بطاقة تقنية للموقع السياحي
الموقع رقم  : 06ميمونة (بلدية حيزر)

رمز

وصف

اسم الموقع

ميمونة (بلدية حيزر)

الطابع

مناخي

الوالية

البويرة

البلدية

صحاريج

العنوان

/

معرض الصور

أكثر من  01صور عالية الجودة

فيديو

مقاطع فيديو عالية الجودة

وصف الموقع السياحي

ميمونة (بلدية حيزر) :تقع على علو حوايل 0111م تتميز بغزارة مياه منابعها إضافة إىل مغارهتا ومنحدراهتا الصخرية اليت تشكلت
منها قوس صخرية طبيعية .متارس هبا رياضة التسلق كما هي نقطة انطالق ملسالك التجوال عرب احلظرية الوطنية جلرجرة.

متوسط المدة الزمنية الالزمة
لزيارة الموقع
المسافة بالكيلومترات من عاصمة
الوالية

 52كيلومتر

النقل من عاصمة الوالية

السيارة :المسافة  52كم  ،السعر  ، //المدة  52د
سيرا على األقدام  :المسافة  10كم  ،المدة  25د

خط الطول

4°04'16.5"E

خط العرض

36°26'14.4"N

ميمونة تقع ضمن احلظرية الوطنية جلرجرة املنشأة مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  38ـ  061املؤرخ يف  0838/10/38واليت ترتبع
معلومات إضافية

على مساحة إمجالية مقدرة بـ  03881هكتار منها  3301هكتار تابعة لوالية البويرة.
إن هذه الكتلة اجلبلية والغابية الرائعة صنفت ضمن الرتاث العاملي من طرف اليونسكو نظرا للثروة احليوانية والنباتية اليت تزخر هبا كما
تشكل منتجعا للراحة و الرتفيه ابتعادا عن ضغط املدن و هذا يف كل مواسم السنة .

بطاقة تقنية للموقع السياحي
الموقع رقم  :00جبل حيزر (بلدية حيزر)

رمز

وصف

اسم الموقع

ميمونة (بلدية حيزر)

الطابع

مناخي

الوالية

البويرة

البلدية

صحاريج

العنوان

/

معرض الصور

أكثر من  01صور عالية الجودة

فيديو

مقاطع فيديو عالية الجودة

وصف الموقع السياحي

جبل حيزر ( بلدية حيزر) :يطل على منطقة حيزر والبويرة جنوبا وقرى تيزي وزو من جهة الشمال .بعلوه البالغ
 5055م يمنح للزائر مناظر متميزة .الوصول إليه يتطلب حوالي  15ساعات مشيا عبر غابات األرز والمنحدرات.

متوسط المدة الزمنية الالزمة
لزيارة الموقع
المسافة بالكيلومترات من عاصمة
الوالية

 52كيلومتر

النقل من عاصمة الوالية

السيارة :المسافة  52كم  ،السعر  ، //المدة  52د
سيرا على األقدام  :المسافة  10كم  ،المدة  25د

خط الطول

4°04'16.5"E

خط العرض

معلومات إضافية

36°26'14.4"N

ميمونة تقع ضمن احلظرية الوطنية جلرجرة املنشأة مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  38ـ  061املؤرخ يف  0838/10/38واليت ترتبع
على مساحة إمجالية مقدرة بـ  03881هكتار منها  3301هكتار تابعة لوالية البويرة.
إن هذه الكتلة اجلبلية والغابية الرائعة صنفت ضمن الرتاث العاملي من طرف اليونسكو نظرا للثروة احليوانية والنباتية اليت تزخر هبا كما
تشكل منتجعا للراحة و الرتفيه ابتعادا عن ضغط املدن و هذا يف كل مواسم السنة .

