
 

 

Oman počitnice v Salalahu 9 dni 
 

Individualno potovanje  
Odhodi: po dogovoru 

 

- uživajte na počitnicah v slikovitem Salalahu 

 

Sultanat Oman je vabljiva in komaj dotaknjena dežela. Ponuja toliko, da z malo domišljije v vse te prelepe prizore, 
mimo katerih potuješ, postaviš tiste najbolj skrivnostne in najlepše zgodbe. Kot iz tisoč in ene noči. 

 
Lepotica Arabskega polotoka, kot tudi radi imenujejo Oman, se ponaša s pokrajinami, ob katerih ostanemo brez 

besed. Neprekinjena obala s čudovitimi plažami in toplim morjem. Zanimiva tradicionalna kultura in večni nasmehi 

na obrazih domačinov. Izjemna strateška lokacija na skrajnem jugovzhodu Arabskega polotoka, tik ob pomembn ih 
pomorskih poteh, je bila in je še vedno ključnega pomena pri oblikovanju zgodovine in kulture.  

  

 
 

POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 
 

PREDVIDEN PROGRAM: 

1. in 2.  dan DUNAJ – polet v Oman, SALALAH. Zbor potnikov na letališču Dunaj. Sledi polet letala predvidoma 
prek Dubaja. Prihod v Oman, Salalah v skladu z letalsko vozovnico. Ureditev obmejnih formalnosti in srečanje z 

lokalnim voznikom. Sledi prevoz do hotela. Nočitev in počitek. (letalo, H, V) 
 



 

 

3. –  8. dan SALALAH, počitnice. Zajtrk. Prosto za počitek ob plaži in kopanje v toplem arabskem morju. Nočitev. 
Predvideni hoteli. (H, ZV) 

 
Samahram Tourist Village 3*+ - standard chalet, polpenzion 

Hilton Salalah Resort 5* - standard soba, polpenzion 

Crown Plaza Salalah 5* -  standard soba, polpenzion 
Al Baleed Resort Salalah by Anantara 5* -  delux soba, polpenzion 

 

 
 
9. dan SALALAH – polet na DUNAJ. Zajtrk. Prosto do odhoda na letališče. Odjava iz hotela je potrebna do cca 

12 ure. V skladu letalske vozovnice sledi še vožnja do letališča. Polet letala nazaj na Dunaj, predvidoma prek Dubaja 

(Z, letalo) 
 

Cena na osebo v hotelu Samahram znaša:                        od 1.410 EUR 
Cena na osebo v hotelu Hilton znaša:                        od 1.830 EUR 
Cena na osebo v hotelu Crown znaša:                        od 1.830 EUR 
Cena na osebo v hotelu Anantara znaša:                        od 2.900 EUR 
 
* Cena ne velja za čas praznikov in v visoki sezoni. 

 
Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: letalski prevoz iz Dunaja (prtljaga vključena), 7 nočitev po opisu v 
programu, organiziran transfer letališče-hotel-letališče, stroške priprave in organizacije potovanja. 

 
V ceno niso vključeni stroški rezervacije, ki znašajo 15 eur. 

 

Doplačila po želji:  
- prevoz iz Slovenije do odhodnega letališča in nazaj, 

- odstopnina v primeru višje sile: 4,22 % vrednosti potovanja, 
- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. 

 
DRUGI PODATKI: 

VIZE: Slovenci potrebujemo vsaj 6 mesecev veljaven potni list od konca potovanja. Slovenci za obisk Omana 

potrebujemo vizum. Lahko si ga uredite sami na sledeči povezavi: https://evisa.rop.gov.om/visa-eligibility, ali vam 

http://www.shanfarihotels.com/facilities/samharam-tourist-village.php
https://www.hilton.com/en/hotels/sllhihi-hilton-salalah-resort/?WT.mc_id=zELWAKN0EMEA1HI2DMH3LocalSearch4DGGenericx6SLLHIHI
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/salalah/sllss/hoteldetail?cm_mmc=YextLocal-_-CP-_-OM-_-SLLSS
https://www.anantara.com/en/al-baleed-salalah
https://evisa.rop.gov.om/visa-eligibility


 

 

ga proti doplačilu uredimo mi. Natančna navodila glede urejanja vam bomo posredovali mesec pred odhodom. 
Potrebovali bomo vašo kopijo potnega lista in barvno fotografijo na belem ozadju. Potni list mora biti veljaven najmanj 

6 mesecev od vstopa v Oman. Omanski vizum okvirno 60 EUR. 
 

ZDRAVJE: Obveznih cepljenj ni. O zdravju se posvetujte na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Ljubljana, 

Zaloška 29, 1000 Ljubljana, telefon: (01) 586 39 00. Za več informacij obiščite: http://www.nijz.si. 
 

Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar, d.o.o., so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na 
voljo na vseh prodajnih mestih. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti sprejema.  

 

MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2. 
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar. 
 
 
 

http://www.nijz.si/

