى املدن األوروبية، و ذلك بفضل مطارين بوجدة و الناظور 

يجعل من هذا املنتجع محطة لالستجمام والكتشاف الشرق املغربي.

قرب صغير  بخليج   شاطئ 

الناظور

إقامة تشع باحليوية واملتعة
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السعيدية: املدينة الفاتنة

بني  العمران  ميزج  بالسعيدية، 
األصالة واملعاصرة

توفر مارينا السعيدية خدمات راقية في محيط سكني رفيع املستوى

رأس املاء

الشاطئ  هذا  االستقالل،استقطب  ومنذ 
السعيدية  أصبحت  و  السياح،  من  وفودا 
الشرقي  الشمال  في  مهما  سياحيا  قطبا 

للمملكة.

الكبرى  االستثمارات  بفضل  واليوم، 
باملوقع، متكن هذا املنتجع من االنفتاح على 
السياحة العاملية: تأسيس مارينا من 840 
خامت، بناء  فنادق مصنفة ) 4 و 5 جنوم(، 
باملدينة،  مركز  سكنية،  شقق  و  ڤيالت 

تهييئ مالعب للغولف...

السعيدية  منتجع  يجسده  هائل  حتول 
اخلالب، موقع بحري جدير بالتميز، من فئة 

اجليل اجلديد.

الشاطئ  برمال  معتدل،  بطقس  استمتعوا 
كلم،   14 على مسافة  التي متتد  و  الناعمة 
غني  بحر  و  عمق ضعيف،  ذات  عذبة  مياه 
البحر..وخط  وفواكه  السمكية  بالثروات 
امتداد    على  رائعة   بخلجان  متوج  ساحلي 
200 كلم غربا...كما متنح املناطق املجاورة 
فرصة للرحالت... هذا ما يجعل من منتجع 

السعيدية موقعا متميزا.

يرجع تاريخ السعيدية لسنة 1883، عندما 
القصبة  ببناء  األول  احلسن  السلطان  قام 
التي مازال يقصدها الزوار ليومنا هذا. وفي 
سنة 1913، حتت نظام احلماية الفرنسية، 
وحتولت  املوقع،  بجمال  األوروبيون  أعجب 

املنطقة إلى منتجع سياحي محلي.

زيادة  وتتوقع  متر   50 إلى   7 من  الطول 
لتصل إلى 1350. وبهذا يعتبر ثالث أكبر 
وقد  املتوسط٠  البحر  على  سياحي  مرفأ 
مت جتهيز مارينا بكافة اخلدمات، من موقع 
الربان املزود باخلدمة اجلوية واالتصاالت إلى 
قسم الصيانة، مرورا باألمن، وناد لليخوت 

ومنطقة للتسوق.

السعيدية  في  بكثرة  متواجدة  فاملطاعم 
األسماك  من  متنوعة  مجموعة  وتقدم 
تتواجد  التي   البحرية  واملأكوالت 
من   أو  الناظور  من  نفسها،  بالسعيدية 
راس املاء  )رأس املاء(. ولكن هذا ال مينع 
والوصفات   العاملية،  املأكوالت  تقدمي  من 
فول  مع  اللذيذ  والنيجرو)البيال(  املغربية، 
تقليدية  أكثر  أخرى  اقتراحات  أو  البحر 

ككباب اللحوم والدجاج، أو حتى البيتزا.

توفر الفنادق  الكبرى، التي تتواجد باملنتجع 
البحر،  شاطئ  على  املطل  السياحي 
مجموعة من اخلدمات ذات املستوى العاملي 
األنشطة  بجميع  التمتع  من  ومتكنك 
واملرافق الترفيهية : الغولف والتنس وكرة 
للياقة  ونادي  الصحي،  واملنتجع  املضرب، 

البدنية٠٠٠

وشوارعه  بأبوابه،  املدينة  مركز  ويوفر 
واحملاالت  والشرفات  والساحات  الضيقة، 
قدمية  مدينة  أجواءا  واملقاهي،   التجارية 
للتنزه  ومثالي  فهو فضاء أصلي،  تقليدية. 
والتبضع. فالكورنيش املجهز على طول 6 

كم، يالئم املشي بالنهار كما بالليل٠

على  السعيدية  مارينا  ميناء  ويحتوي 
موقع إلرساء السفن ذات  أكثر من 800 

السعيدية, اللؤلؤة الزرقاء للمتوسط

تاريخ عريق في دنيا اإلستجمام
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شاطئ الكاّلت
منحدرين،  بني  يقع  الذي  الشاطئ  هذا 
كيلومترا  ثالثني  و  أربعة  بعد  على  يوجد 
يصل طوله حوالي خمس  غرب الناظور. 
الغابات. بسياج  محاط  و  كيلومترات، 

و  مياهه  بجودة  الشاطئ  هذا  يتميز 
صفائها؛ حيث يتردد إليه الزوار خصوصا 
في عطالت نهاية األسبوع و خالل فصل 

الصيف سواء للسباحة او الصيد.

شاطئ ُبوَكاَنا
قرية للصيادين، تقع قرب بني نصار، ميناء 
الناظور، يتوفر  بوكانا على شاطئ جميل 
جدا حيث ال يستطيع زائر هذا املكان غض 
النظر عن الروعة التي تبرز من هذه االرض 
املاحلة، التي تكشف عن الكثبان الرملية 
األرض... هذه  لغة  »إن  الالمنتهية. 

هذا  عن  كثيرة  فصول  رواية  بإمكانها 
البلد« »تاويزا«

شاطئ واد ْكْرت
هذا الشاطئ الذي ميتد على طول ثمان 
واد  مصب  غرب  من  يبتدأ  كيلومترات، 
كرت و ميتد أساسا شرقه إلى حافة ِنْغري؛ 

تتميز مياهه بكونها عميقة نسبيا.

الرملية  الشواطئ  من   قالدة 
اجلميلة على طول الساحل

 االسترخاء حتت مظلة كبيرة، تطل على بحر ذات زرقة متواصلة  ... هنا أسلوب حياة متوسطي أصيل!

اكتشاف اخلليج  املتوسطي

بحيرة مارشيكا

قرية اركمان
قبل  كلم,    7 طول  على  الشاطئ  ميتد 
يقع  منه  فجزء  الناظور،  من  كيلومتر   25
جنوب البحيرة الساحلية. وميكن الوصول 
مياه  بجودة  مشهورة  بسهولة،وهي  إليها 

االستحمام والرمال الناعمة.

بحيرة مار تشيكا
حيث  بالناظور,  تشيكا  مار  بحيرة  تقع 
تغطي  فهي  جميال.  بحريا  مشهدا  تقدم 
عمق  وعلى  مربع،  كيلومتر   115 مساحة 
يتراوح ما بني 0.5 و 7 متر.وهي معزولة 
 24 طوله  رملي   تلي  بشريط  البحر  عن 
األبيض  البحر  مع  تتصل  وهي  كيلومتر، 
شواطئ  حتيطها  قناة.  بواسطة  املتوسط 
مناسبا  موقعا  وتعتبر  جميلة،  رملية 

للرياضات البحرية وصيد األسماك.

الشواطئ  فالسعيدية هي أيضا سلسلة من 
ذات الطابع الساحري، تتعايش بامتياز مع 
ففي السعيدية، يتم اجلمع بني  بيئة خالبة ! 

االسترخاء و االكتشاف.

محمية ملوية
ملوية،وهي  واد  حتى مصب  السعيدية  متتد 
التي  الطيور  لبعض  ومالذ  رطبة  منطقة 
إليها  الوصول  وميكن  بها.  الشتاء  تقضي 
املوقع  هذا  فأصبح  السعيدية،  من  بسهولة 

محمية طبيعية.

شاطئ راس ما
على بعد بضعة كيلومترات بعد عبور جسر 
ملوية نكتشف راس ما، وهي قرية لصيادي 
شاطئ محمي في انتظارك، محاط  السمك. 
باجلرف والبحر وبأشجار االكاليبتوس التي  

تضفي  منظرا رائعا.
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السعيدية بطعم أخر
برنامج املهرجانات.

الهواء في  رائعة   حفالت 
رقصات... موسيقا،  الطلق، 

توافق جميع األذواق

 فرق فولكلورية لركادة 

 طرز املجبود، إرث عثماني..

صناعة تقليدية متجددة
التأقلم  كيفية  املغاربة  احلرفيون  يعرف 
تستمد  فاليوم،  العصر.  متطلبات  مع 
منبعني:  من  إلهامها  التقليدية  الصنـــاعـــة 

التقاليد و اإلبداع احلديث.

جو  في  تتعايش  كلها  خبرة،  ألوان،  تصاميم، 
متناغم مع بعضها. في الواقع، إن هذا التزاوج 
بني ما هو تقليدي و ما هو عصري هو فرصة 
عظيمة خللق و إبداع منتجات ذات نوعية أصيلة 

عالية اجلودة متماشية مع متطلبات العصر.
على  األغنام  تربية  تستحوذ  أخرى،  ناحية  من 
أهمية كبرى شرق  املغرب ؛لذلك ُيعتبر الصوف، 
أساسية  مادة  املنطقة،  في  بوفرة  ُينَتج  الذي 
في صنع املالبس)كاجللباب و الرداء(، البطانيات 
في  عليه  معروف  هو  كما  السجاد.و  كذلك  و 
أنحاء املغرب، إن صناعة الزرابي الصوفية تتميز 
الداخلية،  اخليوط  طول  محددة:  بخصائص 
يستعمل  العقد.  عدد  و  الرسومات  نوعية 
الصوف في حالته الطبيعة باربعة ألوان: أبيض، 

أسود، رمادي أو بني.
نذكر أخيرا أن احلرف اليدوية احمللية استفادت من 
النجود  في  املوجودة  احللفة  استعمال  عملية 
العليا  ُبغية صناعة حصائر األرض و منتوجات 

أخرى على شكل سلل لإلستعمال املنزلي.

إن ابتكار هذه املجموعة اجلديدة املصنوعة اساسا 
من احللفة و احلديد )كالطاوالت و الكراسي..( 
ُتظِهر أن احلرف املغربية تشق طريقها للتألق دون 

أن تفقد ما مييزها و مييز هويتها األصلية.

مطبخ محلي أصيل
معروف في كافة أرجاء العالم من خالل تنوعه 
احمللي  املطبخ  خالل  فمن  أطعمته٬  و  أطباقه 
ألذ  تذوق  من  ستتمكنون  األصيل  )املغربي( 
احللويات  إلى  احمللية  األطباق  من  األطباق... 
األذواق٬  أفضل  ستقدم  اللذيذة.  )املعجنات( 

فاستمتعوا.

طبق الكران إختصاص وجدي٬ وهو عبارة عن 
الطبق  هذا  احلمص.  دقيق  من  ثخني  مهروس 
مشابه لصوكا مدينة نيس ٬ فارينتا جنوة وبانيل 
تذوق  دون  املنطقة  مغادرة  ميكنك  ال  بلرمو... 

الكران.

أما البركوكش فهو حساء تقليدي جد حار يصنع 
و تقوم التقاليد  من القمح و اخلضر املوسمية. 
على أن هذا احلساء يقدم في اليوم الثالث٬ في 
وجبات االحتفال  بوالدة مولود جديد و ينصح به 

أيضا لفوائده الغدائية. 

على  حلوى  وهو  الكعك,  فنجد  احللويات,  أما 
شكل دائري. و املقروط, املصنوع من الدقيق و 

احملشو بالتمر ليوضع بعد ذلك في العسل.
املناسبات  في  الشاي  مع  احللويات  هذه  تقدم 

اخلاصة، أو بكل بساطة في وجبات الفطور.

عشر. فهناك عدد هائل من الفرق املوسيقية و 
اجلمعيات التي تهتم باحلفاظ و إغناء هذا النوع 
األصيلة،  األندلسية  العربية  املوسيقي  من 
و قد  الذي يتمييز بحد ذاته بحنكته وجماله. 
اعتادت وجدة تنظيم مهرجان موسيقى الطرب 

الغرناطي مرة كل سنتني.

املهرجان الشعبي الركادة بالسعيدية
في  ينظم  الذي  السنوي،  املهرجان  يعتبر 
شهر غشت، تكرميا لرقصة الركادة، املنحدرة 
من قبائل بني ازناسن. ففن الركادة  تراث 
باملوسيقى  االندماج  مؤخرا  يحاول  محلي 
الوطنية و العاملية. ويستضيف هذا البرنامج 
والغرناطي  الراي،  عالم  من  شخصيات 

والفنون الشعبية.

األشياء مذاق  يندمج   عندما 
اجليدة واألشياء   اجلميلة 

ليعطي مذاقا واحدا

املهرجان الدولي للراي بوجدة
 في يوليوز من كل سنة، يحي هذا املهرجان 
أساسا  جاءت  التي  املوسيقى  من  منطا 
من اجلزائر. ويدعو املنظمون فنانني مغاربة 
وجزائريني، إلحياء أمسيات الصيف بوجدة. 
أعداد  تواجد  تفسر  شهرتهم  و  فـأسلوبهم 
املهرجان  ويستقطب  اجلمهور:  من  غفيرة 
مئات اآلالف من الزوار، وهذا ما جعل من 
في  األولى  املرتبة  في  مدينة  وجدة  مدينة 

املغرب من حيث اجلمهور.

الغرناطي  الطرب  مهرجان موسيقى 
بوجدة

حتافظ موسيقى الطرب الغرناطي، على تقليد 
استعمارهم  خالل  العرب  طوره  موسيقي 
إلسبانيا، الذي امتد من القرن الثامن إلى اخلامس 
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السعيدية ....عطلة جميلة وغير متوقعة
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القيام بانشطة رياضية

في السعيدية،  انتم على 
موعد مع جميع متع البحر 

وبدون استثناء..

 مع متع أخرى إضافية

اكتشاف أعماق البحار
الغوص حتت املياه البلورية يكشف لكم عن 
باملتوسطي.   املتواجدة  والنباتات  احليوانات 
الغوص  مواقع  وتنوع  القوي  التيار  فغياب 
مهما  مكانا  السعيدية  من  يجعلون 

للغواصني من كل املستويات.

الصيد في البحر
األسماك،  حيث  من  ومتنوع  غني  الساحل 
وسرورا  استثنائيا  طابعا  يعطيها  ما  هذا 
لدى الصيادين. كما أنها تضع في متناول 

الهواة كل األجهزة و الوسائل الالزمة. 

املتوسطي كميدان لأللعاب
وتابث،  معتدل  بريح  السعيدية  تتميز 
وطقس  واحلرارة  الهيجان  متوسطة  ومبياه 
املائية  باألنشطة  القيام  على  يحفز  رائع 

والرياضية.

مملكة التزلج
الشراعية،  بالسفن  اإلبحار  محبي  لكل 
مارينا وميناؤها يتيحون لكم هذه الفرصة. 
من خالل االشرعة اخلفيفة واجلوالت البحرية 
الكبرى بواسطة القوارب الشراعية والزوارق
أما بالنسبة لهواة التشويق و املغامرة، نضع 
بحوزتهم جميع الوسائل الضرورية ملمارسة 

ركوب خيول عربية أصيلةأنشطتهم في أمان ومرح.
القوية  العربية  بخيوله  املغرب  يعرف 
فخالل  حقيقية.  متعة  ركوبها  واألنيقة، 
للفروسية   دروس  تنظم  الصيفية   الفترة 
على  اخليل  بركوب  جوالت  تنظم  كذلك  و 

الشاطئ أو في املناطق املجاورة. 

صيد الفرائس
مبتغاهم.  أيضا  سيجدون  الصيد  هواة 
فجبال بني ازناسن حافلة بالفرائس. حيث 
يتم صيد احلجل والسمان واألرانب واخلنازير 
صيد  رخصة  على  باحلصول  وذلك  البرية 

وأنواع الصيد املسموح به.

التطلع الى اللعب
حفرة  متاحة  ثالثة مالعب غولف، ب  18 
وللتمتع  أطول  إلقامة  السعيدية،  موقع  على 
ُوزعت  النقي.  والهواء  املشرقة  بالشمس 
على أكثر من 210 هكتار، وُصممت من قبل 
سواء  مرجعا،  اآلن  لتصبح  شهير  مصمم 
األبيض  البحر  منطقة  في  أو  املغرب  في 
مرات من  مالعب ألكثر من 3  املتوسط. 3 

املرح.

غزو املناطق املجاورة
باملناظر  بالسعيدية تفيض  املناطق احمليطة 
اخلالبة. فقد تكتشف خالل إحدى النزهات، 
للبحر  أخرى  ووجهات  عادية  غير  أماكن 
حلظات  بذلك  ُمشِكلًة   املتوسط،  األبيض 
التي  النباتات  قوية ملراقبة مختلف أصناف 
من  املنطقة  هذه  في  فقط  تتواجد  قد 

املغرب.
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األساسيات

محمية طبيعية على 
مصب ملوية

جبال بني ازناسن, كهف اجلمل

تل الشوك

ميكن  السعيدية،  من  أميال  بضعة  فبعد 
بسهولة  ملوية  مصب  إلى  الوصول 
بالسيارة، وبذلك تتمتع بثراء هذا املكان غير 
العادي. وتصنف )SIBE( )موقع ذو أهمية 
للتنوع  مهم  ومجال  وإيكولوجية(،  بيولوجية 
املائية،  بالنباتات  غنية  فهي  البيولوجي. 
 4500 من  أكثر  مساحة  املوقع  ويغطي 
الرملية  والكثبان  باألعشاب،  مغطاة  هكتار 

وغابات الطرفاء.
لبعض  الشتوية  املواقع  أهم  متثل  فهي 
املتوسطي:  الساحل  على  البرمائية  الطيور 
البلشون األبيض، املالك احلزين األرجواني، 

نورس الرنكة والقمري.

مصب ملوية :
بيولوجية  أهمية  ذو  موقع 

)SIBE( وإيكولوجية
حملبي  املناسب  املكان  هو  ملوية  فمصب 
هذا  اكتشاف  يريد  من  ولكل  الطبيعة 
النهر األسطوري الذي يعتبر تاني أطول نهر 

باملغرب.

جبال بني ازناسن : طبيعة معطاءة
من املستحيل عدم زيارة بني ازناسن خالل 
الكتلة  فهذه  السعيدية.  في  إقامتكم 
متر   1535 تبلغ  التي  املتوسطية  الصخرية 
السعيدية  من  كيلومتر   35 سوى  تبعد  ال 

وتخبئ كنوزا طبيعية وتقافية ايضا.
كهف اجلمل

مضيق  زكزل
املنطقة.  في  املواقع  اجمل   من  يعد 
شيئاما،  منعطفة  اليه  املؤدية  فالطريق 
فمرة تلتوي على طول املضيق ومرة تصل 
بني احلافتني. وهذا ما يدعو الى احلذر لكن 
ميكننا  بعيد  فمن  التأمل.  إلى   كذلك 
الليمون  و  والرمان  التني  من  بساتني  رؤية 
الورود  غصون  بجانب  املشملة  الفاكهة  و 

البرية التي حتيط بأسفل الوادي.

كهف اجلمل
التي  الصواعد  الى  نسبة  هكذا  ُسمي 
في  كهف  أهم  فهو  اجلمل،  شكل  تشبه 
اجلهة. فهناك ممر من خالله ميكننا النظر 

الى الصواعد و الهوابط الرائعة.
باإلستمتاع  للزوار  تسمح  مضاءة  مسالك 
طبيعية  منحوتات  الهوابط،  و  بالصواعد 

رائعة.

كهف احلمام
موقع يعود تاريخه إلى ما قبل التاريخ، غني، 
عاش به اإلنسان ما بني 21000 و 10800 
قبل امليالد. وقد ابرزت التنقيبات تعاقب 4 

اجيال على االقل.

في  رائعا  منظرا  جند  تافوغلت،  فقبل 
 44 بعد  على  تافوغلت  تقع  ملوية.  وادي 

محطة  وهي  السعيدية،  من  كيلومتر 
صغيرة تبلغ 850 متر طوال، ذات جو رطب 
اال   البحر  عنها  يبعد  ال  حيث  الصيف  في 
العمرانية  املنطقة  فهذه  كيلومتر.   30 ب 
جبلية.  لرحالت  مناسبة  قاعدة  تكون  قد 
فجبال  مبتغاهم،  سيجدون  الغابات  فهواة 
بني ازناسن حتتوي على أصناف نادرة من 
والبلوط والصنوبر  كاألكالبتوس  األشجار: 
وال تنسوا ان علو  وشجرة احلياة والدوم. 
في  ثلجية  منطقة  منها  يجعل  تافوغلت 

الشتاء.

البحيرات الكبرى وتل الشوك
ومحمد  حمادي  مشرع  سد  من  كل  أنتج 
اخلامس  خزانات كبيرة من املياه التي تساهم 
في ري األراضي القاحلة وتقليم الفيضانات. 
هي  االصطناعية  البحيرات  هذه  ولكن 
بحيرات جميلة لصيد األسماك والرياضات 
املائية أيضا . حيث ميكن الوصول إليها إما 
عن طريق زايو  في الشمال أو اجلنوب من 
تاوريرت، أو مباشرة من جبال بني ازناسن.

ولكن حملبي البحر فإن تل الشوك املتواجد 
في  املواقع  أجمل  من  الناظور  شمال 
املغرب . فمنظر خالب بانتظاركم من فوق 
املنحدرات، وشواطئ رائعة ترحب بكم في 
بالغوص  ستستمتعون  كما  املنارة،  سفح 

في أعماق البحار.
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االستمتاع بالنزهات في املنطقة

باب الغربي, في مدينة وجدة

قصر السبتي

بينابيعه   ،1298 في  الكبير  اجلامع  بني 
الثالثة يعتبراجلامع من أقدم معالم املدينة. 
على يسار املدخل الرئيسي للمسجد، زقاق 
ضيق يؤدي إلى إحدى أهم معالم املدينة : 
صغر  من  الرغم  وعلى  املرينيني.  مدرسة 
ويعكس  فنية،  حتفة  يعتبر  فهو  حجمه، 

االهتمام الثقافي للمدينة.

بالقرب من املدينة القدمية، جند دار السبتي،  
سنة  بنيت  وسياحية.  معمارية  معلمة 
1938  يستخدم هذا املنزل السابق لتاجر 
املناسبات  أو  لالحتفاالت  املدينة،  من  ثري 
مركز  أيضا   هو  بل  واملعارض.  الثقافية 
موسيقى  مجال  في  والبحوث  للدراسات 
املدينة  أنحاء  في   التنزه  وعند  الغرناطي. 
ستالحظ أيضا بعض االشكال الرائعة من 
العمارة املوروثة )بنك املغرب، واملقر السابق 
للسكك  ومحطة  العامة،  األركان  لهيئة 

احلديدية القدمية ...(

وجدة الغريبة...
هذا  أهمية  نعي  وجدة،  مدينة  زيارة  عند 
افريقيا  شمال  بني  الطرق  كمفترق  املكان، 
واوروبا، فوجدة ذات أصول بربرية، وعربية 

أندلسية.

املدينة القدمية
تعج  املدينة  وسط  في  تقع  القدمية  املدينة 

باالضواء واحلركة.
حيث  الناس،  من  بحشود  تعج  الشوارع 
الشوارع،  ففي  بحرية.  التجول  ميكنك 
والشاي،  والعطور،  التوابل  رائحة  جتذبهم 

والقهوة، والكعك.

هندسة معمارية متنوعة و مفيدة.
جند  املدينة،  في  القدمية  األسوار  بني  من 
باب سيدي عبد الوهاب وباب الغربي. التي 
باب  وخاصة   ،13 القرن  في  ترميمهم  مت 
سيدي عبد الوهاب. ففي اجلهة املقابلة، جند 
القادمة  القوافل  بها  تستريح  كانت  محطة 

من الشرق.
سفح  عند  املدينة  من  كلم   4 بعد  فعلى 
معافا،  سيدي  غابة  تقع  احلمراء،  جبل 
والرياضة  للمشي  مسارات  إعدادهم  مع 
)الختراق الضاحية، هرولة(، وهذا يعرض 
مناظر بانورامية على املدينة وعلى اجلوار 

توفر  وجدة،  مدينة  من  كم   6 بعد  وعلى 
جميلة  وواحة  املياه  يحيى   سيدي  ينابيع 
هي موطن لعدة مزارات االولياء الصاحلني، 
حيث  بنيونس.  يحيى  سيدي  بينهم  من 
يقام هنا سنويا في شتنبر، موسم سيدي 

يحيى.

مدينة احلدائق واملتنزهات
بجمالها،  واعية  متنفسة،  مدينة  هي  وجدة 
بعيد  فغير  ومنتزهاتها.  الزاهرة  بحدائقها 
التي  عائشة،  لال  حديقة  جند  املدينة  عن 
احملامي  قبل  من   1935 عام  في  أنشأت 
رينيه، أكبر املساحات اخلضراء في املدينة. 
ترفيهية  منطقة  وتوفر  هكتارا   17 تغطي 
جميلة. بالقرب من القصبة جند حديقة لال 
مرمي، مع مسارات مظللة وهي حلظة مثالية  

من الهدوء واالسترخاء.
لألسلحة  متحف  احلديقة  وتضم 
الفضول. الكثير من   التقليدية،التي جتلب 

باب الغربي, في مدينة وجدة

 نافورة اجلامع الكبير
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دبدو في الفترة املرينية
تاوريرت،  جنوب  كيلومترا   52 بعد  على   
تقع دبدو في قلب اجلبل، وحتيط بها بساتني 
الزيتون والرمان والتني واخلوخ والعنب. املدينة 
اليهودية  اجلاليات  مع  تاريخ  لها  القدمية 
تقطن  كانت  التي  املغرب  في  أهمية  األكثر 
بها. فقريبا من دبدو جند القصبة  ومسارات 
لها  املنطقة  فهذه  املرينية.  الفترة  الى  توحي 
أهمية سياحية خاصة، وذلك نظرا لثرواتها؛ 
للشرب  الصالح  املاء  توفر  التي  كتفرنت 
بعيدا  العتوف،  طريق  في  املدينة.  لوسط 
عن دبدو، نكتشف منظرا خالبا على بعد 8 
كيلومتر، وهو موقع ألشجار البلوط اخلضراء 
الغنية بالفرائس: كاخلنزير البري و األرانب و 

احلجل.

بركان: البستان الغني
التي  الطيبة  واخلضر  الفواكه  هذه  كل 
بساتني  من  تأتي  السعيدية  في  تستلذونها 
بركان. فهذا املركز الزراعي املهم ميتد على 
العنب  جند  حيث  هيكتار   10000 طول 

واحلبوب واخلضر والفواكه.

تاوريرت
تقع بني وجدة و فاس، تاوريرت هي القصبة 
الثالث  القرن  في  أسست  القدمية،   املرينية 
بينها وبني قصبة  )وينبغي عدم اخللط  عشر 
تاوريرت بورزازات (. فهذه القصبة استفادت 
مفترق  بني  الواقع  االستراتيجي  موقعها  من 
والشمال  والغرب  الشرق  بني  القوافل  طرق 
أسواق  أهم  من  تاوريرت  فسوق  واجلنوب. 
كم جنوب  بعد10  فعلى  املغرب.  القطيع في 
شرق تاوريرت، جند واد زا، الذي يضفي سحرا 

للزوار.

االستمتاع بالنزهات في املنطقة

القصبات, واسوارها 
االستراجتية

 شالالت سباب
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االستمتاع بالنزهات في املنطقة

بني   يربط  الذي  السريع  الشرقي  القطار  هناك  الشرقية!  الصحراء  عبر  كبرى  لرحلة 
الرائعة  الطبيعية  املناظر  الكتشاف  ويدعوك  كيلومتر.   305 بعد  على  ووجدة  بوعرفة 
الصغيرة  البدوية  والقرى  واملخيمات  والصحراء  العالية  الرملية  الكثبان  تنتشر  حيث 
والغداء.  الساخنة  واملشروبات  مكيفة،  عربات  ثالث  من  القطار  يتألف  و  املنعزلة. 
ولتخليد صور السفر اخلاصة بك، توقف عند عني بني مطهر و بندرارة و بوعرفة.  فسوف 

تكتسفون انها جتربة ال تنسى.
غزالن الدوركاس ببوعرفة

الكتشاف  مرشدين  مع  اجلمل  أو  باحلصان 
املناظر الطبيعية الرائعة من الشرق والعديد 

من املواقع و اللوحات والنقوش.
حتتوي البيئة البيولوجية  لبوعرفة, باالضافة 
الطبية  النباتات  وفرة  احللفا,  سهول  الى 
والعطرية مبا في ذلك روزماري واملرميية العشب 
األبيض، واخلاصية االضافية انها تتكيف مع 

الظروف املناخية اجلافة.

بوعرفة : في وسط الطبيعة
في  السعيدية  من  كلم   330 بعد  على 
الطريق إلى فكيك، توجد بوعرفة،  وهي مركز 
للمعادن  قدميا )املنغنيز والنحاس( في وسط 
فندق مريح مع   املدينة  ويوجد في  الصخور. 
ترتيب  وميكن  سباحة،  وحمام  لتنس،  ملعب 
ذات  )السيارات   4x4 في  سياحية  جوالت 
طويلة،  ملسافات  املشي  أو  الرباعي(  الدفع 

 الصخور  
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طعم استثنائي

مسجد فكيك

 ممرات في قصر فكيك
النخيل

مع العلم أن مباني القصور لم تعد موجودة 
في هذه األيام، وتعتبر املدينة كلها بأتها تراث 
وطني. و قصر زناكا هو االكبر واالضخم في 
الواحة. فهي تعطي صورة رائعة حول العيش 
في الواحات . كما ان قصر أودارهير يحتوي 

على عدة منابع للماء الساخن.

 100000 تفوق  بفكيك  النخيل  فأشجار 
و  »عزيزة«  بينها  من  أنواع  وعشرات  نخلة 
مئات األشجار املثمرة و عدد هائل من األراضي 
وهذا  )الفجارة(.  التقليدية،  بالطرق  املسقية 
يفوق 30 كيلومتر. و من وسط فكيك, فنجد 
التي  مآذنها  و  بكاملها  للواحة  رائعا  منظرا 

تنتصب وسط أشجار النخيل.
الكثبان الرملية  حول فكيك صاحلة حلمامات 

الرمال لعالج الروماتزم.
 

من  قربا  االكثر  الواحة  فكيك,  مدينة  متكنت 
اوروبا, من احلفاظ على تاريخها, وأسوارها 
واملسجد الذي يعود تاريخه إلى القرن اخلامس 
حياة  على  أيضا  حافظت  ولكنها  الهجري. 
املعمارية  األشكال  ذات  القصور  تقاليد  و 

الرائعة.

فكيك, بني الكثبان الرملية
مدينة  من  كم   433 بعد  على  تقع  فكيك 
والواحات  أجمل  من  واحدة  وهي  وجدة. 
يعود  املنطقة  في  نقوش  وهناك  باملغرب. 
تاريخها إلى العصر احلجري احلديث. ويتألف 
هذا املجمع العمراني من 7 قصور، و القصر 
الطني.  من  محصنة  قرية  عن  عبارة  هو 
املراتب  في  فكيك  جعل  القصور  هذه  فبناية 
األولى من بني املدن التي حافظت على التراث 

التاريخي في مجال املباني القدمية.
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املندوبية االقليمية للسياحة
شارع محمد اخلامس,

 16 غشت. ص,ب: 716 وجدة
الهاتف  : 31 56 68 36 05
الفاكس : 89 90 68 36 05

املندوبية االقليمية للسياحة
88, شارع ابن رشد الناظور

 الهاتف  : 48 03 33 36 05
الفاكس : 52 54 33 36 05

املجلس اإلقليمي للسياحة
2, شارع االمم املتحدة, الطابق 4 وجدة

 الهاتف  : 66/ 44 10 71 35 05
الفاكس : 89 90 68 36 05

وكالة الشرق :
12, شارع املكي البيتوري سويسي

الرباط - املغرب
الهاتف  : 80 35 63 37 05
الفاكس : 20 30 75 37 05

املجلس اإلقليمي لالستثمار
2, شارع االمم املتحدة , وجدة
الهاتف  : 27 28 68 36 05
الفاكس : 81 06 69 36 05

محطة السكك احلديدية 
شارع عبد الله الشفشاوني

مركز نداء :  40 30 20 90 08
www.oncf.ma : املوقع

مطار وجدة اجناد : ص.ب 3137 التقدم 
مطار العروي : ص.ب 141 الناظور

مركز نداء : 08 90 00 08 00

 www.golfdumaroc.com : الكولف
www.meteoma.net : الطقس

www.oc.gov.ma : مكتب الصرف

إجراءات الدخول
 جواز سفر ممتد الصالحية من أجل إقامة 

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

أشهر من تاريخ اإلدالء بها.

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

املنطقة الزمنية
الزمنية  املنطقة  في  يقع  الذي  املغرب،  إن 
جرينيتش  توقيت  يعتمد  جرينيتش، 

.G.M.T

معلومات هاتفية
الشرطة 19

املطافئ 150
االستعالمات 160

اإلسعاف الطرقي 177

برنامج املهرجانات
: كأس العرش بالسعيدية يونيو  
: مهرجان الراي بوجدة يوليوز  

: جتمع مغاربة العالم غشت  
: مهرجان تاوريرت غشت  

معلومات مفيدة

 أدخلوا من الباب الكبير 
للشرق املغربي

معلومات وعناوين مفيدة

عناوين وروابط مفيدة

www.visitmorocco.com : للمزيد من املعلومات



www.visitmorocco.com

املكتب الوطني املغربي للسياحة


