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االفتتاحية

في  جيدة  صحة  و  استرخاء 
هواء نقي

ادخلوا إلى عالم اجلمال
إنه مكان مخصص للراحة بامتياز. منذ قرون، يتمتع املغرب بتقاليد خاصة في مجال 
ام التقليدي خير شاهد على ذلك.  التجميل و االسترخاء و العناية باجلسم ويعتبر احلَمّ
امات التقليدية باملغرب على قدرة هائلة متكن من التخلص من آثار التعب  تتمتع احلَمّ
و التوتر اليومي و ذلك بواسطة بخار املاء املعطر بعناية تامة باألكاليبتوس فضال عن 

األيادي البارعة و املتخصصة في التدليك الذي يخلص اجلسم من التوتر.

و بفضل التقنيات األكثر تطورا، متكن املغرب من تطوير خبراته من أجل توفير مجموعة 
من العالجات احلديثة و التقليدية في آن واحد مبياه البحر و املياه املعدنية في جو ساحر 

طبيعي و ممتع.

في صفاء العالجات، جتتمع جودة املواد الطبيعية املستعملة مثل زيت أركان و ماء الورد 
التي تشتهر في العالم باسره بجودة مستحضراته التجميلية و العالجية التي تصنع 

منها.

استسلموا للنقاء و استمتعوا بلحظات ال تنسى



  

اكتشفوا عالم من الصفاءاستمتعوا حسب رغباتكم

تنوع و أصالة املناظر 
الطبيعية  دعوات للسفر

في حضن جبال األطلس و االسترخاء حتت 
الشواطئ،  في  الدافئة  الشمس  أشعة 
موعدا  لكم  تضرب  األنشطة  هذه  كل 

في املغرب.

يقيم  كيف  يعرف  عصري  بلد  املغرب 
تقاليده و تراثه التاريخي و كيف يحافظ 
التحتية  بنياته  يهمل  أن  دون  هويته  على 

ذات اجلودة العالية

على بعد ثالث ساعات من أكبر العواصم 
األوروبية، يقدم املغرب رحالت رائعة تلون 

األحاسيس بجميع ألوان احلياة. 

البحر  للمغرب،  االستراتيجي  املوقع 
احمليط  و  جهة  من  املتوسط  األبيض 
ثروة  مينحه  أخرى  جهة  من  األطلسي 
ال حتصى من املناظر اخلالبة و اجلوالت 
الرحالت  و  العتيقة  املدينة  في  الثقافية  

الشمس  أشعة  حتت  الطلق  الهواء 
بالنعناع  الشاي  بشرب  تلذذ  و  الدافئة 

رفقة أصدقائك.

على  رائعة  رؤية صحية  بالنفس  االعتناء 
النمط املغربي

و  بنفسك  العناية  إلى  السبيل  هنا جتد   
ذلك مبنحك تدليكا لالسترخاء أو عالجات 

امات مهدئة. للتصفية أو حَمّ

اكتشف لذة األطباق احملضرة من خيرات 
في  باحلياة  استمتع  و  محلية  طبيعية 

أطباق محضرة من ألذ ما جتود 
به طبيعة املنطقة السخية



  

ام التقليدي، فن العيش احلَمّ

التوتر  من  للتخلص  مثالي  مكان  ام  احلَمّ
اليومي إذ يفتح بخار املاء املسال، البشرة 
السامة  الشوائب  من  يخلصها  لكي 
يهدئ  و  اجلسم  يطهر  ام  فاحلَمّ لذلك 

الروح. قمة االسترخاء.

ام تتوفر  العالجات لكي يغوص  في احلَمّ
اجلسم و الروح في راحة تامة، الصابون 
األسود و قناع الغسول و قناع ماء الورد 
أو ماء الزهر و تداليك بالزيوت األساسية و 

احلضارة  من  ام  احلَمّ أصول  تنحدر  كانت   
الرومانية اإلغريقية فلقد أصبح اآلن في 
املكان  هذا  في  حقيقية.  مؤسسة  املغرب 
الزليج احلر(  )تدالكت،  الساحر بجدرانه 
يسيطر بجو خاص حتجبه احلرارة و بخار 

املاء الرطب.

ام  احلَمّ إلى  النساء  تتوجه  أسبوع،  كل 
لتبادل احلديث و األسرار و كذلك لالعتناء 

بأجسادهن.

ترطيب بزيت أركان... عناية بجميع أجزاء 
اجلسم.

الفنادق  معظم  و  حي  كل  و  مدينة  كل   
قرون،  منذ  خاص.  ام  حَمّ على  تتوفر 
للعناية  ابتكر  ما  أحسن  ام  احلَمّ أضحى 

باجلسم و االستمتاع بلحظات استرخاء

طقوس التحضير و االستعداد 
طعمه  له  احتفال  ام  للحَمّ

اخلاص 

ام، جو خاص و تقاليد مورثة أبا عن جد احلَمّ
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الصحة ، بواسطة البحر

موجة الصحة اجليدة

الصويرة

بفضل طقسه املعتدل طيلة السنة، يرحب 
بكم املغرب بتخفيضات من يناير إلى دجنبر.

املتوسط  األبيض  البحر  شاطئ  على 
بتطوان أو على شواطئ احمليط األطلسي 
بالدار البيضاء أو الصويرة أو اكادير، من 

املستحيل أال جتد السعادة.  

بفضل امتداد احمليط األطلسي على طول 
ثالث آالف كيلومتر و امتداد البحر األبيض 
كيلومتر،  مائة  املتوسط على طول خمس 
التي  املؤهالت  جميع  على  املغرب  يتوفر 
متكنه من تقدمي عالجات مباء البحر و ذلك 
التحتية  البنيات  و  البحر  ماء  إلى  راجع 
املتطورة التي جتمع بني احلداثة و األصالة.

ذات  عالجات  املغرب،  منتجع 
جودة عالية، أسفار وجو ساحر
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استرخوا وقت التدليك محيط دافئ ،جتهيزات متطورة، 
يتحدث عن سمعة  مراكز السبا 

في املغرب

مياه عذبة توقظ احلواس

أفضل عالج باملياه املعدنية
موالي  محطة  نادرة،  طبيعية  ظاهرة 
الكبريتية  مياهها  بجودة  يعقوب مشهورة 
الصافية التي تنبع من عمق ألف و خمس 
و خمسون  أربعة  حرارة  بدرجة  متر  مئة 
يعقوب  موالي  محطة  يوجد  مائية.  درجة 
مدينة  من  كيلومترات  بضعة  بعد  على 
العشرين  القرن  بداية  في  العتيقة.  فاس 
سلب هذا املكان ذو الطابع الريفي قلوب 
دو  هنري  مثل  الكتاب  من  مجموعة 
مونتيرلون و اندري جيد. مكان حديث و راق مت 
مؤخرا جتديد بنياته التحتية و يلتزم مبقاييس 

العالج باملاء املعدني الصحي العاملية.
في هذا اجلو املهدئ لألعصاب، ستجدون 
من  بالذات  للعناية  متكاملة  مجموعة 
أجل التخلص من أضرار احلياة اليومية.

فضائل العالج مبياه البحر
في  املتواجدة  الراقية  السبا  مراكز  تتميز 
و  البيضاء  الدار  مثل  اململكة  مدن  أكبر 
مراكش و فاس و اكادير مبحيطها الدافئ 
لذلك  املعدات  بأحدث  املجهز  و  و احلديث 
تدليك  املاء:  متعات  تكتشفون  سوف 
التمارين  الغزير، حصص  باملاء املتساقط 
الرياضية حتت املاء و أحواض املاء املدلكة و 

الهيدروجيت...

التدخني،  عن  لإلقالع  الوالدة،  بعد  و  قبل 
التخلص  األرق،  من  التخلص  للتخسيس، 
بالعالجات  االستمتاع  و  الظهر  آالم  من 
التجميلية او العالج باملياه املعدنية، كل هذا 

ميكن أن يفي لالعتناء بالنفس بكل نعومة.

توسعا  املغرب  في  السبا  مراكز  تعرف 
هنا  اململكة،  أرجاء  كل  في  كبيرا 
بني  جتمع  اخلدمات  من  باقة  ستجدون 
و  العالية  اجلودة  ذات  الطبيعية  املواد 
رحلة  في  ستأخذكم  متخصصة  أيدي 
للعناية  معطرة  تداليك  و  حية  أحاسيس 
كل  الوجه،  لترطيب  حمامات  و  بالبشرة 

ذلك لنمنحكم حلظات خاصة.

متعة السبا
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يتم حتضير ماء الورد في األسر املغربية 
بواسطة عملية التقطير التقليدية.

أسس اجلمال

ماء زهرة البرتقال
كعطر  قدميا  استعمل  حلو  و  عذب  ماء 
مكونات  على  يتوفر  هو  و  للنساء 
في  و  املطبخ  في  ساحرة  ملسة  تضفي 

مستحضرات التجميل.
لتعطير  البرتقال  زهرة  ماء  يستعمل 
كمطهر  كذلك  و  املشروبات  و  األطباق 
للبشرة. تعتبر زهرة شجرة البرتقال متعة 
كبيرة جلميع احلواس، يهدئ األعصاب و 
للتدليك  كزيت  كذلك  يستعمل  و  التوتر 

و هي رائعة لالسترخاء التام. 

قلعة  منطقة  في  النفيس  املاء  هذا  ينتج 
في  الورد.  واد  باسم  تعرف  التي  مكونة 
سلسلة  تبدأ  سنة،  كل  من  ماي  شهر 
تقطف  حيث  الشهير  املوسم  احتفاالت 
هذه  في  معطر.  ماء  إلى  لتحول  الورود 
املناسبة الرائعة ستتاح لكم فرصة زيارة 
القطف في  التعاونيات و مشاهدة عملية 
الباكر و كذلك حضور مجموعة  الصباح 
هذه  ترافق  التقليدية  االحتفاالت  من 
احلضور  سيمكنكم  هناك  و  الطقوس 

حلفل تتويج ملكة الورد. 
لالعتناء  أساسية  مادة  الورد  ماء  يعتبر 
مواد  على  لتوفره  ذلك  و  الوجه  ببشرة 
جميع  تناسب  منعمة  و  ملطفة  و  مرطبة 

أنواع البشرة
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مييز الكحل سحر و جمال عيون 
املرأة املغربية

أسس اجلمال

نظرة ال تقاوم...العكار الفاسي
جميع النساء تعرف الكحل، فهو ما مييز 
نظرة عيون فاتنة، فإذا كنا اآلن جنده بجانب 
و  ماكياج  من  التجميل  مستحضرات 
التجميل،  ماركات  ألكبر  شفاه  أحمر 
لتطهير  تستعمله  النساء  كانت  فقدميا 

العني ثم لتزيينها.
الرصاص  كبريت  بسحق  الكحل  يحضر 
من  مستخلصة  معدنية  مادة  هي  و 

الصخور اجلبلية.
يوضع الكحل في العني و ذلك بدس عود 
صغير بني اجلفون و هي مسدودة ليضفي 

على العيون سحرا ليس له مثيل.

منطقة  ألن  رمبا  الفاسي  بالعكار  سمي 
الورود  بحقول  غنية  املتوسط  األطلس 
مسحوق  عن  عبارة  هي  و  احلمراء 
اخلشخاش.  ورود  بتالت  من  مستخلص 
قنينات  في  إما  الفاسي  العكار  يباع 
اخلزف  من  صغير  وعاء  في  أو  صغيرة 
شعرهن  لصباغة  النساء  فتستعمله 

بطريقة طبيعية.
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يستعمل الغسول خالل 
االستحمام ليضفي على 

الشعر و البشرة  بريقا و ملعانا 
هذا هو سر ملعان الشعر و 

نعومته

أسس اجلمال

صابون يسمى »بلدي«سر البشرة الناعمة
مواد  من  مصنوع  أسود  صابون  هو 
الداكن  لونه  يستمد  باملائة،  مائة  طبيعية 
من الزيتون األسود  الذي يصنع منه، و 
يعتبر هذا الصابون عالجا ممتازا لتقشير و 
تطهير البشرة ذلك ألنه يتوفر على مزايا 
حقيقية  مداعبة  هو  و  مرطبة  و  مهدئة 

للجسم.

منذ  استعمل  طبيعي  طني  هو  الغسول 
الشمالية  إفريقيا  في  الوسطى  القرون 
الوجه  و  الشعر  معاجلة  بهدف  برمتها 
كلمة  من  اسمه  استمد  قد  و  اجلسم  و 
»غسل« أي تنظف، و الغسول مادة توجد 
جانب  على  فقط  املغرب  في  استثناء 
باملعدنيات  غني  هو  و  املتوسط  األطلس 
كلك  يتوفر  و  املعدنية  األمالح  و  الدقيقة 

على مواد مطهرة و ملطفة.

عجينة  فيصبح  باملاء  الغسول  ميزج 
ماء  مع  ميزج  و  الشامبو  مع  تستعمل 
الورد أو مع العسل فيصير قناعا مرطبا 

للبشرة.

البشرة حتى  أنواع  يناسب جميع  هو  و 
احلساسة منها.

الغسول
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احلناء أو نبات اجلنة نبات يرافق 
أقوى حلظات احلياة

أسس اجلمال

جمال و رموزاحلناء نبات من اجلنة
في املغرب و حسب التقاليد، ترمز احلناء 
مرحلة  كل  إلى  التقليدية  احلفالت  خالل 
من مراحل احلياة. الوالدة، ختان األطفال 
»احلنايات«  الوفاة.  ثم  الزواج  الذكور، 
باحلناء  الرسم  جتدن  التي  النساء  هن 
على األيدي و األرجل. و إذا كانت احلناء 
تستعمل لتزيني اليدين و الرجلني فبعض 
لوحات  لرسم  يستعملونها  الرسامني 
فنية جميلة على جلد اخلروف و الثوب و 

الشمع و القماش...

احلناء أو ما يعرف كذلك« بنبات اجلنة« 
إلى  يتحول  حتى  طحنه  يتم  نبات  هي 
لون  لونه  يشبه  أخضر  لون  ذو  مسحوق 
املسحوق  هذا  يحول  األخضر،  الزيتون 
الدافئ  املاء  بإضافة  سميكة  عجينة  إلى 
.تستعمل احلناء لتلوين األيدي و األرجل و 

كذلك لتلوين و عالج الشعر.
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من اجلني إلى العصر فإن 
عملية استخراج زيت أركان 
الصافية عملية يدوية بامتياز.

زيت أركان: سر شباب البشرة

للعناية  كزيت  تستعمل  البشرة.  شيخوخة 
التدليك  و  الشعر  و  اجلسم  و  بالبشرة 
ملسة  لتضفي  املطبخ  في  تستعمل  كما 
احللوة  األطباق  و  السلطات  على  سحرية 
أما مزاياها الغذائية فهي ال تعد و ال حتصى 

مقارنة بنظيرتها زيت الزيتون.
ترجع ندرة زيت أركان إلى وسائل إنتاجها 
 . تقليدية  األحيان  غالب  في  تبقى  التي 
حتضير  يتطلب  النسوية  التعاونيات  في 
إلى  من عشر  أركان  زيت  من  واحد  لتر 
املتواصل و  العمل  أثنى عشر ساعة من 
من  و  الثمار،  من  كيلوغرام  سبعني  إلى 
زيارة  اجلميل ميكن  الفن  هذا  فهم  اجل 
هذه  تعلم  و  أركان  زيت  إنتاج  تعاونيات 

املهارات املوروثة أبا عن جد.

كل دول العالم حتسد املغرب على شجرة 
أركان اخلالدة ذات اجلذوع املشوكة القصيرة 
التي ال تنبت في أي مكان آخر غير ساحل 
نواحي  في  درعة  ماسة  سوس  منطقة 
التراث  ضمن  ترتيبها  مت  التي  و  أكادير 
اليونسكو.  منظمة  طرف  من  الطبيعي 
تعد  زيت  نواة حتتوي على  ثمرتها  تغلف 
يعرفها  التي  و  مثيالتها  بني  من  األنفس 
سكان املنطقة منذ زمن بعيد جدا و ذلك 

لفوائدها التجميلية و الغذائية.

منافع حصرية 
دهني  بحامض  الغنية  أركان  زيت  تتوفر 
على  ه  الفيتامني  و   6 اومييكا  و  خالص 
خصائص هامة مضادة لألكسدة حتارب 
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أعشاب تعالج و ملسات ترخي

وصفات التجميل الطبيعية 
تنتقل من األم إلى البنت 

إلى جيل فتجد في احلمامات التقليدية ما 
ستجده في أكبر مراكز السبا.

ماء  بخار  حمام  تختارون؟  ماذا 
باألكاليبتوس، قناع طحالب أو ماء الورد 
بالنعناع أو  أو تدليك بالزيوت األساسية 
الزعتر أو اخلزامة؟ أم تختارون قناعا طبيا 

بالبيض و العسل.
املغربية  اخلبرة  و  الشرقية  اللمسة 
ليسحروا  العربي  العالج  مع  يندمجان 
و  الضغط  من  يخلصونه  و  جسمك 

الشوائب.
جربوا فأنتم بني أيدي أمينة.

يحتل »العشاب« أي بائع األعشاب مكانة 
في  العتيقة  املدن  و  األسواق  في  خاصة 
جميع أرجاء اململكة و ذلك بغرض العالج 
و التزيني و تعتبر األعشاب جزءا ال يتجزأ 
من حياتنا اليومية و إذا قمتم بجوالت في 
السواك  فستجدون  العتيقة  املدن  زقاق 
الذي يعمل على تبييض األسنان و اللويزة 
الشيبة  و  الهضم  على  للمساعدة 

لتقوية اجلسم.
الزيوت  و  املغذية  النباتية  الثروة  بفضل 
األساسية و املياه الزهرية و مواد التجميل 
الطبيعية  تورث هذه الوصفات من جيل 

وصفات صحية موروثة 
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بالد التباينات

تغيير املناظر يغذي الروح، طبيعة 
املغرب تستجيب لكل األذواق

ليلة في الصحراء حتت النجوم، ليلة من ألف ليلة و ليلة

 . اجلبال  قمم  تتسلق  التي  القرى  لروعة 
تخفي  الولوج  صعبة  و  مقفلة  منطقة 
وراء صعوبتها تلك، مناظر طبيعية رائعة: 

شالالت مغارات بحيرات...

جنة الطيور
منتزه  يشكل  أكادير  مدينة  من  بالقرب 
ظاهرة  ماسة  و  سوس  وادي  مصب 
الروعة جلب املالك  إيكولوجية في منتهى 
احلزين و الكرك و أبو منجل األصلع و هي 
طيور مهددة باالنقراض وجدت سعادتها 
أنها  بالذكر  جدير  و  املنطقة.  تلك  في 
اسم  عليها  يطلق  أن  تستحق  منطقة 
من  أمتار  بضع  بعد  على  الطيور.  جنة 
شمال أكادير على طريق شالالت أكادير، 
هي  و  بجماليتها  الطبيعة  احتفظت 

لوحة فنية تسر كل الزائني.

بالنفس عن طريق االكتشاف...  االعتناء 
..في  صحارى..واحات..بحار  جبال.. 
اللغات  بكل  الطبيعة  تتحدث  املغرب، 
و تغني بجميع األحلان على امتداد آالف 
األبيض  البحر  طول  على  الكيلومترات 
و  كرمية  و  خالبة  الطبيعة  املتوسط. 

كذلك احملميات. 

عجائب الطبيعة
و  تتعدد  منطقة  الشمال  منطقة  إن 
طنجة،  الطبيعة.  ألوان  فيها  تختلف 
ماء  بزواج  يوم  كل  حتتفل  عاملية  مدينة 
احمليط  مبياه  املتوسط  األبيض  البحر 
شواطئها  ضفاف  على  األطلسي 
املليئة  الذهبية  الرمال  ذات  الواسعة 
الغنية   و غابات الريف  ببقايا األصداف. 
العالية  السهول  أمام  املجال  تفسح 
مسارات اجلنوب الواسعة...املتماثلة،  أما املدن الكبيرة فتترك املجال 

على مقربة من املدينة احلمراء تظهر جبال 
األطلس الذي يبلغ طولها أربعة أآلف و مائة 
و سبعة و ستني متر. في فصل الشتاء، ما 
أروع التزلج فوق املرتفعات و االستحمام 

على بعد بضعة كيلومترات.
الساحرة  و  اخلالبة  باملناظر  غنية  املنطقة 

ميكن االرحتال فيها في كل وقت.

في اجلنوب وراء مدينة ورزازات جتد أبواب 
الصحراء مفتوحة على مصراعيها تدعوك 
ارتفاع  رمالها  تبلغ  إلى صحراء  للدخول 
مائة و خمسني مترا مثل األرج اخلشبي، 
هنا أيضا جند التعدد الطبيعي حيث تنظر 
الصخرية جتاورها  و  الرملية  اجلبال  إلى 
املناطق اخلضراء احمليطة بالواحات. فعال 
مناظر طبيعية ساحرة تدعوك إلى رحالت 

لن تنسى أبدا.
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جودة االستقبال و الطبخ املغربيني معترف بهما من قبل جميع الزوار جنوب  في  مشهورة  قصبات 
املغرب في زقاق املدينة العتيقة 
و جمال  فن املعمار املغربي و 
رحلة  في  سيأخذكم  تنوعه 

خيالية 

حافظوا على حواسكم مستيقظة

فن املعمار   
تنوع  و  يتحدث عن جمالية  ينفك اجلميع  ما 
املستعملة  املستوى  رفيعة  املواد  جودة  و 
تدالكت،  الرخام،  )الزليج،  البناء  في 
احلص، اخلشب...(. إن فن املعمار املغربي 
التراث  بني  جمعت  لطاملا  حلضارة  رمز 
األندلسي و األمازيغي، و جدير بالذكر أن 
ما يحظى به فن املعمار من مدح و تكرمي 
هو بفضل مهارة و خبرة احلرفيني الذين 
بذاته  قائما  فنا  املعمار  فن  من  جعلوا 

يصدر نحو جميع أنحاء العالم.

على  النقش  فن  في  ماهرون  فنانون 
الرخام  على  النحت  و  طالئه  و  اخلشب 
بألوان  املزخرف  السيراميك  تطعيم  و 
تكتسي  اجلبس,   على  النقش  و  مختلفة 
دينية:  صبغة  التاريخية  املآثر  معظم 
الكتبية مبراكش،  بفاس،  القرويني  جامع 
يوسف  ابن  و  بفاس  البوعنانية  املدرسة 
في مراكش، كما بقيت من املاضي مآثر 
أخرى: حصون و قصبات و أضرحة و مقابر 

كبيرة.

الثقافة في املوعد 
من  مجموعة  تقام  السنة،  طول  على 
املواسم  و  الفنية  اللقاءات  و  املهرجانات 
املغرب،  في  منطقة  كل  في  الفولكلورية 
يستقبل  احلصر  ال  الذكر  سبيل  على  و 
كل  يقام  الذي  للسينما  الدولي  املهرجان 
الفن  أكبر جنوم  سنة في مدينة مراكش 
السابع في العالم لتكرمي السينما. و في 
شهر دجنبر من كل سنة، مير املخرجون 
البساط  فوق  املمثلون  و  السينمائيون 
تلمع  للسنة.  فيلم  أحسن  لتتويج  األحمر 
أضواء املدينة احلمراء جالبة النجوم من 

كل حدب و صوب لالستمتاع.

ينعم  الصوفية  للموسيقى  فاس  مهرجان 
بتقدير منظمة األمم املتحدة و ذلك لدوره 
الفعال في النهوض بحوار احلضارات و 
حظي  فلقد  الرباط  مدينة  أما  الديانات 
كل  في  تكرمي  برسائل  موازين  مهرجان 
برنامجه  جودة  بفضل  ذلك  و  مواسمه 
بأجمل  جمهوره  يطرب  الذي  املوسيقي 
أكبر جنوم  بحضور  املوسيقية  السهرات 
كييز  أليسيا  و  ووندر  ستفي  مثل  الغناء 

روعة املـــذاقو كيلي مينوج.
الرفيع  الذوق  عبر  أيضا  الرفاهية متر 
للطبخ املغربي ليس مبحض الصدفة أن 
بإعجاب اجلميع  املغربي يحظى  الطبخ 
في العالم، فهو صورة عن املغرب: دافئة، 
كرمية، متنوعة تتلون بتلون املناطق فهو 
و  املعقد  املغرب  تاريخ  كذلك  يعكس 
الشعوب املختلفة التي مرت به. ينحدر 
الطاجني و احلريرة من األمازيغ و جلب 
البدو الثمر و احلليب و احلبوب و اخلبز 

في حني جلب البدو زيت الزيتون و اللوز 
و الفواكه و األعشاب كما أحضر العرب 
التوابل دون أن ننسى البريطانيني الذين 
أحضروا الشاي في القرن الثامن عشر.

اطباق املأكوالت التقليدية مرورا بأشهى 
النساء  غير  سرها  يعرف  ال  احللويات 
املغربيات، أصحاب ذوق رفيع يستقبلون 

بصدر رحب
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القفز باملظالت، الرحالت، تسلق 
الصخور: إثارة بال حدود

روعة التجول في الهواء الطلق

القوارب الشراعية، غوص في أعماق البحر 
للتعرف على الدالفني، اجلت سكي، قوارب 
كل  تناسب  أنشطة  جتد  هنالك  الكاياك، 

األذواق.
احمليط األطلسي هو املكان املثالي لهواة 
التزلج و ركوب األمواج و القوارب الشراعية 
طول  على  تنتظركم  األنشطة  هذه  فكل 
شواطئ الرمال الذهبية من الشمال إلى 
أن  فيمكنهم  الصيد  هواة  اجلنوب.أما 
البحرية  الصيد  الرحالت  في  ينخرطوا 
من  متعددة  و  عديدة  أصناف  الكتشاف 

األسماك. 

اخلروج في نزهة
و  التنزه  فإمكانية  املنطقة  كانت  أينما 
كانت  متنوعة، سواء  و  متوفرة  االرحتال 
جوالت في غابات البلوط أو تسلق جبال 
األطلس احلادة أو رحالت رياضية في قلب 
الفرسان  يخص  ما  في  أما  الصحراء، 
سواء منهم املبتدئني أو احملترفني فهناك 
اإلشارة  رهن  طويلة  فروسية  رحالت 
املغرب  على  للتعرف  جولة  في  لتأخذكم 

بعيدا عن املسارات.

بعض اجلوالت إلطالة املتعة
في  ملكية  لعبة  الغولف  رياضة  تعتبر 
الغولف  العبي  أكبر  جتلب  فهي  املغرب، 
الغولف  مسلك  يشتهر  و   العالم  في 
امللكي »دار السالم« مبدينة الرباط  الذي 
الثاني  احلسن  جائزة  سنة  كل  يستقبل 
بجماله و لكنه ليس الوحيد من نوعه ألنه 
مسالك  على  تتوفر  املغربية  املدن  معظم 
عامليون  أخصائيون  معاملها  رسم  غواف 
جونيس  ترينت  روبير  أمثال  مشهورين 
روبينسون،  كاييل  و  بنكالوس  جاك  و 
األطلسي  احمليط  يجاور  ما  فمنها 
)اجلديدة، احملمدية،أكادير( و منها ما فضل 
نيكرو،  )كابو  املتوسط  األبيض  البحر 
بجانب  استقر  ما  منها  و  السعيدية( 
)مراكش(،  الثلجية  األطلسية  املنحدرات 
و  اخلالبة  املغرب  مبناظر  الكل  يتمتع 
السنة  مدار   على  املعتدل  بطقسه 
البيضاء،فاس،  بوزنيقة،الدار  )طنجة، 

مكناس،بنسليمان(
 

التمتع بالبحر
على  البحرية  األنشطة  هواة  يجد 
الدافئة  املتوسط  األبيض  البحر  مياه 
منت  على  رحالت  املطلقة،  سعادتهم 
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على  الصحة  و  الراحة  و  الرفاهية 
املوعد في جميع فنادق اململكة

منازل أحالم و مراكز مرموقة

و على سبيل املثال ال احلصر، مراكز«تامودا 
باي« في البحر األبيض املتوسط أو  في احمليط 
األطلسي الدار البيضاء و الصويرة و أكادير 
هي وجهات مرموقة حملبي البحر، و في وسط 
البالد فإن بعض املدن مثل فاس و مراكش مدن 

مثالية للتمتع باملنتجعات و السبا.
في املغرب، االسترخاء و التمتع و االعتناء 
واالستمتاع  خيالي  جو  في  بالنفس 
السمعة  ذات  احمللية  الطبيعية  اخليرات 
رحلتكم  من  ستجعل  العالم  في  الطيبة 

رحلة ال تنسى

جودة اخلدمات
إضافة  ساحرة  ضيافة  املغرب  يقدم 
إلى اجلودة الفريدة و ذلك من أجل توفير 
استجابة  األولى  الدرجة  من  استقبال 
سواء  صرامة  األكثر  الدولية  للمعايير 
في الفنادق أو الرياض ) املنازل املغربية 
الهندسة  جمال  لكم  سيروق  التقليدية(، 

املعمارية و جودة خدمات االستقبال. 
التحتية على مراكز  البنيات  تتوفر معظم 
صحية تتوفر على أحدث التجهيزات جتمع 
بني احلداثة و األصالة املغربية كما جتمع 

بسحر بني الرفاهية و الراحة و الصحة.
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شكليات
 جواز سفر ممتد الصالحية من أجل إقامة ملدة 

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

أشهر من تاريخ اإلدالء بها

الصرف
الدرهم هو عملة املغرب و هو يعادل مائة سنت، 
يجب صرف النقود لدى املصارف أو وكاالت صرف 

 www.oc.gov.ma : معتمدة

املنطقة الزمنية
إن املغرب، الذي يقع في املنطقة الزمنية غرينتش، 

.G.M.T يعتمد توقيت غرينتش املتوسط

األرصاد اجلوية 
موقعه  بفضل  معتدل  مبناخ  املغرب  يتمتع   
)احمليط  بانفتاح سواحله  ذلك  و  االستراتيجي 
األطلسي و البحر األبيض املتوسط( و ارتفاع 

السالسل اجلبلية التي تعد حواجز
www.meteoma.net

اللغة
العربية الفصحى هي اللغة الرسمية باملغرب و 
املغربية  الدارجة  هي  اليومية  املستعملة  اللغة 
و  الريف  املستعملة في  األمازيغية  إلى  إضافة 
األطلس و سوس و التي تختلف باختالف هذه 
املناطق أما اللغة األجنبية األكثر استعماال في 
و  االسبانية  تليها  الفرنسية  اللغة  فهي  املغرب 

االجنليزية.

الكهرباء : قوة  220  فولت

دليل الهاتف
الشرطة : 19

املطافئ : 150
إرشادات : 160

اإلغاثة الطرقية : 177

السكك احلديدية
القطارات سريعة و مريحة و مكيفة بالهواء 

املكتب الوطني للسكك احلديدية:
www.oncf.ma 

الشبكة اجلوية
من  مجموعة  اجلوي  النقل  شركة  حركة  تضمن 
اخلطوط  و  يو  فور  جيت  شركة  مثل  الشركات 
العاملية.  الشركات  كبرى  عن  اجلوية فضال  امللكية 
منها  مطارا  عشرين  و  سبعة  على  املغرب  يتوفر 
خمسة و عشرة دوليا في الدار البيضاء مثال و في 
طنجة و الرباط و سال و فاس و مراكش و أكادري و 
اجلسيمة و ورزازات و الراشدية و تطوان و الناضور.

شبكة امليناء
يتوفر املغرب على ثالثني ميناء تشكل شبكة موانئ 
هما  و  منائني  مسافرين  حركة  ينظم  و  حقيقية 
شمال  في  الناضور  و  املضيق  على  طنجة  ميناء 

املغرب.

املكتب الوطني للسياحة  
زاوية زنقة وادي املخازن و زنقة الزالقة. أكدال الرباط.

هاتف :  18 39 67 537 00212
00212 537 67 40 13  
00212 537 67 40 15 فاكس : 

bo@onmt.org.ma
www.visitmorocco.com

معلومات و عناوين مفيدة

www.visitmorocco.com : للمزيد من املعلومات



www.visitmorocco.com

املكتب الوطني املغربي للسياحة


