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فكرة الدليل
هو امتداد لدليل دبي وسنغافورة  ،وأردت إضافة االحداثية نظراً لرخص اجار السيارة يف
موريشيوس  ،لكن مل يكتب اهلل لي زيارتها وأردت مشاركتكم هذا الدليل ومجيع حمتويات
الدليل قد تكون أقرب للخطأ من الصواب لذا وجب التنويه !!

معلومات عن جزيرة موريشيوس
جزر صغرية بوسط احمليط اهلندي تبعد عن مالجاش (مدغشقر) حبوالي 068
كيلومرت .تشري التقارير بأن البحارة العرب زاروا اجلزيرة يف القرون الوسطى ،ولكن
الرحالة الربتغالي دون بيدرو ماسكارينهاس كان أول من عرف العامل بها يف العام
 5181وقد قام بإطالق اسم ماسكارينس على جمموعة اجلزر املعروفة اآلن مبوريشيوس،
رودريغز وريونيون .ويف العام  ،5150رسا أسطول هولندي يف غراند بورت مما أدى إىل
إقامة أول مستعمرة هولندية على اجلزيرة يف  .5660وعلى مدى السنني ،قام
اهلولنديون بتعريف اجلزيرة على قصب السكر ،احليوانات األليفة والغزالن قبل
رحيلهم عنها يف  ،5158وجاء من بعدهم الفرنسيون يف سنة  5151وأسسوا ميناء بورت
لويس -عاصمة البالد حاليا  -وظلت جزيرة موريشيوس قاعدة هلم حتى هزمية
نابليون ،فاستولت عليها بريطانيا يف سنة  5058م ،وأقاموا سلطة حتت قيادة روبرت
فاركوهار قامت فيما بعد بغرس تغيريات اجتماعية واقتصادية سريعة يف اجلزيرة.
قامت البالد بعقد انتخابات عامة يف  ،5561قامت بعدها موريشويس بإقامة دستور
جديد واإلعالن عن استقالهلا يف  51مارس  ،5560ثم حلق ذلك اإلعالن عن مجهورية
موريشيوس يف  51مارس .5551
يف هذه األيام  ،تُعرف موريشيوس على أنها مجهورية دميوقراطية مبنية على وموذ
ويستمينستري والذي يضمن الفصل بني كل من القوى التشريعية ،التنفيذية
والقضائية .تتمتع اجلزيرة اآلن باستقرار سياسي حيث يتم انتخاب  61عضواً
للجمعية الوطنية كل  1أعوام .ويف حني وجود رئيس للدولة ،فرئيس الوزراء هو من
حيمل القوى التنفيذية باإلضافة إىل قيادة احلكومة .
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املناخ
بفضل موقعها يف بقعة دافئة من احمليط اهلندي  ،تتمتع موريشيوس بطقس استوائي.
ومن املعروف عن املناطق الشمالية والغربية دفئها وقلة األمطار فيها .وبشكل عام،
فالطقس على اهلضبة املركزية أكثر اعتداالً حيث يصل ارتفاع أعلى نقطة فيها إىل
 688مرت فوق سطح البحر .الصيف :من نوفمرب إىل أبريل .ترتاوح درجات احلرارة بني
 11إىل  65درجة مئوية .قد حتصل األعاصري بني نوفمرب ومايو .الشتاء :من مايو إىل
أكتوبر .ترتاوح درجات احلرارة بني  51إىل  11درجة مئوية .تبلغ درجة حرارة البحر
حوالي  11درجة مئوية خالل الصيف و 11درجة مئوية خالل الشتاء.

الدين
بلغ عدد سكان البلد قرابة  5.1مليون نسمة يف  1886من يتبعون الديانة اهلندوسية
يزعم أنهم يشكلون  %18من السكان ،أما املسيحيون فيشكلون  %61من السكان (% 16
منهم من الرومان الكاثوليك) أما املسلمون  %51يف حني يشكل حنو  %5من السكان
ملحدون أو الأدريون أو ديانات أخرى .
املصدر  :من املوسوعة احلرة ويكيبيديا
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مدن موريشيوس مع االحداثيات

1

Black Rive
في الغرب
اإلحداثية

E 57° 21.792

S 20° 21.023

Flacq
في الشرق

2
اإلحداثية

E 57° 42.716

S 20° 13.547

Grand Port
في الشرق

3
اإلحداثية

E 57° 39.994

S 20° 23.109

Moka
في وسط موريشيوس

4
اإلحداثية

E 57° 30.000

S 20° 13.000

Pamplemousses
في الشمال

5
اإلحداثية

E 57° 34.874

S 20° 06.666

Plaines Wilhems
في وسط موريشيوس

6
اإلحداثية

E 57° 29.121

S 20° 18.329

Port Louis
في الشمال الغربي وهي العاصمة

7
اإلحداثية

E 57° 29.783

S 20° 09.917

Riviere du Rempart
في الشمال

8
اإلحداثية

E 57° 41.109

S 20° 06.438

Savanne
في الجنوب

9
اإلحداثية
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E 57° 28.740

S 20° 28.875
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األماكن السياحية في مورشيوس
شمــال موريشيوس North Mauritiurs
*

المعالم

1

حدائق بامبليموسيس
النباتية
Pamplemousses

سفاري بلو
Blue Safari
2
tropical submarine
safari ltd

تقع هذه الحدائق النباتية الفريدة في قرية بامبلوسيس وأبرز مافيها زنابق الماء العمالقة
"فكتوريا" ,وموطنها األصلي حوض نهر األمازون في أميركا الالتينية ,وتكون هذه الزنابق
بيضاء اللون يوما ً وحمراء اللون في اليوم التالي .وتتزين هذه الحديقة بمايقارب  066نوع من
أنواع األشجار من جميع أنحاء العالم
( رسوم الحديقة  +رسوم المرشد  066روبية )
S 20° 06.570
E 57° 34.895
اإلحداثية
البلو سفاري من أشهر النشاطات بالجزيرة  ,يمكن للسائح ركوب الغواصة والنزول  03متر تحت
سطح الماء وال بد من الحجز المسبق (ضروري جدا) يوجد نوعان رئيسيين ,كالهما يستغرق
 53دقيقة تحت الماء لكن يحتاج إلى ساعتين قبل وبعد الرحلة للتحضير والتجهيز النوع األول
وهو الصب مرين –  Submarinesسعر الرحلة للشخص الواحد  0366روبية ( 536لاير
أو  06يورو) والنوع الثاني وهو الصب سكوتير –  Subscootersوهي غواصة صغيرة
لشخصين السعر لشخصين  5066روبية ( 066لاير  116يورو)  .للحجز 3000000
(Tel : )+306
كما توجد عروض خاصة أخرى مثل الغداء تحت الماء وغيرها
مالحضة  :ينصح بأخذ حبوب دوار البحر لالشخاص الذين ال يتحملون امواج البحر
اإلحداثية

3

مصنع السفن
Historic Marine

من أفضل مصانع السفن الخشبية التي تصنع باليد وتعتبر تقليد قديم في موريشيوس
ويستغرق عمل القطعة الواحدة من الشهرين الى  0أشهر حسب الحجم و دقة التفاصيل ويرجع سبب وجود هذه
الحرفة كون الجزيرة كانت في معبر بحري تجاري أساسي ومرت منها العديد من السفن على مر العصور وبإختالف
أشكالها
في حالة الرغبة في شراء مثل هذه التحف الفنية فيفضل زيارة المعرض واختيار الشكل المناسب ويقوم المحل خالل
يومين بتغليف القطعة في صندوق خاص جدا وتوصيلها للمطار

اإلحداثية
4

E 57° 34.243

S 20° 00.941

E 57° 38.965

S 20° 02.299

اإلحداثية

5

مصنع السكر
Le Aventure du
Sucre

6

قريس قريس ( Gris Gris
) Beach Public

7

معرض األسماك الحية
Aquarium

8

وحديقة و منتزه
(كاسيال بيرد) للطيور

9

وتر فرونت
Waterfront

2011

مورشيوس من أهم الدول التي تنتج وتصدر السكر األسمر والذي يستخرج مباشرة من قصب السكر ,

موعد الزيارة

مع مرشد11 :ص الى 15:06

اإلحداثية
شاطي يطل على المحيط مباشره وال ينصح بالسباحة فيه لكبر أمواجه و هيجانه.
ولكنك عندما تجلس أمام شاطئه تنسى نفسك و تسرح في ملكوت الخالق.
اإلحداثية
تم بناء خمسة أحواض مائية كبيرة تحتوي على كائنات بحرية جميلة و تقع في الشمال الغربي من الجزيرة جنوب
مدينة جراند بي

اإلحداثية

فيها نشاطات مثل ركوب الدرجات النارية  ,والقفز في الماء ويحتاج لها حجز مسبق.
ويوجد فيها رحلة السفاري والمشي مع األسود ال تحتاج إلى حجز .
اإلحداثية

فيها أسواق تطل على البحر ويوجد مجمع كودو وتر فرونت Le Caudan
Waterfront
و يعد اكبر مجمع في موريشيوس ( مالحظه  :المجمع صغير لكن على مقدار
موريشيوس )
محل  ( Le Gallلبيع المالبس القطنية المرسومة باليد ( )La Legallويحتوي المحل
على مالبس قطنية ذات جودة عالية و رسومات جميلة ومميزة من تصميم الفنان الرسام
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و المصمم الفرنسي الشهير  ,Jean Claude Le Gallوالذي يعيش في الجزيرة
رينيون الفرنسية المجاورة وتوجد له فرع في فرنسا ويقع المحل داخل السوق في الدور
األول .

11

الكاتاماران
Catamaran

11

المشي تحت الماء
Under Sea Walk

2011

اإلحداثية
وهي أبوات شراعية كبيرة و جميلة في منطقة (القراند باي) ويتم الحجز لها عن طريق شركه
( ) MAUTOURCOبقيمة  11111روبية لمدة ساعتين  ,وبإمكانك حجز يخت خاص ,
الكاتاماران المحل موجود في سوق السن سيت وعلى الشاطئ ومقابل المقهى  ,مشهور جدا في
تأجير األبوات من نوع الكاتاماران –  Catamaranسواء مع قروب من  9الصباح إلى  4العصر
مع وجبة الغداء ب 1211روبية للشخص  ,أو يمكن استأجاره بالكامل بحدود  11111روبية
( 311دوالر) أو نصف يوم  ,وأنصح برحلة الغروب لمدة ساعتين (جميلة ورائعة جدا) بحدود
 211دوالر  ,وكما توجد محالت لتسوق ومطاعم و كوفيات وتعتبر من األماكن الراقية ( ويسمى
السوق بسن ست )
اإلحداثية
من األشياء التي قد تريد تجربتها و هي موجودة في مدينة جراند باي

اإلحداثية

Mauritiurs

إعداد أخوكم  :فـهـد القريــشي

دليل موريشيوس السياحي

األماكن السياحية في مورشيوس
شرق موريشيوس
*

المعالم

1

Eureka - La Maison
Creole

2

لو ووتربارك
& Le Waterpark
Leisure Village

متحف عبارة عن منزل قديم بني عام 1006م ومقارب لوسط الجزيرة و يمتاز بمناظر حديقته
الجميلة و الشالل الذي يصب في نهر موكا إن بزيارتك لهذا المكان سوف تتعرف كيف كان أهل
المستوطنين يعيشون .قبل  366عام.
S 20° 13.448
E 57° 30.075
اإلحداثية
حديقة مائية تقع في شرق الجزيرة في منطقة البيل مار ستوحي تصميمها من اطالل القالع
القديمة ,وتوفر تجربة ممتعة ومثيرة للعائالت ومحبي الرياضات المائية .الكبار  036روبية
والصغار  106روبية ساعات العمل :يوميا من الساعة  16وحتى الساعة  0ظهرا
اإلحداثية

3

مدينة ترو دوش
Trou d Eau Douce

4

ترو أو سيرفز
Trou aux Cerfs,
Vacoas-Phoenix

5

ال إيتوالي – L' etoile

6

منتزه اليمن كاسيال
Casela Yemen

7

جزيرة آيل أو سيرفز
Ile aux Cerfs

8

11

محمية دومين دو شاسو
Domaine du
chasseur
ميناء
Vieux Grand Port

2011

East Mauritiurs

E 57° 48.277

S 20° 13.961

مدينة ساحلية في شرق الجزيرة و تمتاز بشواطئها الجميلة
S 20° 14.515
E 57° 47.055
اإلحداثية
يوجد في مدينة كيور بايب بركان خامد ,ومصنع لنماذج السفن حيث تشاهدون الحرفيين أثناء
عملهم.
S 20° 18.900
E 57° 30.300
اإلحداثية
المنطقة رائعة والطبيعة خالبة ونظيفة ( المحمية خاصة ملك لعائله وليس للحكومة ) سعر الرحلة
 300دوالر لشخصين  ,الرحلة مدتها نصف يوم في وقتين :
-1من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا  -3من الساعة  13ظهرا إلى
الساعة  5عصرا  ,الطريق عبر مزارع قصب السكر وحقول الخضار وبعدها الصعود إلى الجبل
بالدباب ( ,ويوجد خيول لكن بحجز مسبق للخيول فقط )  ,,مالحظات هامه :
 -1بالنسبة للمالبس ينصح بمالبس مريحة جدا الن اغلب الوقت على الدباب .
 -3أيضا يوجد في المحمية نشاطات أخرى مثل ركوب الخيل  ,والدرجات  ,والصيد لكن يحتاج لها
حجز مسبق .
 -0أيضا يوجد في المحمية استعراضات على العشاء يجب التأكد من أوقات العرض إذا ارتم .
اإلحداثية
يحتوي المنتزه على أماكن كبيره للمشي وركوب الدراجات البخارية و تحت إدارة شركة كاسيال
اإلحداثية
وهي من الجزر الشرقية لجزيرة موريشيوس و تستغرق الرحلة في البوت  36دقيقة ومن أجمل
الجزر  ,يجب الحجز لها مسبقا
ومن ضمن فعالياتها  :الرحالت البحرية والمحميات والغواصة  ,الرحلة تنطلق باكرا عند الساعة
0ص.
ويوجد الكثير من النشاطات البحرية  :مثل التزلج على الماء ,البراشوت  ,القارب المطاطي
S 20° 16.341
E 57° 48.247
اإلحداثية
ً
مخصص لهواة الصيد والتنقل بداخل المحمية مشيا على االقدام .
محمية طبيعية تقع ناحية الساحل الشرقي ويعيش فيها نحو  1666غزال إضافة الى الخنازير
البرية والطيور النادرة المعرضة لإلنقراض ,ويمكنك هنا قيادة الدراجات واإلستمتاع باألجواء
المفتوحة
اإلحداثية
تقع في الجنوب الشرقي و تعتبر هذه المدينة من أقدم المدن التي استوطنها الهولنديين
اإلحداثية

E 57° 41.865

S 20° 22.072
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األماكن السياحية في مورشيوس
جنوب موريشيوس
*

المعالم

1

معبد جراند باسين
Grand Bassin

2

3

Bois Cheri Tea
Factory
قصر ومتحف ماهيبورج
Mahebourg

4

5

لي مورن باربانت
Le Morne Brabant

6

حديقة التماسيح
La Vanille Reserve
des Mascareignes

8

و هو من أكبر معابد الهندوس وبالقرب منه بحيرة جميلة و حولها معبد و أصنام لبوذا تعبد من
دون هللا و ال حول و ال قوة إال باهلل
S 20° 24.933
E 57° 29.117
اإلحداثية

مصنع الشاي بوا شيري

شاماريل (األرض الملونة)
Chamarel Coloured
Earth

7

South Mauritiurs

مصنع الزجاج
Mauritius Glass
Galler

النهر األسود
Black River

9

اإلحداثية

E 57° 31.540

S 20° 25.580

جاءت تسميتها نسبة للحاكم الفرنسي «ماهي دو البوردونياز» .زيارة قصيرة إلى متحف المدينة
تظهر لك ثراء الماضي التاريخي كونها كانت الميناء عند نزول الهولنديين على أرض الجزيرة
ألول مرة ,وصارت أول عاصمة لها بعد ذلك ,ومسرح انتصارات أسطول نابليون على
البريطانيين تلك األحداث المنقوشة على قوس النصر في باريس
S 20° 24.419
E 57° 42.025
اإلحداثية
تشاهد في هذه المنطقة الجميلة التي تقع على إمتداد قرية كاس نويال على رمال ملونة (زرقاء /
خضراء  /حمراء  /وصفراء) نتيجة وجود نشاطات بركانية قديمة في هذه المنطقة  ,والدخول
بسعر رمزي
S 20° 25.506
E 57° 23.501
اإلحداثية
كان هذا الجبل مكان مناسب إلختباء العبيد الهاربين من أسيادههم عند العام 1066م وكان
بعضهم يرمي نفسه من قمة الجبل التي ترتفع إلى 330م
S 20° 27.000
E 57° 19.000
اإلحداثية
يمكنك مشاهدة التمسايح والتي تم إحضارها من جزيرة مدغشقر المجاورة
اإلحداثية

E 57° 33.819

S 20° 30.067

وهو عبارة عن مصنع للزجاج المعاد استخدامه مع إمكانية أن تطبع يدك أو رجلك داخل قطعه
من الزجاج بما يسمى '' "Hands of Fameكما يوجد ايضا عدد من صور و ايدي و ارجل
بعض المشاهير و الممثلين الذين قامو بزياره هذه المصنع وصنعها يستغرق  0أيام مع إمكانية
توصيلها إلى الفندق  ,الدخول بـ  166روبية للشخصين .
S 20° 16.479
E 57° 29.991
اإلحداثية
اإلحداثية
اإلحداثية
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دليل موريشيوس السياحي

األماكن السياحية في مورشيوس
غرب موريشيوس

West Mauritiurs

*

المعالم

1

النهر األسود ومنتزه
جورجيز الوطني
Black River Gorges

2

مصنع األلماس سليدور
Cledor

S 20° 24.267
E 57° 25.600
اإلحداثية
جولة في المصنع لروؤية االلماس وفي النهاية المطاف بيع لمنتجاتهم
S 20° 18.765
E 57° 30.543
اإلحداثية

Tamarind Falls
Reservoir

اإلحداثية

تمتد على مساحة  10ألف هكتار من األراضي المرتفعة الى الشمال الغربي من
كيوربايب .و أنسب وقت للزيارة خالل موسم تفتح األزهار بين سبتمبر ويناير.
ويوجد هناك شالل أليكساندرا وبالقرب من الساحل غربا يوجد الشالل الشهير
تامارين Tamarin Falls -

الشالل الشهير تامارين

3
4

E 57° 27.848

S 20° 21.460

اإلحداثية

5

اإلحداثية

6

اإلحداثية

7

اإلحداثية

8

اإلحداثية

9

اإلحداثية
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األسواق في موريشيوس
العاصمة بورت لويس

1

السوق الشعبي

وتباع فيه التحف و المالبس القطنية و يوجد في القسم اآلخر من سوق لبيع
اللحوم و الخضروات و الفواكه و يستحق الزيارة من باب الفرجة و لكن ليس
بالضرورة الشراء

2

كودو وتر فرونت
Le Caudan
Waterfront

أكبر سوق تجاري في الجزيرة ويقع مقابل للسوق الشعبي و لكن مطل على
البحر و هو أنسب مكان لبيع القطنيات و التحف

1

شوب رايت

2

جراند باي

أسواق خارج العاصمة
مجمع تجاري جميل يحتوي على سوبرماركت والعديد من المحالت العالمية
المشهورة
يقع في قلب الجزيرة في مدينة Quatre Bornes
يوجد فيها نوعان
األول عبارة عن مجمع تجاري كبير عند مدخل المدينة
الثاني محالت تجارية مبعثرة على الشاطيء في منطقة تدعى سن سيت بالج

3

المطاعم
Mc Donald's
Port Louis

مطعم
DOMAINE DV CACH
VARANGUE SUR
MORNE

اإلحداثية

E 57° 30.145

S 20° 09.593

بالقرب من منطقة شاماريل (األرض الملونة) لذيذ وبأسعار مناسبة .
اإلحداثية

وهو من أحد المطاعم الجميلة جدا نظرا لموقعه الشهير و جودة أطباقه و يمكن
الوصول له عن طريق السيارة او الهيليكوبتر و يتطلب حجز مسبق و يقع في
الجنوب الغربي في منطقة البالك ريفير
اإلحداثية

ال كابيتان

مطعم لألسماك و المأكوالت البحرية و الطبق الشهير هو (ميكس سي بالتير) مع
األرز األبيض كما يقدم المطعم البرياني (لحم أو دجاج)
اإلحداثية
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المختصر المفيد لـ موريشيوس







من شهر يوليو الى سبتمبر تنخفض درجات الحرارة ويتحول الطقس من حار رطب إلى طقس منعش بنسمات باردة
(معتدلة جدا)  ,مع القليل من األمطار والرطوبة  ,وهذه الفترة هي األكثر اقباالً .
الفترة األقل إقباال هي التي تمتد من يناير إلى ابريل حيث يكون النهار أطول مع طقس حار رطب جداً .
من أشهر مكاتب السياحة وأقدمها :
موري تورز ( )Mauri Toursو وايت ساند توروز ( )White Sandويوجد لها مكاتب في صالة القدوم (خارج
المطار) و مكاتبهم منتشرة في معظم الفنادق  ,وتقوم هاتين الشركتين بتنظيم رحالت يومية لجميع أنحاء الجزيرة مع
مجموعة من السياح أو خاصة حسب الطلب  ,فيمكن تصميم برنامجكم الخاص و تحديد األوقات و تتراوح األسعار من 06
إلى  136دوالر للشخص للرحلة .
بالنسبة لبطاقة االتصال هناك بطاقة اسمها (  ) call Internationalوتستخدمها في االتصاالت الخارجية وتكون
اقتصاديه لدرجه انك تستطيع أن تتحدث بهذه البطاقة أكثر من  3إلى  7دقائق وقيمتها  36روبية وما يعيب هذه البطاقة
انه في كل وقت أتريد االتصال إلى بلدك يجب عليك أن تدخل رقم طويل يكون موجود خلف البطاقة و تنتظر التعليمات .
يقع مكتب اإلمارتية في العاصمة بورت لويس في بناية  Harbour Front Buildingفي الطابق األرضي  ..مقابل
كودو وتر فرونت و ال تحتاج الحجوزات لتأكيد العودة في حالة أن الحجوزات مؤكدة .

ملحوظة عالية األهمية :
أحيطكم علماً انين مل أسافر ملوريشيوس وأن الصور و املعلومات اليت وردت يف الدليل مجعتها من عدة
مواقع أجنبية وعربية مع االستعانة بتقارير ملسافرين من جنسيات متعددة .
أتقدم جبزيل الشكر لكل شخص استعرت منه صورة أو معلومة إلنشاء هذا الدليل وأرجو أن يلتمسوا لي
العذر فكل هديف إفادة املسافرين سوى من األعضاء أو املتصفحني .
ال تنسوني وإياهم من صاحل الدعاء
ً
وأخريا امتىن لكم رحلة سعيدة
والتنسوني من دعواتكم
وملالحظاتكم أو أقرتاحاتكم
التواصل عرب تويرت

@alQuraishi Fahad
حمبكم فهد القريشي
1022م

] سبحانك اللهم وحبمد أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك [
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