
بيت الضيافة - ضـانـا
مخيم الرمـانـة

ُنـزل فيـنان البـيـئي

األنشطة            اإلقامة             الطعام             كيفية الوصول

اكتشف   ضـانــا
سحر وادي األردن



محمية ضـانـا للمحيط 
الحيوي

على امتداد ثالثة أقاليم جغرافية، من إقليم البحر األبيض المتوسط 
الحيوي  للمحيط  ضانا  محمية  تعد  السوداني،  النفوذ  إقليم  الى 
موطًنا للمئات من الكائنات الحية التي تعيش ضمن أنظمة بيئية 
فقط  هامة  الطبيعية  المحمية  موارد  تكن  لم  مختلفة.  وموائل 
للحيوانات، بل لقرون عديدة جذبت ضانا العديد من الحضارات على 
مر العصور; وذلك لخصوبة تربتها وموقعها االستراتيجي وغناها 

بالموارد الطبيعية.

تأسست محمية ضانا للمحيط الحيوي عام 1993، حيث تعد أكبر 
محمية محيط حيوي في األردن بمساحة تبلغ 291 كم مربعًا من 
لحفرة  المواجهة  المتعرجة  والتضاريس  واألودية  الخالبة  المناظر 

االنهدام.

اتخذت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في عام 1994 خطوات 
رائدة في مجال الحفاظ على التنوع الحيوي الموجود في ضانا من 
خالل وضع خطة إلدارة المناطق المحمية في األردن، وجعل محمية 
ضانا للمحيط الحيوي نموذًجا متكاماًل للحفاظ على البيئة باإلضافة 
أصبحت  النهج  هذا  وباتباع  واالجتماعية.  االقتصادية  التنمية  إلى 
محمية ضانا الموقع السياحي األول في مجال السياحة المسؤولة 
بخطوات  الطبيعة  لحماية  الملكية  الجمعية  قامت  وقد  بيئيًا. 
رائدة في محمية ضانا للمحيط الحيوي، حيث أعدت برنامج دمج 
المشاريع االقتصادية االجتماعية مع برامج حماية الطبيعة، وإعادة 

تأهيل المباني، باإلضافة الى إنشاء أول قرية للتراث األردني.



المميز  وتصميمه  ضانا  وادي  على  الساحرة  بإطاللته  الضيافة  بيت  يتميز 
تاريخها للعهد  المحيطة والتي يعود  القديمة  المستوحى من بيوت قرية ضانا 
العثماني، باإلضافة إلى الغرف المريحة والمأكوالت التقليدية العربية والخدمة 

المميزة.

24 غرفة، كل واحدة منها تحتوي على شرفة خاصة  يتكون بيت الضيافة من 
مطلة على وادي ضانا والجبال المحيطة به لتستمتع بجمال الطبيعة الخالب 
الغرف  إلى نوعين: األول  الضيافة  بالموقع، وتنقسم غرف بيت  اثناء وجودك 
الستاندر والتي تشترك بالمرافق الصحية وعددها 9 غرف، أما النوع الثاني فهي 
15 غرفة مجهزة بكافة وسائل الراحة؛ كما تحتوي  الغرف الديلوكس وعددها 

كل غرفة على حمامها الخاص. 

ويحتوي بيت الضيافة على قاعة إجتماعات مثالية لورش العمل.

يستقبل بيت الضيافة  الزوار على مدار العام.

اإلقامة في 
بيت الضيافة



ممـر وادي 
ضـانـا

)متاح على مدار العام، 
ماعدا شهر رمضان(

برفقة دليل فقط
مستوى الصعوبة: متوسط

المسافة: 14 كم
الوقت: 5-7 ساعات

ساعة االنطالق: 
8 صباًحا من بيت الضيافة 

سعة الممر: 10 - 20 شخص

وصف الممر
يبدأ الممر من بيت ضيافة على ارتفاع 1200متر عن سطح البحر لتستمر بالمسير 
مسيرك  اثناء  متر.   300 إرتفاع  على  فينان  وادي  الى  وصوًل  تدريجي  بشكل  نزوًل 
المحمية.  إمتداد  على  الثالث  الجغرافية  واألقاليم  الحيوي  التنوع  على  ستتعرف 
وهنا لديك الخيار إما بالعودة الى بيت الضيافة أو قضاء الليلة في ُنزل فينان البيئي. 

كذلك بإمكانك بدء الجولة بطريقة أخرى من ُنزل فينان البيئي إلى بيت الضيافة.

ممـر قـريـة 
ضـانـا

)متاح على مدار العام(

برفقة دليل أو بدون دليل
مستوى الصعوبة: سهل

المسافة: 2 كم
الوقت: من  1 - 1.30 ساعة

ساعات االنطالق: 
من 8 صباًحا حتى 3 عصًرا

سعة الممر: من 4 الى 20 شخص

وصف الممر
اليدوية،    الجولة من بيت الضيافة إلستكشاف وادي ضانا بحدائقه ومشاغله  تبدأ 
القديم.  العثماني  البناء  هذا  بمشاهدة  والتمتع  القرية،  سكان  لقاء  يمكنك  حيث 

ستعطيك هذه الجولة فرصة للتعرف على تاريخ ضانا الزاخر. 

األنشطة من 
بيت الضيافة

الجمعية  من  أكثر  أو  دليل  برفقة  تكون  الممرات  جميع 
الملكية لحماية الطبيعة، وهم من أهالي المجتمع المحلي 

ولديهم معرفة واسعة بالمنطقة. 
ل يمكن عبور الممرات )التي تتطلب وجود دليل مرافق(  من 

غير الدليل المرافق من الجمعية.



ممـر شـق 
الـريـش

برفقة دليل فقط
مستوى الصعوبة: متوسط إلى صعب

المسافة: 3 كم
الوقت: 4-5 ساعات

ساعة االنطالق: 8 صباًحا
سعة الممر: 4 - 20 شخص

المتطلبات: 
المواصالت من وإلى البّرة باإلضافة إلى عدم الخوف من المرتفعات

وصف الممر
يبدأ هذا الممر الدائري من منطقة البّرة، مروًرا بالسيق وصوًل إلى شق الريش.

)متاح على مدار العام، 
ماعدا شهر رمضان(

ممـر القـبـة 
البـيـضاء

برفقة دليل فقط
مستوى الصعوبة: متوسط

المسافة: 8 كم
الوقت: من 3-4 ساعات

ساعة االنطالق: 8 صباًحا
سعة الممر: من 4 - 12 شخص 

وصف الممر
يتبع هذا الممر اإلنحدار الضخم لوادي ضانا بين مخيم الرمانة وقرية ضانا، حيث 
ستستمتع بالمناظر الخالبة للوادي مروًرا بالحدائق التي تزين الطريق، كما يمكن 

عبور هذا الممر بطريقة عكسية أي من بيت الضيافة إلى المخيم. 

)15 آذار إلى 31 أكتوبر، 
ماعدا شهر رمضان(



ممـر النـواطـف

برفقة دليل فقط
مستوى الصعوبة: سهل الى متوسط

المسافة: 2 كم
الوقت: ساعتان 

ساعة االنطالق: من الساعة 8 صباًحا 
ولغاية الساعة 3 مساًء

سعة الممر: 3 - 9  أشخاص

المتطلبات: 
البّرة،  في  النهاية  النطالق/  نقطة  إلى  ضانا  ضيافة  بيت  من  مَؤمنة  المواصالت 

ولياقة بدنية مقبولة باإلضافة إلى عدم الخوف من المرتفعات.

وصف الممر
هذا الممر الدائري يبدأ من منطقة البّرة ذهاًبا إلى منطقة النواطف للتمتع بجمال 

صخورها و الماء النازل من الصخر بنظام الترشيح وكهوفها النبطية.

)متاح على مدار العام(

ممـر وادي 
الدثـنـة

برفقة دليل فقط
مستوى الصعوبة: صعب جًدا

المسافة: 19 كم
الوقت: 8-10 ساعات

ساعة االنطالق: 6:30 صباًحا  
سعة الممر: 10 - 20  شخص

المتطلبات:
البدنية باإلضافة  اللياقة  النواطف، ودرجة عالية من  المواصالت من وإلى منطقة 

إلى عدم الخوف من المرتفعات.

وصف الممر
الممر من  ينحدر هذا  المرتفعات.  يهابون  ل  الذين  المغامرة  لعّشاق  األمثل  الممر 

خالل وادي الدثنة مروًرا بالواحة ووادي الحمرة إلى منطقة فينان. 

)متاح على مدار العام، 
ماعدا شهر رمضان(



ممـر وادي 
غـويــر

برفقة دليل فقط
مستوى الصعوبة: صعب

المسافة: 16 كم
الوقت: 7-8 ساعات

ساعة االنطالق: 6:30 صباًحا
سعة الممر: 10 - 20 شخص 

المتطلبات: 
الخوف  إلى عدم  باإلضافة  الشوبك  بالقرب من  المنصورة  وإلى  المواصالت من 

من المرتفعات.

وصف الممر
تمتع بمجرى النهر في الوادي وصوت خرير المياه الذي يبعث الراحة في النفس، 
إلى حين الوصول إلى وادي غوير الذي يشبه ممر السيق في البتراء. تمر عبر هذا 
الممر بمناظر رائعة من التشكيالت الحجرية المختلفة، باإلضافة الى األنواع الفريدة 
من النباتات واألشجار على جانبي النهر. هذه المناظر الخالبة الذي يعبر من خاللها 
التي استغرقها في  الزائر معروفة بأنها تجعله ينسى كل شئ بما في ذلك المدة 

المشي. 

الشاي  من  فنجان  وشرب  الستراحة  يمكنك  ونصف  ساعات  ثالث  حوالي  بعد 
الستمرار  يمكنك  هناك،  من  المرافق.  الدليل  خالل  من  المنطقة  على  والتعرف 
بالمشي إلى اآلثار البيزنطية في خربة فينان إلى حين الوصول إلى وجهتك النهائية 

في نزل فينان البيئي.

)متاح على مدار العام ، 
ماعدا شهر رمضان(



للمحيط  ضانا  محمية  داخل  للغاية  وجميل  نادر  موقع  في  الرمانة  مخيم  يقع 
الحيوي، فهو يقع على هضبة منبسطة ذات إطاللة متميزة على صدع وادي 

األردن. 

الصحية،  بالمرافق  تشترك  للمبيت  مجهزة  خيمة   30 على  المخيم  ويحتوى 
باإلضافة إلى خيمة بدوية كبيرة تمكن الزوار من اإلستمتاع بمشاهدة النجوم 
يقدم  مطعم  بالمخيم  يتوفر  كما  الشاي.  من  كوب  لعمل  النار  وإشعال  لياًل 

الوجبات العربية التقليدية بناًءا على الطلب المسبق من الزوار .

يستقبل المخيم الزوار من 15 آذار وحتى 31 تشرين األول.

اإلقامة في 
مخّيم الرمانة



ممـر مخـّيـم 
الرمـانـة

)من 15 آذار حتى 31 تشري�ن األول( 

مع دليل أو بدون
مستوى الصعوبة: سهل

المسافة: 1.5 كيلومتر
المدة: ساعة

ساعة االنطالق: من الساعة 8 صباًحا 
ولغاية الساعة 3 مساًء

سعة الممر: 4 - 20 شخص

وصف الممر:
يأخذك هذا الممر الدائري في جولة حول المخيم وتتخلله مناظر خالبة لمرتفعات 

ضانا، ويعد مكاًنا فريًدا، لمراقبة الطيور خاصة خالل موسم الهجرة.

األنشطة

ممـر جـبـل 
الرمـانـة

مع دليل أو بدون
مستوى الصعوبة: متوسط

المسافة: 2.5 كيلومتر
المدة: ساعتان

ساعة االنطالق: من الساعة 8 صباًحا 
ولغاية الساعة 3 مساًء من مخيم الرمانة

سعة الممر: 4 - 20 شخص

وصف الممر
يمكنك  حيث  الرّمانة،  جبل  قمة  إلى  صعوًدا  المخيم  من  الدائري  الممر  هذا  يبدأ 
رؤيـة  الجولة  هذه  مالمح  وأبرز  األعلى.  من  عربة  لوادي  الرائعة  المناظر  مشاهدة 
الجارحة، واإلطاللة  الرملي، والطيور  الجيري والحجر  الحجر  الرائعة من  التكوينات 

الجميلة على المحمية الطبيعية.

)من 15 آذار حتى 31 تشري�ن األول( 



ممـر الكـهـوف

)من 15 آذار حتى 31 تشري�ن األول( 

مع دليل أو بدون
مستوى الصعوبة: سهل

المسافة: 1.5 كيلومتر
المدة: ساعة

ساعة االنطالق: من الساعة 8 صباًحا 
ولغاية الساعة 3 مساًء

سعة الممر: 4 - 20 شخص

وصف الممر
الرمانة، حيث تستمتع بمشاهدة تشكيالت صخرية مميزة   الممر من مخيم  يبدأ 
من حولك في وادي الكلب وصوًل إلى مجموعة من الكهوف الصغيرة والتي يعتقد 

بأن لها تاريًخا دينًيا.

منتجات ضـانـا المشكلة
يدويًا من الطبيعة

الضـيافة  بيـت  في  الموجودة  المحلية  اليدوية  الحرف  مشـاغل  زيـارة  فرصة  تفّوت  ال 
في ضـانـا. 

مشغل ضانا للحلي
تشكل سيدات ضانا الحلي النحاسية والفضية والبرونزية المصنعة يدويًا، حيث يقمن 

باستيحاء التصاميم من وحي الحياة البرية والطبيعة الخالبة. 

مشغل ضانا لتجفيف الفواكه
تعتبر أشعة الشمس الساطعة في قرية ضانا بيئة مثالية لنمو الفواكه. لذلك، تقوم 
سيدات القرية بزراعة الفواكه ومن ثم تجفيفها تحت أشعة الشمس الذهبية لتصبح 

أفضل وجبة خفيفة للعائلة.

دكان الطبيعة
بشراء  استمتع  و  الطبيعة  دكان  بزيارة  قم 
المنتجات و الهدايا المصنوعة بأيدي سيدات 

المجتمع المحلي في المحميات.



من  ابتداًء  ساعات؛  الثالث  ُيقارب  ما  المسافة  وتستغرق  كم،   190 حوالي  عمان  عن  ضانا  تبعد 
 165 الجنوب. بعد قطع مسافة  باتجاه  المطار(  الطريق الصحراوي )طريق  باتجاه  السابع  الدوار 

كم ستصل إلى قرية الحسينية، وفي نهاية هذه القرية يوجد جسر. 

قبل اجتياز الجسر هناك لفتة خروج على يمينك تؤدي بك إلى محمية ضانا للمحيط الحيوي وقرية 
القادسية. يؤدي بك هذا الطريق إلى ضانا، ما عليك إل اتباع الالفتات اإلرشادية عند التقاطعات. 
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مجلة  قبل  من  العالم”  في  نزل   25 أفضل  “من  البيئي  فينان  نزل  اختيار  تم 
وجهة  أنه  إذ  فندق،  مجرد  من  أكثر  النزل  ويعد  ترافلر،  جيوغرافك  ناشونال 
الطبيعة والمغامرة  المترسخة في  الفريدة واألصيلة  التجارب  العديد من  توفر 
والثقافة والتاريخ. ويقع النزل على الحافة الغربية من محمية ضانا في منطقة 
غرفة   26 النزل  ويضم  معبد.  طريق  أقرب  من  كم   8 بعد  على  عربة،  وادي 
بمرافقها الخاصة باإلضافة إلى صالة الطعام، وشرفات واسعة وقاعة خاصة 

باإلجتماعات. 

ويتميز الُنزل بعدم إتصاله بأي من شبكات الخدمات، ويتم توليد الكهرباء فيه 
الشمسية، ويقتصر استخدامها على إضاءة  الطاقة  100% عن طريق  بنسبة 
إضاءة  يتم  الليل،  وفي  اإلجتماعات.  وغرفة  واإلستقبال  والمطبخ  الحمامات 
الُنزل بالشموع.  وسواء كنت من محبي التحديات والمغامرة أو التنزه أو التعرف 
على ثقافة جديدة أو الهروب من عالم الفوضى أو ترغب فحسب في الوحدة مع 

الطبيعة، فإن ُنزل فينان يوفر تجربة فريدة لكل شخص. 

األنشطة  من  مختارة  ومجموعة  وجبات  ثالث  الُنزل  في  اإلقامة  وتشمل 
مغامرات  طويلة،  أو  قصيرة  لمسافات  المسير  مثل  دليل  بمرافقة  المتنوعة 
الشموع،  وإضاءة  طهي،  وعروض  دروس  المحلي،  المجتمع  تجارب  الوديان، 

ومراقبة النجوم.

اإلقامة في 
ُنــزل فينان 

البيئي



المـشي ومغـامـرات 
الـوديـان

للمشي  متنوعة  ومسارات  الخبرات  من  كبيرة  مجموعة  ضانـا  محمية  توفر 
بمستويات صعوبة ومدة زمنية مختلفة تتمحور حول الطبيعة والمغامرة والتاريخ 
األثري. باإلمكان الطالع على تفاصيل جميع النشاطات والمسارات المتوفرة على 

 )www.ecohotels.me/feynan(  موقع نزل فينان اإللكتروني

األنشطة

النشاطات  من  مجموعة  على  البيئي  فينان  ُنـزل  في  إقامتك  تشمل 
النزل  موقع  على  النشاطات  برنامح  نشر  )يتم  يومًيا  والمتغيرة  المتنوعة 
دليل،  مع  مسير  رحالت  اليومي  النشاطات  برنامج  ويشمل  اإللكتروني(. 
مراقبة  إلى  باإلضافة  الطهي،  وخبرات  المحلي،  المجتمع  مع  وتجارب 

الشموع.  النجوم وإضاءة 

حيث  المحلي،  المجتمع  مع  األنشطة  على  بسيط  إضافي  مبلغ  ويوجد 
المجموعة. التي تستضيف  إلى األسر  المبلغ  يذهب 

الممرات القصيـرة 
)لغاية 2 ساعة(:

- مسار شروق الشمس 
- مسار غروب الشمس

- مسار النباتات

الممرات لنصف يوم 
)لغاية 4 ساعات(:

- مسار مناجم النحاس
- مسار الكنوز األثرية

- مسار وادي ضانا )القصير(
- مسار وادي الغوير )القصير(

الممرات ليوم كامل 
)لغاية 8 ساعات(:

- مسار وادي ضانا*
- مسار وادي الغوير*

- مسار وادي ضانا إلى وادي الغوير

نقل إضافية غير  الواحد رسوم  اإلتجاه  المسارات ذات  * قد تتطلب بعض 
   مشمولة في سعر الغرفة.



خبـرات الطهي

شارك في درس الطهي مع أحد الطهاة 
بعض  صنع  كيفية  وتعلم  )ساعتان(، 
األطباق األردنية المفضلة، أو انضم إلى 
وشاهد  ساعة(  )نصف  الطهي  عرض 
اللذيذة  األطباق  أحد  يحضر  الطاهي 

ويشاركك بعضًا من أسراره. 

تجـارب المجتـمع 
المـحـلي

البدوية  المجتمعات  حياة  إلى  للدخول  نادرة  فرصة  التفاعلية  التجارب  هذه  تقدم 
الغنية  ثقافتها  على  وتعرف  الشعر  بيت  في  بدوية  عائلة  مع  اجلس  األردن.  في 

ونشاطاتها اليومية.

الخبـرات المتوفرة: 
- صنع الكحل 

- صنع القهوة العربية
- صنع خبز العربود
- غزل بيوت الشعر

- قضاء يوم مع راٍع وهو يرعى أغنامه 
   في المناطق البرية في فينان

يوجد مبلغ إضافي بسيط على األنشطة مع المجتمع المحلي، حيث يذهب المبلغ 
إلى األسر التي تستضيف المجموعة.

إضـاءة الشمـوع

عند غروب الشمس، بإمكانك النضمام 
اآلخرين  والضيوف  النزل  موظفي  إلى 
إلشعال الشموع الكثيرة التي ُتبقي النزل 
ببساطة  يمكنك  أو  الليل.  خالل  مضاءًا 
والستمتاع  النزل  ساحة  في  الجلوس 
برؤية النزل وهو يلمع مع حلول الظالم 

بينما يتم إشعال الشموع بداخله. 



االستـرخاء

يوفر النزل مجموعة متنوعة من األماكن 
كتاب  وقراءة  فيها  الجلوس  يمكن  التي 
الطبيعة  الجلوس بهدوء وتأمل  أو حتى 

والمناظر الخالبة. 

الدراجات الجبلية

للقيام  لإليجار  الجبلية  الدراجات  تتوفر 
والقرى  األثرية  المواقع  باتجاه  بجولت 
برفقة  إما  فينان،  من  القريبة  المحلية 

دليل أو من دونه.



منتجات فيـنـان المشكلة
يدويًا من الطبيعة

مشغل فينان لتشكيل الشمع 
الشمع  تصاميم  هي  فالنتيجة  برتقال،  شريحة  أو  شجر  ورقة  أو  زهرة  كانت  سواء 

المستوحاة من عبق األرض وحب الطبيعة. 

مشغل فينان للجلود 
وصناديق  الشمع  فوانيس  صناعة  على  فينان  وادي  في  البدويات  النساء  تعمل 
هذه  قيمة  تتعدى  الماعز.  جلد  من  المصنوعة  المميزة  الهدايا  إلى  باإلضافة  الطبيعة 
بتقليل  الجائر  الرعي  مخاطر  من  تقلل  أنها  حيث  إكسسوارات،  مجرد  كونها  الهدايا 
أو  البدوية  الطبيعية  بالحياة  اإلضرار  دون  من  الماعز  قيمة  وزيادة  الحيوانية  الثروة 
التأثير فيها سلبًيا. وهذا مثال أخر على حرص الجمعية الملكية لحماية الطبيعة على 

مساعدة الطبيعة ومساعدة الناس. 

الجوائز التي حصل عليها ُنزل فينان البيئي

ُيدار الُنزل من ِقَبل شركة الفنادق البيئية بالشراكة مع الجمعية الملكية 
لحماية الطبيعة

للحجز في ُنـزل فينان البيئي:
هاتف: 580 4645 )6 962+(  أو 240 7777 78 )962+( 

reservations.feynan@ecohotels.me :البريد اإللكتروني
 www.ecohotels.me/feynan 



من الدوار السابع، اتجه جنوًبا على الطريق رقم 15 )طريق المطار(، وبعد 5 كم من الدوار السابع، اخرج 
من الطريق رقم 15 )يمين( إلى طريق رقم 40 )طريق ناعور( باتجاه البحر الميت. عند نهاية طريق رقم 
40 انعطف يساًرا لتصبح على طريق البحر الميت )رقم 65( وتوجه إلى الجنوب باتجاه العقبة. عندما 
تصل إلى تقاطع فينان والقريقرة )187 كم من الدوار السابع/131 كم قبل العقبة(، اذهب إلى اليسار 
الطريق  على  ابَق  كم.   15 بعد  يميًنا  وانعطف  الطريق  اتبع  البيئي.  فينان  ونزل  القريقرة  قرية  باتجاه 
المستقيم لمسافة 1.3 كم. انعطف يساًرا عند التقاطع التالي. التف إلى اليسار مرة أخرى بعد 1 كم. 
بعد 3.7 كم سترى مركز استقبال زوار فينان على يسارك. إذا كنت تقود سيارة من نوع الدفع الرباعي 

سيوجهك العاملون في مركز اإلستقبال إلى الطريق الوعرة التي توصلك إلى النزل.

الدوار السابع

محمية الموجب
للمحيط الحيوي

مادبا

البلقاء

محمية أبو ركبة
المقترحة

الطفيلة

عمان

ضانا

محمية فيفا
الطبيعية

الكرك

محمية ضانا
للمحيط الحيوي

فقوع

سويمة

ماعين

مكاور

البحاث

الرامهالروضه

العدسية

المعمورة

غور فيفا

غور عسال

أم الهشيم

غور نميرة

عيون موسى

غور الصافي

غور الحديثة

غور المزرعة

حمامات
ماعين

فينان

الجرف

الحسا

عبدون

قريقرة

الفجيج

القادسية

بصيرا

البستان

N

البحر الميت

قرية

مركز مغامرات الموجب

مخيم الرمانة

بيت الضيافة - ضانا

نزل فينان البيئي

جامعة البتراء

شاليهات الموجب

مجمع بانوراما البحر الميت

محطة المناصير

المغطس

جبل نيبو

فنادق
شاطئ عمان السياحي

الدوار السابع

الطريق لنزل فينان البيئي

محمية منشأة 

محمية مقترحة

حد دولي



ُنزل فينان
البيئي

وادي غوير

وادي النخيل

وادي فينان

خالد
وادي 

البستان

الممرات السياحية
ممر النواطف

ممر شروق الشمس

ممر نباتات فينان الطبية

ممر غروب الشمس

ممر مناجم النحاس

ممر جبل الرمانة

ممر المخيم

ممر شق الريش

ممر الكهوف

ممر القبب البيضاء

ممر وادي ضانا

ممر وادي الدثنة

ممر وادي غوير المنصورة

N

طريق رئيسي

حد المحميةوادي

محطات التوقف

قلعة

قرية نقطة بداية ونهاية الممر

جبل

محمية ضانا للمحيط الحيوي

الرمانةضانا

فينان

ضانا
وادي 

Alma

لحظة
برج الرمانة

مخيم
الرمانة

بيت الضيافة
ضانا

جبل الرمانة

مجرى وادي

موقع تاريخي / أثري

دراجات
هوائية

مخيم

مركز الزوار

اإلقامة

وسيلة نقل للمخيم

طعام

مطل

ُنزل فينان البيئي

وادي غوير

ضانا
وادي 

ضانا
وادي 

ضانا
وادي 

وادي جليلة

وادي حمام الدثنة

ضانا

لحظة

القادسية

مخيم
الرمانة

برج الرمانة

بيت الضيافة
ضانا

الرشادية

جبل الرمانة



ُنزل فينان
البيئي

وادي غوير

وادي النخيل

وادي فينان

خالد
وادي 

البستان

الممرات السياحية
ممر النواطف

ممر شروق الشمس

ممر نباتات فينان الطبية

ممر غروب الشمس

ممر مناجم النحاس

ممر جبل الرمانة

ممر المخيم

ممر شق الريش

ممر الكهوف

ممر القبب البيضاء

ممر وادي ضانا

ممر وادي الدثنة

ممر وادي غوير المنصورة

N

طريق رئيسي

حد المحميةوادي

محطات التوقف

قلعة

قرية نقطة بداية ونهاية الممر

جبل

محمية ضانا للمحيط الحيوي

الرمانةضانا

فينان

ضانا
وادي 

Alma

لحظة
برج الرمانة

مخيم
الرمانة

بيت الضيافة
ضانا

جبل الرمانة

مجرى وادي

موقع تاريخي / أثري

دراجات
هوائية

مخيم

مركز الزوار

اإلقامة

وسيلة نقل للمخيم

طعام

مطل

ُنزل فينان البيئي

وادي غوير

ضانا
وادي 

ضانا
وادي 

ضانا
وادي 

وادي جليلة

وادي حمام الدثنة

ضانا

لحظة

القادسية

مخيم
الرمانة

برج الرمانة

بيت الضيافة
ضانا

الرشادية

جبل الرمانة



كمؤسسة   1966 عام  الطبيعة  لحماية  الملكية  الجمعية  تأسست 
جاللة  الراحل  رأسها  الجمعية  تأسيس  وحال  حكومية،  غير  وطنية 
األردنية  الحكومة  فوضت  األعلى.  الشرف  كرئيس  الحسين  الملك 
كافة  في  الحيوي  والتنوع  البرية  الحياة  حماية  بمسؤولية  الجمعية 
تتمتع  التي  المؤسسات  أولى  من  الجمعية  وتعتبر  المملكة،  مناطق 
بهذا التفويض ليس في الشرق األوسط فحسب بل وعلى المستوى 
العالمي أيًضا. وقد كسبت الجمعية شهرة عالمية وذلك لريادتها في 

تكامل برامج حماية الطبيعة مع التنمية االقتصادية االجتماعية.

لحماية  الملكية  للجمعية  مملوكة  تجارية  عالمة  هي  األردن  برّية 
 الطبيعة.

تساهم إيرادات برّية األردن في دعم مشاريع الجمعية الملكية لحماية 
االجتماعية  التنمية  وتشجيع  الطبيعية  المحميات  إلدامة  الطبيعة 

االقتصادية للمجتمعات المحلية.

الطبيعة، مطّور بمسؤولية. مستوحى من 

للتواصل مع مغامرات برّية األردن:
هاتف: 523 4616 )6 962+( 

موبايل: 0086 700 79 )962+( 
فاكس: 657 4633 )6 962+(

tourism@rscn.org.jo

www.wildjordan.com

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

برّية األردن

اتبعونا


