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اإلدارة المركزية لحماية الطبيعة
محمية وادى الجمال – حماطـة
أوال  -:األنشطة والخدمات بمحمية وادى الجمال -حماطة
 - 1نشاط الغوص والسنوركل
و يت حتتول يريتترد والج اليوتتال وويوو تتا يتترر حواطتتا ووواقتتا الغتتوص شتتوال يريتترد
والج اليوال ح ى شعاب الغلير وكتلل وواقتا الغتوص ينتوب يترر حواطتا ح تى يريترد
سطايح ويع بر أه الخلوات الوقلوا فى هتل اموتاكه هتى الشتونلورات البحريتا ال تى توفر
فرصا أونه وسليوا بيئيا لربط الوراكب .
 - 2نشاط سياحا امس رخاء وحواوات الشوس
وي وايل للت بونطتا حنكتوراب وونطقتا القلعتاه وونطقتا لل تا والج اليوتال و و تل الختلوات
الوقلوا فى وايتل وللتا بونطقتا لل تا والج اليوتال وكتلل وللتا بونطقتا القلعتاه يت قتلي
ويبا بها ه طريق السكاه الوحلييه .
 - 3نشاط وشاهل الطيور
إ لال ونطقا وانيروف حواطا بتالطرق ال رابيتا المروتا ل حتر الرائتريه وكتلل بخيوتا
ولوحات إرشاليا وكلل وايل قائوا بأنواع الطيور الوويولد بالونطقا وهايرد ووقيوا .
 - 4سياحا السفارج اليبليا
و ع بتتتر أهتتت الوتتترارات اليبليتتتا هتتتى ونطقتتتا نيتتترص وستتتكيت الرووانيتتتا وكتتتلل الونتتتاي
والوحتتتاير القليوتتتا وامبتتتار و يتتتوه الويتتتا بالونطقتتتا وير تتتب التتتروار أي تتتا فتتتى وشتتتاهلد
الحيوانتتات البريتتا كتتالغرال والو تتل النتتوبى وال عالتتب وامرانتتب البريتتا  .ت وتتل ويوو تتا
لوحتتات خشتتبيا بأستتواء بعتتن الوليتتاه الرئيستتيا بالونطقتتا كوتتا يوكتته للويوو تتات الستتياحيا
امس عانه باللليل اليبلى وه أهل الونطقا ( قبائل العبابلد )
 - 5نشاط ريارد وال عرف لى ال راث ال قافى بالوحويا
يويتتل بالوحويتتا بيتتت العبابتتلد والتتلج ي ت وق نيتتات وألوات العبابتتلد ونتتل قتتلي التتروه و تتل
الستتيوف والتتلروع واموانتتى والومبتتس و يرهتتا كوتتا ت إ تتلال خيوتتا بلويتتا بونطقتتا القلعتتاه
وأبو صتتوه لع ترن الوشتتغومت اليلويتتا العباليتتا وكتتلل وشتتغل للحتترف اليلويتتا بونطقتتا
حواطا .
ثانيا ُ  -:كيفية الوصول إلى المحمية
 -1ه طريق الطريق الساحلى وه الغرلقتا إلتى الشتم يه بوحتالا ستاحل البحتر ارحوتر وترورا
بولينا سفايا و القصير و ورسي لت حيتث قتا الوحويتا لتى بعتل حتوالى  323كت ينتوب
الغرلقا .
 -2ه طريق والج النيل ولل ختمل طريتق قفتط القصتير ت إلتى ورستي لت ت وحويتا والج
اليوال ولل يقطا وسافا حوالى  433ك

أو ه طريق ألفو – ورسي ل إلى الوحويا ويقطا لل وستافا حتوالى  253كت وكتلل
يوكه الوصتول إلتى الوحويتا ته طريتق أستواه بترانيس ت ام يتاد شتوام وته بترانيس إلتى
الوحويا ويقطا لل حوالى 373ك .
ثالثا ً  :رسوم زيارة المحمية
ل ي فرن رسو لريارد الوحويا ح ي الوقت الحالى
رابعا ُ  :إجراءات الحصول للموافقة على زيارة المحمية
- 1فى حالا ريارد الوحويا ه طريق شتركا ستياحيا قتو الشتركا بأنهتاء كافتا ال تراخيص
والووافقات المروا وخاصا فتى حالتا ريتارد الونتاطق اليبليتا والبحتر حيتث يح تا للت
ووافقا وه وك ب وخابرات وحرس الحلول ورسي لت أو وته رئاستا الوكا تب بالغرلقتا
أو القاهرد .
- 2فى حالا ريارد الفرل للوحويتا يقتو الشتخص بنفستا بءنهتاء كافتا الووافقتات كوتا ورل فتى
النقطا السابقا .
- 3فتتى حالتتا ريتتارد ويوو تتات صتتحفيا أو ليفريونيتتا او ويوو تتات بح يتتا ي تتاف إلتتى
الووافقات امونيا ووافقا يهار شئوه البيئا لى النشاط الصحفى أو البح ى .
خامسا ُ  :سبل االستعالم عن المحمية
يويتتتل لتتتى امن رنتتتت وواقتتتا وعلووا يتتتا تتته وحويتتتا والج اليوتتتال ووتتتا بهتتتا وتتته نبا تتتات
وحيوانات وحياد بحريا و يرها و ع بر الكلوا الوف احيا لهل الوواقا
Wadi El Gemal National Park

