
جمهورية 
موريشيوس 

موريشيوس ، أرض اإلبتسامة والسكر ، بالد جميلة ، جزيرة رائعة  
متألقة ، وهي مجموعة جزر صغيرة في وسط المحيط الهندي ،  
كانت مستعمرة من قل الهولدنيين ، وتبعهم الفرنسيون ومن  
ثم البريطانيون ، واستقلت في عام 1968 ، واصبحت جمهورية  
في عام 1992 ، وتتمتع الجزيرة باستقرار سياسي ، وتنوع سياحي  

عجيب ، فهي من الجزر التي تستطيع أن تقضي فيها وقت  
أطول من مثيالتها من الجزر المقاربة ، تبلغ مساحتها حوالي أطول من مثيالتها من الجزر المقاربة ، تبلغ مساحتها حوالي 

س الجزيرة متنوعة   س ، وتضاري  2005 كم² - عاصمتها بورت لوي
تترواح بين المرتفعات البركانية ، والتالل وأعلى نقطة في  
ش في جزيرة موريشيوس كال من   الجزيرة ترتفع 827 م تعي

ديانات اإلسالم والمسيحية الغربية واألعراق والهندوس  الكريولية  
والصينية والتاميل وتبلغ نسبة المسلمين فيها ما يقارب 17  

بالمئة من تعداد السكان  
نسمة )  ( تعداد السكان حوالي 

اللغة الرسمية للجزيرة هي اإلنجليزية، لكن الفرنسية  
والكريولية منتشرتين بشكل أكبر باإلضافة إلى وجود  

عدة لغات شرقية أيضًا. 

المناخ وأفضل أوقات الزيارة :  
س في موريشيوس استوائي طوال العام ، تقل األمطار   الطق
في المناطق الشمالية والغربية الصيف : من شهر نوفمبر (11)  
إلى إبريل (4) حيث تترواح درجة الحرارة بين 25 إلى 31 درجة  
مئوية الشتاء : من شهر مايو (5) إلى أكتوبر (10) حيث تترواح  
درجة الحرارة بين 15 إلى 25 درجة مئوية . أفضل وقت لزيارة  
س و االسعار فترة بين شهر   لموريشيوس من ناحية الطق

) حيث ترتفع اسعار الفنادق   ينويو (
من بداية شهر اكتوبر و نوفمبر(11-10) إلى شهر ينايرو تعتبر  

فترة ما بين أكتوبر (10) إلى يناير (1) هي فترة الموسم  
السياحي . وهي فترة الصيف أيضا 

العملة : 
عملة البلد هي :  

روبية موريشيوس ( 1 دوالر أمريكي = تقريبا 30 روبية ) 

المواصالت : 

اإلقامة : 
س   تتنوع الخيارات بالنسبة للسكن فمن الفنادق ذات الخم

نجوم إلى جميع االختيارات وبجميع االسعار وفي  
متناول يد الجميع . 

أفضل المناطق للسكن في الشمال خاصة منطقة مون  
شوازي mon choisy و منطقة قراند باي Grand Bay وذلك  
بسبب التسهيالت الكثيرة المتوافرة في هاتين المنطقتين  
من سوبر ماركت و ومجمعات تجارية و مطاعم و شواطئ  من سوبر ماركت و ومجمعات تجارية و مطاعم و شواطئ  

متميزة .  

وأفضل أماكن السكن في الغرب منطقة فليك أن  
س االسباب اللي ذكرت في الشمال   فالك Flic en Flac لنف

لتوافر المطاعم والخدمات .  

بالنسبة للشرق منطقة بيل مار Belle Mare لفخامة فنادقها  
ووجود قرية فالك Flacq القريبة منها - حيث يوجد في منطقة  
يوجد مجمع تجاري ضخم و محالت تجارية و شعبية  فالك 

في موريشيوس أيضا شقق و شاليهات جميلة و نظيفة على  
البحر مباشرة أو قريبة من البحر و غالبا ما تكون أسعار هذه  
الشقق و الشاليهات أقل من الفنادق و تصلح أكثر للعوائل و  
تتكون من غرفتين أو ثالث للنوم و مطبخ و صالة كبيرة و  

حمامين و كثير من االحيان مسبح خاص 

المالبس : 
س في هذه البالد ، الحشمة مطلوبة   ال يوجد قيود على المالب

في األماكن العامة ، وال يوجد أي غرابة في ارتداء النقاب ،  
أو الحجاب . 

الطعام : 
بسبب عدد المسلمين الكبير ، فإن الكثير من المطاعم تقدم  
الطعام الحالل ، وتجد عالمة الحالل في أكثر المطاعم في  

المجمعات الكبيرة ، والسؤال مهم قبل األكل طبعا . 

األماكن السياحية : 
تنقسم الجزيرة إلى عدة أقسام ، وهنا نذكر األماكن السياحية  

في كل جزء منها وهي كالتالي : 

الشرق :
-ركوب الدراجات و الخيول بين الجبال و الوديان في محمية ايتوال 
جزيرة الغزالن " ايل أو سرف "  تعتبر هذه الجزيرة من أجمل الجزر  

السياحية في موريشيوس 

الغرب : 
حديقة الطيور " كازيال " و فيها رحلة السفاري و  

المشي مع األسود - ركوب البراشوت 


