
Zapraszamy Was do spędzenia trzech bardzo intensywnych, ale niezwykle interesujących 
dni w pięknym i do tej pory mało uczęszczanym przez turystów – OMANIE. Zwiedzać będziemy 

jeepami, które będziemy mogli sami prowadzić! (oczywiście tylko dla chętnych  ponieważ na 
całej trasie będzie nam towarzyszył doświadczony przewodnik / kierowca. ) 

W zeszłym roku przejazdy przez kaniony i pustynie wywarły na wszystkich uczestnikach 
niesamowite wrażenie! Każdy z trzech dni będzie całkowicie inny – jeden to wysokie góry i 
kaniony, drugi to piaski pustyni, a trzeci oazy i możliwość pływania w wodach czystych jak 

ukochane przez nas meksykańskie Cenoty! 
Noclegi planujemy w bardzo klimatycznych hotelach – jeden położony na klifie z 

widokiem na góry i doliny, kolejny pośrodku pustyni, a w Muscacie spać będziemy w 
ekskluzywnym hotelu położonym nad samym morzem. 

Czeka Was wyjątkowa przygoda, zaplanujcie koniecznie te trzy dodatkowe dni urlopu – 
zobaczycie sami – nie pożałujecie  

 
Dzień 1 – 06.11 
 
Przylot do Omanu (Muskat), prywatny transfer do ekskluzywnego hotelu Sifawy Boutique Hotel. 
Odpoczynek po podróży.  
 
Dzień 2 – 07.11 
  
Muskat - Nakhal - Al Hamra - Jebel Shams (ok. 350 km) 
 
Po śniadaniu, przewodnik / kierowca odbierze nas z hotelu wcześnie rano i zawiezie do miejsca, 
gdzie po dokonaniu wszelkich wymaganych formalności wsiądziemy w jeepy i rozpoczniemy 
naszą wycieczkę poza granice Muskatu wzdłuż zachodniej granicy Gór Hajiar  

(Osoby, które chcą prowadzić jeepy muszą zabrać ze sobą ważne prawo jazdy oraz kartę 
kredytową – zostanie użyta jako zabezpieczenie przy wynajmie samochodu).  
Pojedziemy w kierunku Nakhal, gdzie zwiedzimy 350-letni fort, położony 200 m. n.p.m – port ten 
jest otoczony z każdej strony górami. Zatrzymamy się również w malowniczej oazie pobliskiego 
zamku. Miejsce to jest również ważne dla miejscowych farmerów ponieważ te źródła dostarczają 
wodę do ok. 90% farm w regionie. Udamy się do wąwozu Wadi Bani Awf, położonego w 
głębokim kanionie. Soczyste daktyle i palmy tworzą fantastyczny kontrast dla otaczającej nas 
pomarańczowej pustyni i skalistych gór. W ramach odpoczynku spędzimy chwile relaksując się w 
glinianych chatkach jedząc daktyle i pijąc herbatę. Miniemy wioskę Ghul i po dalszej podróży 
jeep'em dotrzemy do kanionu Omani Grand Canyon gdzie spędzimy czas oglądając zapierający 
dech w piersiach zachód słońca. Noc zakończymy w The View Camp. Kolacja. 
 



 
Dzień 3 – 08.101  
 
Jebel Shams - Nizwa - Wahiba Sands (ok. 450 km)  
 
Po śniadaniu pojedziemy dziką drogą w kierunku Nizwa. Nizwa była stolicą Omanu do 1783 
roku i do dziś pozostaje główną siedzibą Imamów przez co uznawana jest jako duchowe centrum 
kraju. Poranek spędzimy spacerując po Silver Souk (srebrny rynek), wdychając miejscowe 
zapachy i podziwiając porcelanę Bahla. W Nizwa ręcznie wyrabiane są sztylety stanowiące 
symbol Omanu (również symbol dojrzałości dla mężczyzn). Po przejściu przez Souk dotrzemy do 
wejścia do fortu wybudowanego przez Imama Sultana bin Saif bin Malik Al Ya'rubi. Wejdziemy 
na 30m wieżę, z której będziemy podziwiać panoramiczne widoki miasta i otaczających go gór. Po 
przejechaniu przez liczne oazy dotrzemy do Ibra, "bramy do pustyni." Jeep'em przejedziemy 
przez omiatane wiatrem wydmy, ciągle zmieniające kształt i kolor. Na pustyni Nadla mieszkają 
Beduini Wahiba, słynący z niesamowitej gościnności. Zachód słońca obejrzymy ze zbocza wydmy 
w drodze do obozu 100 Nocy lub Nomadic Desert Camp, gdzie zjemy kolację i spędzimy noc.  
 
Dzień 4 - 09.11  
 
Wahiba Sands - Wadi Bani Khalid - Wadi Tiwi - Muskat (ok. 350 km)  
Dzisiejsza trasa zaprowadzi nas do zawsze zielonego Wadi Bani Khalid, najsłynniejszego wadi 
(kanionu rzeki) w regionie Shariqiyah. Poranek spędzimy podziwiając duże stawy wypełnione 
turkusową i szafirową woda, spacerując w cieniu palm. Chętni będą mogli nawet popływać w 
tym raju! Następnie udamy się do drugiego wadi: Wadi Tiwi, jednego z najpiękniejszych 
kanionów suchych rzek w całym kraju. Zanim udamy się w stronę Muskatu, będziemy mieli czas 
na spacer po tym wyjątkowym miejscu. Do Muskatu udamy się panoramiczną trasa (która do 
niedawna była zaledwie wąską ścieżką). Po drodze, od czasu do czasu miniemy plaże pokryte 
pięknym, białym piaskiem (m.in. plaża Fins). Nasza przygoda dalej zaprowadzi nas do Bimah 

Sinkhole - krateru w skale wapiennej, którego woda pochodzi z morza - gdzie zatrzymamy się na 
relaksującą kąpiel. Następnie udamy się na równinę Wadi Dayaqah na wysokości 1500 m. n.p.m. 
Podróż zakończymy z powrotem w Muskacie, gdzie zostaniemy zakwaterowani w hotelu Sifawy 
Boutique Hotel i odpoczniemy po tak emocjonującym i pełnym wrażeń zwiedzaniu Omanu.  
 
Dzień 5 – 10.11  
 
Śniadanie. Wolne przedpołudnie, możliwość skorzystania z infrastruktury hotelu. Transfer na 
łódkę, początek safari nurkowego. 
 



Cena: 
 
Grupa 4 osób: 1550 usd / osoba  
Grupa 5 osób: 1350 usd / osoba 
Grupa 6 osób: 1250 usd / osoba 
Grupa 7 osób: 1150 usd / osoba 
(dwa jeepy – jeden prowadzony przez lokalnego kierowcę / przewodnika, drugi przez uczestników) 
 
W cenę wliczono: 
 

 Zwiedzanie zgodnie z programem (* program może nieznacznie ulec zmianie ze względu 
na warunki pogodowe oraz doświadczenie kierowców i tempo jazdy) 

 Wynajem Toyoty Land Cruiser 4x4* (lub podobnego samochodu terenowego) 

 Wynajem lokalnego telefonu / walkie talkie tak by porozumiewać się między jeepami 

 Paliwo 

 Bilety wstępu i lokalne pozwolenia 

 Opiekę doświadczonego lokalnego przewodnika / kierowcy  

 Noclegi w wymienionych obozach i hotelach 

 Wymienione posiłki (4 x śniadania, 2 x kolacje, woda, przekąski)  

 Ubezpieczenie KL i NNW 

 Prywatny transfer z lotniska 

 Opiekę kadry Nautica Travel.  
 
W cenę nie wliczono: 
 

 Napojów i posiłków niewymienionych w programie (brak możliwości zakupienia alkoholu w hotelach w dniu 2 i 3) 

 Dopłaty do pokoju jednoosobowego: 350 euro 
 
Opis niektórych odwiedzanych miejsc: 
 
Fort Nakhal 

wznosi się u stóp gór Hadżar, dominując nad wioską i gęstymi od zieleni ogrodami. Budowla 
widoczna jest już z daleka, ale ściany w kolorze piasku powodują, iż znakomicie się maskuje. 
Zbudowany najprawdopodobniej w czasach przed islamizacją półwyspu. W IX oraz XVI wieku 
został znacznie powiększony. Ostatnia większa przebudowa miała miejsce w 1834 roku za czasów 
sułtana Sa'id bin Sultana, który nakazał dobudowanie wież i otoczenie fortu grubym murem         
z potężną bramą. Twierdza broniła bezpieczeństwa na szlakach handlowych, wstępu do fortu 
broniły potężne drewniane drzwi nabite żelaznymi kołkami, które były prawie niemożliwe          
do zniszczenia. Fortecę otaczało sześć masywnych wież, wyposażonych w armaty. Twierdza 
pełniła nie tylko funkcje obronne, ale była także centrum władzy politycznej. To tutaj 
podejmowane były najważniejsze decyzje.  
 



 
Wadi Bani Auf  
uznawany za jeden z najpiękniejszych wąwozów w Omanie. Wspaniałe urwiste góry                        

i porozrzucane malowniczo wioski, wyłaniające się spośród drzew palmowych - zapierają dech     

w piersiach. Ogrody nawadniane są dzięki systemowi kanałów. Najważniejszą osadą jest Bilat 

Sayt.  

Jami' Nizwa 

Wielki Meczet położony przy forcie, najsłynniejszej atrakcji Nizwy. Nad świątynią wznosi się 

niebiesko-złota kopuła i potężny minaret, widoczny nawet z bardzo dużej odległości. Meczet 

należy do najstarszych w Omanie - zbudowany został ponad 1000 lat temu, a odnowiono go         

w latach 70. XX wieku. Wstęp jest tu tylko dla muzułmanów, ale warto zobaczyć świątynię nawet 

z zewnątrz. 

Wadi Bani Khalid  

bardzo popularne miejsce, do którego dużo osób przyjeżdża w weekendy i święta, a wynika to      

z łatwej dostępności do dna doliny - prowadzi tam asfaltowa droga. Warto się tu wybrać               

ze względu na malowniczą drogę dojazdową oraz samą dolinę, w której pośród skał 

porozrzucane są błękitne stawy. Początkowo droga wiedzie przez rozległe pola, jednak szybko 

pola zmieniają się we wspaniałe góry. Trasa wiedzie serpentynami i nagle spada w dół,                

by za chwilę znów prowadzić stromo ku szczytom. Otaczające dolinę skały mają bardzo 

różnorodne kolory, od miedzianego do złotego, a w niektórych miejscach znaleźć można 

ciemnozielone odcienie. Do serca doliny dojdziemy stąd krótkim spacerem; rozpościerają się tutaj 

malownicze turkusowe stawy.  

Wadi Tiwi 

wspaniały, malowniczy wąwóz, zarośnięty potężnymi drzewami palmowymi spośród których 

wyłaniają się mango, figowce i banany. Dekorację stanowią liczne oczka wodne i wodospady. 

 

Bimmah Sinkhole  

niezwykła forma geologiczna: potężne zagłębienie, w którym wytworzył się naturalny basen         

o owalnym kształcie. Dziura powstała najprawdopodobniej na skutek nagłego osunięcia gruntu, 

chociaż tubylcy sądzą, iż została stworzona przez meteoryt. Jeziorko zwane przez miejscowych: 

Bait Al Afreet, („dom diabła”). Bimmah ma podziemny odpływ i zasilany jest wodą morską. 

Niesamowita, idealnie przejrzysta, błękitno-zielona woda kusi by się w niej zanurzyć.  


