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تحتل منصب من الجمال فھي جزیرة االحالم ، فكل شيء ھناك یرقص ویتغنى  بجمالھا ، فالبحر الرقراق ینسج إلى 
 ذاكرتك خیوط من الصفاء والھدوء .

 
 والطبیعة الخالبة التي تتمیز بھا تحملك إلى منبع من االفكار االیجابیة . 

 
ان االغلبیة ال یدرك ھذه المعاني حتى تحط  قدمیھ على ارض ھذه الجزیرة فیبدأ في االسترسال لكل ما ھو جمیل ، 

 فھذه الجزیرة نقطة ناطقة للتغییر  من لحظات شبھ كئیبة إلى لحظات تملؤھا السعادة ویتراقص الفرح بین جوانبھا .

 

 
 موریشیوس 

 
Mauritius 
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جزر موریشیوس الواقعة في المحیط الھندي وبالقرب من 
مدغشقر ، ومعروفة بانھا واحدة من الجزر التي تستحق ان 

 یطلق علیھا جنة في االرض .
 
 

وقد اكتشفت اول مرة جزر موریشیوس بواسطة المالحین 
 العرب .

 
 
 

لقد مرت جزر موریشیوس بعدة نقالت تاریخیة ، واستمرت 
تارة بید االستعمار الفرنسي وتارة اخرى بید االستعمار 

 1715البریطاني وتوالت علیھا المشقات ، ففي عام 
 1810اصبحت جزر موریشیوس مستعمرة فرنسیة اما عام 

 1968فاصبحت مستعمرة بریطانیة ، اما في عام 
فاستطاعت ھذه الجمیلة الفرار بجمالھا من قبضة 

المستعمرات ، حیث حصلت على 
 االستقالل .

 
 
 
 

ھناك مصائب تھب لك حیاة جدیدة ، 
فلوال ھذه النار التي عاشتھا جزر 

موریشیوس ما استطاع سكانھا 
اجادة اللغة االنجلیزیة والفرنسیة 

 معا .
 
 
 
 

وتبعد جزیرة رود ریجویس عن 
كیلو متر  560موریشیوس حوالي 

،و لقد ساعدت الطبیعة الخالبة 
لجزر موریشیوس من بحر جمیل 
رقراق وشواطئ رائعة وشالالت 
مثیرة للسیاح ، وغابات خضراء 
ملفتھ لالنظار  كل ھذه المقومات 
ساعدت في جعل ھذه الجزر محط 

االنظار ومن اھم الوجھات 
 السیاحیة .
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وتتكون الطبقة السكانیة في موریشیوس من عدة اجناس 

 منھا الھنود والصینیون واالفارقة واالوروبیین .
 
 

اما عاصمة جزر موریشیوس فھي بورت لویس ، وتعتبر 
 مدینة الدوحة الخلیجیة مصنفھ كاخت لمدینة بورت لویس .

 
 
 
  

بقي ان تعرف بان اغلب السیاح الذین یقصدون جزر 
موریشیوس طمعا في طبیعتھا الخالبة ،  وقد بدأ عدد 

السیاح یشھد تزایدا ملحوظا لذلك ، كما ان اغلب السیاح 
یفضلون البقاء في المنتجعات طمعا في مزیدا من الھدوء 

واالسترخاء ، كما توجد العدید من االشیاء التي یمكنك 
مشاھدتھا على ارض الجزیرة ، فان طمعت في مشاھدة 

المزید فان جمیع المنتجعات لدیھا جوالت یمكنك اختیار ما 
 یناسبك منھا .
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ان جزیرة كھذه من الضروریات 
لزیارتھا واالستمتاع بھا ، ھو 

شراء كامیرا جیدة لقطف لحظات 
استثنائیة بھا فال تنسى ذلك ، 
فربما لن یحالفك الحظ للذھاب 

 الیھا ثانیة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.tourism-mauritius.mu 

 

 


