
OMAN  14 – 18 października 2019



Przygoda czeka w górach i na pustyni!

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☺

• Zapraszamy Was do spędzenia czterech 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 tych 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! Czwarty dzień, to zwiedzanie stolicy Omanu – w tym między innymi
wizyta na pełnym kolorów lokalnym targu.

• Noclegi planujemy w bardzo klimatycznych hotelach – min. resorcie położonym na klifie
z pięknym widokiem na góry i doliny czy np. pośrodku pustyni.

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



Program

Dzień Program

1 – 14 października 
(poniedziałek) *

Wylot z Warszawy (lub na życzenie z innego miasta), przylot do OMANU (Muscat), transfer do
hotelu 4* w centrum, nocleg. (Kolacja w zależności od godziny przylotu).
(UWAGA: możliwość wylotu wcześniej i spędzeniaweekendu w Musacie.)

2 –
15 października

Po śniadaniu, przewodnik / kierowca odbierze nas z hotelu wcześnie rano, 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. Lunch po drodze. Po dalszej podróży jeep’em przez góry dotrzemy do opuszczonego
miasteczka Al Hamra, a następnie dotrzemy do The View Camp, gdzie będziemy oglądać
zapierający dech w piersiach zachód słońca. Kolacja.

*Programmoże nieznacznie ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe i warunki na drodze.



Program

Dzień Program

3 –
16 października

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." Lunch. 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 (Desert Nights Camp / Nomadic Desert Camp lub
podobny), gdzie zjemy kolację i spędzimy noc.

4 –
17 października

Śniadanie. 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. Lunch. Nasza przygoda dalej zaprowadzi nas do Bimah
Sinkhole - krateru w skale wapiennej, którego woda pochodzi z morza - gdzie zatrzymamy się na
relaksującą kąpiel. Dojazd na wieczór do Muscatu, nocleg w hotelu 4* w centrum. Kolacja.



Program

Dzień Program

5 –
18 października Po śniadaniu dla chętnych – możliwość zwiedzania Stolicy Omanu – wizyta w Meczecie, na

lokalnym targu.
Po południu przejazd do hotelu Sifawy. Zakwaterowanie i kolacja.

6 –
19 października

Po śniadaniu czas wolny. Możliwość korzystania z infrastruktury hotelu. Zakwaterowanie na łodzi
koło południa. Start SAFARI NURKOWEGO☺



Cena: 1950 USD

Cena nie zawiera:

• wizy do Omanu (20 OMR ok. 60 USD),

• dopłaty do pokoju jednoosobowego: 600 USD.

• Ubezpieczenia KRiT.

Płatności:

• I rata przy rezerwacji: 500 USD

• II rata: 14 czerwca - 1000 USD.

• III rata: 14 sierpnia- dopełnienie płatności.

Cena zawiera:

• 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

• Pełen wyżywienie (Wymienione posiłki)

• Ubezpieczenie KL i NNW

• Ubezpieczenie samochodu

• Prywatny transfer z lotniska

• Opiekę kadry Nautica Travel. 



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 Koszt: 2,8%.

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

• Pogoda: Temp. 10 - 30 st, (poranek na pustyni i wieczór w górach mogą być dość rześkie. W ciągu dnia - upalnie).

• Waluta: OMR – rial. 1 rial = ok. 10 pln. UWAGA: Prosimy zabrać USD nie starsze niż 2010r!.

• Wtyczki do kontaktów: europejskie lub brytyjskie, niezbędna przejściówka.

• Internet: Możliwość zakupu lokalnej karty na lotnisku po przylocie. W większość hoteli – wifi w Recepcji, czasem w pokojach, na pustyni: brak.

• 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.

https://evisa.rop.gov.om/
http://nauticatravel.pl/wp-content/uploads/2015/06/OWU-MULTITRAVEL-1.pdf


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

