
OMAN  17 – 26 października 2019 
 



Przygoda czeka nad i pod wodą! 
• Ważne: Pamiętajcie, że Oman dopiero otwiera się na 

turystykę - wszystkie agencje turystyczne dokładają wszelkich 
starań, aby wszystko było zorganizowane jak najlepiej,           
ale prosimy nie oczekiwać, że wszystko będzie „super perfect 
” – jest to wciąż mało odwiedzany przez turystów rejon 
świata – potraktujmy ten wyjazd trochę jako poszukiwanie 
przygody i odkrywanie czegoś nowego  

 

 

• Istnieje możliwość udziału w programie lądowym przed 
nurkowaniem: jeep safari – pustynia & góry & oazy.  

• W przypadku wybrania dodatkowo programu lądowego 
wyprawa rozpocznie się 14 października. 

• Osoby zainteresowane prosimy o kontakt. 

• Ilość miejsc: 11 (decyduje kolejność zgłoszeń!) 

 

• W zeszłym roku odwiedziliśmy Oman po raz drugi – miejsce to 
zauroczyło nas i pod wodą i nad wodą po raz kolejny  Dlatego 
w tym roku planujemy powtórkę i już nie możemy się jej 
doczekać!  

• W OMANIE czekają na Was dziewicze rafy, wspaniałe pustynie, 
zielone oazy, piękne górskie krajobrazy, niekończące się plaże        
i przyjaźni ludzie. 

• Nas, nurków, interesuje oczywiście najbardziej to co ukryte pod 
wodą  A jest tego nie mało…  

• Morze pełne jest fascynującego życia: możemy tu spotkać żółwie, 
strzępiele, mureny we wszystkich barwach, orlenie, mątwy, 
olbrzymie płaszczki, manty, rekiny leopardzie, mobule, wielkie 
makrele, tuńczyki, homary, kraby i wiele gatunków ślimaków 
nagoskrzelnych. Ponad 1000 różnych rodzajów ryb i skorupiaków 
nazywa Morze Arabskie i Zatokę Omańską swoim domem. 
Surowe regulaminy dla rybaków i olbrzymi rejon objęty jako 
Rezerwat Morski sprawiają, że ten cenny skarb jest chroniony. 
Mimo dość słabej przejrzystości wody w części miejsc – 
nurkowania w Omanie na pewno Was nie rozczarują   

 

 

 



Program 

 

Dzień Program 

1 – 17 października 
(czwartek) * 

Wylot z Warszawy (lub na życzenie z innego miasta), przylot do OMANU (Muscat), transfer 
do hotelu 4* w centrum, nocleg. 

2 –  
18 października  

Śniadanie. Czas wolny w Muscacie – zwiedzanie we własnym zakresie lub przyłączenie się 
do grupy, która będzie brała udział w programie lądowym i zwiedzanie z lokalnym 
przewodnikiem. Transfer do hotelu Sifawy, z którego dnia następnego ruszamy na safari. 

3 –  
19 października  

Po śniadaniu transfer na łódź Saman Explorer, zakwaterowanie w kabinach dwuosobowych 
na pokładzie górnym (1 miejsce na pokładzie dolnym, decyduje kolejność zgłoszeń), lunch, 
początek safari nurkowego. Kolacja.  

4 –  8 
20-24 października 

Safari nurkowe, pełne wyżywienie. Check dive. W zależności od warunków pogodowych:   
3-4 nurkowania dzienne (w tym również nocne). 

9 –  
25 października 

 1-2 nurkowania; nocleg na łodzi lub w hotelu Sifawy. Kolacja. Czas wolny.  
 

10 –  
26 października 

Śniadanie, czas wolny, wylot do Polski. Przylot tego samego lub dnia następnego (godzina 
zależy od wybranej konfiguracji lotów). 

*Program może nieznacznie ulec zmianie ze względu na przeloty i warunki pogodowe. 
Istnieje możliwość skrócenia lub wydłużenia programu. *Sugerujemy przylot                          
17 października, nie 18ego ze względu na zapas czasu przed wypłynięciem łodzi na safari.   



Koszt wyprawy: 2850 USD + przelot  
(od ok. 2000 pln w zależności od miasta wylotu, taryfy, daty rezerwacji) 

Cena nie zawiera: 

• wizy do Omanu (20 OMR ok. 60 USD), 

• pozwolenia na nurkowanie (4-6 OMR / 10-15 USD, dziennie w zależności      
od miejscówki nurkowej), 

• Wypożyczenia sprzętu nurkowego inny niż wymieniony, 

• (pakietu nitroksowego (ok. 60 USD / safari), 

• napiwku dla załogi łodzi i przewodników (sugerowany ok. 75-100 USD), 

• opłaty portowej & paliwowej: 150 USD, 

• opcjonalnego programu lądowego (osoby zainteresowane prosimy                 
o kontakt).  

Płatności: 

• I rata przy rezerwacji: przelot  w PLN (jeśli rezerwowany w Nautica  Travel) + 
850 usd. 

• II rata: 17 kwietnia - 1000 usd. 

• III rata: 17 lipca- dopełnienie płatności. 

Zniżki: 

• Non diver: 100 usd  

• Stały klient: ubezpieczenie KR (kosztów rezygnacji) wyprawy. 

 

 

 

 

 

Cena zawiera: 
• 6 lub 7 nocy na łodzi Saman Explorer w kabinach dwuosobowych 

typu upper deck (4 kabiny) lub master (1 kabina za dopłatą 150 
usd od osoby), (1 kabina lower deck). Kabiny z łazienkami                   
i klimatyzacją. Ostatni nocleg możliwy w hotelu Sifawy (kolacja         
i śniadanie), 

• pełne wyżywienie w trakcie safari: śniadania, lunche, kolacje, 
woda, kawa, herbata (UWAGA: na łodzi nie ma alkoholu, można go 
przywieźć we własnym zakresie. Cola, sprite, soda i piwo oraz 
lokalne wino dostępne za dodatkową opłatą), 

• wszystkie transfery: lotnisko – hotel – łódź – hotel – lotnisko 
(dotyczy Omanu), 

• rozszerzone, wysokie ubezpieczenie KL, KR, NNW, obejmujące 
nurkowanie,  

• nurkowania zgodnie z programem (ok. 16-22) w zależności od 
warunków pogodowych), butle z powietrzem, balast, opieka           
2 lokalnych przewodników nurkowych, 

• 2 noclegi ze śniadaniem w hotelu 4* przed rozpoczęciem safari, 

• dla chętnych: zwiedzanie Muscatu z lokalnym przewodnikiem, 

• opiekę przewodnika z Nautica Travel. 

 

 



SAMAN EXPLORER 

 

• Komfortowa stalowa łódź nurkowa, zabierająca na swój pokład 22 nurków.  

• 8-9 członków załogi. 

• 36m długości / 9,2m szerokości. 

• Po całkowitej renowacji w 2015 roku.  

• Posiada  dwa 5,5m zodiaki.  

• Nitrox jest dostępny za dodatkową opłatą (ok.60usd pakiet tygodniowy).  

• 2 silniki Daewoo 720 hp. 

• 3 generatory 220 V. 

• Butle z zaworami DIN i INT, stalowe i aluminiowe, 12l i 15l.  

• Załoga łodzi mówi w języku angielskim i niemieckim.  

• Przestronny, klimatyzowany salon podzielony jest na jadalnię i część wypoczynkową z telewizorem i system 
nagłaśniającym.  

• Dwa pokłady słoneczne.  

• Duży pokład nurkowy (dive deck).  

• Wszystkie kabiny są klimatyzowane z prywatnymi łazienkami (prysznic z gorącą wodą + wc). 

• 6 kabin znajduje się na poziomie dolnym, 4 kabiny na górnym pokładzie, 1 duża kabina master (za dopłatą) na pokładzie 
głównym. 

• Bezpieczeństwo: 2 tratwy ratunkowe, radar, gps, kompas, telefon satelitarny, sonar, apteczka pierwszej pomocy, tlen, 
kamizelki ratunkowe). 

• Posiłki w formie bufetu, kawa, herbata, woda – na życzenie możliwość przygotowania specjalnych posiłków 
(wegetariańskie itd.). Napoje typu cola plus piwo / wino – za dodatkową opłatą. 

  



WAŻNE INFORMACJE PRZEDWYJAZDOWE: 

 

• Paszport musi być ważny minimum pół roku od daty powrotu + mieć 2 wolne strony na wizy.  

• Wiza – konieczność złożenia wniosku przez internet:  https://evisa.rop.gov.om/ UWAGA: o wizę ubiegamy się dopiero 30 dni przed wylotem.  

• Ubezpieczenie kosztów rezygnacji: Warunkiem ubezpieczenia jest podpisana umowa zgłoszenie. Prosimy zapoznać się z warunkami ubezpieczenia: 
http://nauticatravel.pl/wp-content/uploads/2015/06/OWU-MULTITRAVEL-1.pdf 

• Osoby, które chciałyby ubezpieczyć również bilet lotniczy – prosimy o taką informację przy zgłoszeniu. Koszt to 2,8% ceny biletu. 

• Szczepienia – brak obowiązkowych, zalecane picie wody butelkowanej i napojów bez lodu. Sugerujemy przed wyjazdem kontakt z lekarzem medycyny 
tropikalnej / podróży.  

• Pogoda: temp. Ok 26-30 st, wieczorem mogą być trochę chłodniej i może  wiać chłodniejszy wiatr.  

• Waluta: OMR – rial. 1 rial = ok. 10 pln. UWAGA: Na łodzi płatność tylko gotówką! USD (nie starsze niż 2010r!), EURO, OMR. 

• Wtyczki do kontaktów: na łodzi dostępne wtyczki europejskie, w hotelach: brytyjskie, niezbędna przejściówka. 

• Internet: brak na łodzi, możliwość zakupu lokalnej karty na lotnisku  po przylocie – większość safari jest zasięg lokalnej sieci komórkowej. 

• Program może ulec zmianom z powodu wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku będziemy proponować alternatywne (równomierne finansowo) 
rozwiązania zastępcze. Nierównoważne finansowo rozwiązania wymagają dopłaty nadwyżki w stosunku do obliczonego kosztorysu.  
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Informacje dodatkowe: 

 

Daymaniyat Islands 
 

Wyspy Daymaniyat to klejnot nurkowy Zatoki Omańskiej. Jest to ciąg małych, 
skalistych wysepek na północ od Muscat, otoczonych wspaniałymi rafami 
koralowymi opadającymi do 30m głębokości, pomiędzy którymi pływają olbrzymie 
ławice ryb. Rafy koralowe pokrywają do 70% dna morskiego miejsc nurkowych, 
występuje tu ponad 100 różnych gatunków miękkich i twardych korali, z czego 10% 
jest unikalnych dla wód Omanu. Morskie życie obfituje w 280 różnych gatunków 
ryb! Zielone żółwie to mieszkańcy Wysp Daymaniyat, a nadwodne spotkania             
z delfinami nie należą do rzadkości. Wyspy są rezerwatem przyrody i ważnym 
miejscem gniazdowania żółwia, a także schronieniem dla ptaków migrujących. 
Królowymi tych wód są na pewno także liczne mątwy i mureny. 

 

• Przejrzystość wody: 10-15m / Głębokość nurkowań: 10 -30m /  

• Temperatura wody: 24 – 30 st. (termoklina) / Temperatura powietrza: ok. 30 st. 

• W niektórych miejscach mogą wystąpić silne prądy. 

• Ze względu na nurkowania nocne i wrakowe – warto zabrać ze sobą dobre 
światło. 

 

 

 



Informacje dodatkowe: 

 
Przykładowe miejsca nurkowe, które mamy szanse odwiedzić w trakcie naszego 
safari: 

• Aquarium – perła wśród miejsc nurkowych Daymaniyat Islands. Ławice liczące 
po setki ryb. Zobaczyć tu możemy min.: ławice lucjanów, barakudy, rogatnice    
a także: olbrzymie płaszczki, orlenie, żółwie, rekiny leopardzie, liczne mureny, 
skorpeny, a także koniki morskie i ślimaki nagoskrzelne. 

• 3 Sisters – bardzo duża ilość miękkich korali; do tego płaszczki, mureny, rekiny 
leopardzie, a czasem nawet … mola-mola   

• Garden of Eden – idylliczne krajobrazy wielkich bloków skalnych pokrytych 
pomarańczowymi, fioletowymi i żółtymi miękkimi koralami. 

• June – korale stołowe, miękkie korale i ławice setek ryb rafowych. 

• Hayut – opadająca do 20m. ściana pokryta fioletowymi koralami z licznymi 
nawisami i szczelinami, pomiędzy którymi znaleźć można mureny, płaszczki, 
skrzydlice i różne ślimaki nagoskrzelne. 



Informacje dodatkowe: 

 • Bandar Kharyan – ponad 30 miejsc nurkowych ulokowanych pośród zatoczek 
na południowy wschód od Muscatu. Oferują różnorodność topograficzną: od 
płytkich raf koralowych ze spektakularnymi miękkimi i twardymi koralami, 
poprzez różne przesmyki i mini groty, aż do głębszych ścian opadających na 
30m. Miejsce zamieszkują liczne mureny, langusty, płaszczki, żółwie, ślimaki 
nagoskrzelne oraz bardzo duże ilości ławic ryb rafowych.   

• Al. Munnassir – Królewska Marynarka Wojenna zatopiła ten 300 tonowy wrak 
w 2003 roku, w celu utworzenia sztucznej rafy na głębokości ok. 30m. Obecnie 
wrak ten jest domem dla płaszczek, muren, strzępieli, żółwi i ławic 
składających się z setek lucjanów i barwen.  

• Fahal Island – ta mała, wapienna wyspa oferuje fantastyczne miejsca nurkowe 
z licznymi przesmykami i ścianami opadającymi do 40 metrów i często 
spotykanymi olbrzymimi orleniami w toni. Wyspa zwana również „rekinią 
wyspą” ze względu na odpoczywające na piaszczystym dnie liczne rekiny. Na 
powierzchni często spotkać można skaczące przez fale delfiny      



Informacje szczegółowe i zgłoszenia: 
 
Anna Rocka  
anna.rocka@nauticatravel.pl 
+48 663 727 403 
 
Numer konta:  
BANK SANTANDER 
Swift code (BIC): WBKPPLPP 
PLN 61 1090 2053 0000 0001 3183 5405 
USD PL 55 1090 2053 0000 0001 3183 5610 
 
 
 
 

Ze względu na muzułmańskie normy religijne                  
i obyczajowe zaleca się przestrzeganie odpowiednich 
form ubioru w miejscach publicznych. Dotyczy to 
zwłaszcza kobiet (nie należy poruszać się z strojach       
z odkrytymi ramionami, w szortach, w zbyt krótkiej 
sukience czy spódnicy oraz z dużym dekoltem). Nie 
należy także samodzielnie (bez przewodnika) 
wchodzić do meczetów. 

mailto:anna.rocka@nauticatravel.pl

