Oman s podaljškom ob morju 11 dni
Individualno potovanje
Odhodi: po dogovoru

Muškat – Nizwa - puščava Wahiba - želvji svet Ras al Jinza – Sur in dolge peščene plaže
Sultanat Oman je vabljiva in komaj dotaknjena dežela. Ponuja toliko, da z malo domišljije v vse te prelepe prizore,
mimo katerih potujete, postavite tiste najbolj skrivnostne in najlepše zgodbe. Kot iz tisoč in ene noči.

POTOVANJE LAHKO PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM.
PREDVIDEN PROGRAM POTOVANJA:
1. dan ZAGREB – MUŠKAT. Zbor na letališču Zagreb. Sledi polet letala. Prihod v Oman, Muškat v skladu z letalsko
vozovnico. Ureditev obmejnih formalnosti. Sledi prevzem avtomobila in nato lasten prevoz do hotela. Nočitev.
(letalo, rent a car, H)
2. dan MUŠKAT – MISFAT AL ABRAYEEN – AL HAMRA (Unesco) – BAHLA (Unesco) – NIZWA (okoli 290
km). Zajtrk. Nadaljujete pot naprej v notranjost dežele v Al Hamra in Misfah, ene najstarejših vasi v tej regiji.
Tradicionalne blatne hiše, zgrajene od 400 let, so tu še vedno poseljene. ''The falaj'' sistem se v tej vasi uporablja
kot najstarejše te vrste (lokacija pripada v UNESCO). Nadaljujete najprej in naredite obisk mesta Bahla (lokacija
pripada v UNESCO), ki je bilo ustanovljeno že v predislamskem času. Nad mestom še danes stoji njihova mogočna
trdnjava Jibreen, eden najlepših. Oman se ponaša, ne boste verjeli, z več kot 500 trdnjavami, gradovi in stolpi.
Zanimiv je tudi sprehod skozi slikovito mestno tržnico. Prihod v starodavno prestolnico in središče nekdanjega

omanskega imamata Nizwa. Sprehodite se skozi tradicionalno tržnico umetnostne obrti. Obiščete mestno trdnjavo,
ki nudi prelep razgled na okolico. Večerja in nočitev. (H, ZV)
3. dan NIZWA – BIRKAT AL MOZE – SINAW – puščava WAHIBA SANDS. Zajtrk. Nadaljujete pot proti puščavi
Wahiba. Sprehodite se še skozi plantaže in ozke ulice tamkajšnjih starih hiš v vasi Birkat Al Mawz. Pot naprej vabi do
sipin Wahiba. Kmalu pridete iz oči v oči z ogromno puščavo, kjer se popelje po puščavskih sipinah gor in dol, ki da
občutek kot vlakec smrti. Nastanitev v vašem kampu, kjer uživate v spokojnosti. Pred večerjo se lahko odpravite še
enkrat na sipine, kjer opazujete čudovit sončni zahod. Večerja. Noč preživite v puščavi. (H, ZV)
4. dan WAHIBA SANDS – JALAAN BANI BU ALI – izlet v RAS AL JINZ (želve) – RAS AL HADD. Zajtrk.
Predno zapustite puščavo jo lahko izzovete še s 30-min razburljive vožnje s štirikolesniki (doplačilo na licu mesta) in
jo tako obdržite v spominu kot čudovito nepozabno puščavsko izkušnjo. Še polni adrenalina nadaljujete POT po
slikoviti skalnati obali. Obiščete staro mošejo v Jalaan Bani Bu Ali, Al Hamudova mošeja, ki je bila zgrajena v 11.
stoletju ... Na poti se ustavite v bližnjem Ras al-Jinz, ki je najbolj vzhodna točka Arabskega polotoka. To je kraj
izjemnega pomena, kajti tu gnezdijo ogrožene zelene morske želve. Preko 20.000 želv se vrača letno na tukajšnjo
peščeno obalo, kjer ležejo jajca. Nadaljujte proti Ras al Hadd, prost večer. Večerja in nočitev. (H, ZV)
5. dan RAS AL HADD – WADI BANI KHALID – SUR. Zajtrk. Nadaljujete proti mestu Sur. Naredite lahko postanek
v Wadi Bani Khalid, ki je eden izmed najbolj slikovitih 'wadis-ov' v Omanu, kjer voda teče skozi vse leto. Vzemite si
čas tu in se ohladite v zelenih bazenih ali sprehodite do Wadi-ja in občudujete še več bazenov s slapovi. Pot naprej
vabi v Sur, večerja in zaslužen počitek. Po želji ogled mesta Sur. V središču mesta obisk zanimive ribje tržnice ter
sprehod po starem mestnem jedru. Nočitev. (H, ZV)
6. dan SUR – FINS BEACH – BIMMAH SINK HOLE – WADI SHAB – WADI ARBYEEN – MUSSANAH,
počitnice ob plaži (okoli 290 km). Zajtrk. Dan nadaljujete lahko rečemo z osvežujočim popotovanjem po
pokrajini. Med vožnjo po obalni cesti imejte na sebi že pripravljene kopalke, kajti postojanke pred vami, prva pri
apnenčastem Sinkhole v Bimah pa vse do Fins-a bodo skrbele za možnosti izkoristka kopanja v tamkajšnjih naravnih
bazenčkih. Nadaljujete naprej in ko se bodo kopalke že skoraj posušile svetujemo, da jih ne zavržete, kajti naslednja
postojanka je čudovit Wadi Arbyeen, ki je ena od najlepših oaz sredi neplodnih in suhih gora. Njeni bazeni s kristalno
čisto temno modro vodo kar vabijo, da naredite osvežujoč skok notri. Vožnja mimo bujnih vasi, obdanih z dateljni,
limonami in mango nasadi. Prihod v Mussanah, večerja in zaslužen počitek. (H, ZV)
7. – 9. dan MUSSANAH, počitnice ob plaži. Zajtrk. Namestitev v hotel ter dnevni namenjeni za uživanje in
sproščanje ob plaži. Možnost kopanja v toplem arabskem morju. Večerja in nočitev. (H, ZV)
10. dan MUSSANAH – MUŠKAT. Zajtrk. Vožnja v center mesta. Muškat velja za enega najbolj urejenih glavnih
mest v arabskem svetu. Ponaša se s pestro zgodovino, čudovitimi zgradbami ter možnostmi dobrih nakupov.
Priporočamo, da naredite še ogled mesta z obiskom Sultan Qaboos Grand mošeje. Peljete se mimo Portugalske
trdnjave Mirani in Jalali. Ogledate si srednjeveški Mutrah, se sprehodite do modro-zlate sultanove palače in obiščete
bližnji muzej Bait Al Zubhair, v katerem spoznate bogato omansko kulturo. Sprehodite se skozi največjo omansko
tržnico, kjer lahko kupite skorajda vse, od cenjenega omanskega kadila, sandalovine, omanskih tradicionalnih nožev,
srebra in začimb do tekstila in arabskih rut. Nočitev. (H, Z)
11. dan MUŠKAT – ZAGREB. Zajtrk. V skladu letalske vozovnice sledi vožnja do letališča kjer oddate vaše vozilo.
Naprej imate polet letala nazaj proti Zagrebu. Konec potovanja. (Z, letalo)

Cena na osebo v dvoposteljni sobi znaša:

od 1.930 EUR

Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: letalski prevoz iz Zagreba (prtljaga vključena), letališke takse in
pristojbine, 10 nočitev po opisu spodaj, prehrano glede na oznake pri vsakem dnevu potovanja (Z= zajtrk in V =
večerja), najem vozila za celotni čas potovanja (prevzem in oddaja na letališču), stroške priprave in organizacije
potovanja.

Predvideni HOTELI na poti:
Muškat
Tulip Inn Muscat
Nizwa
AlDiyar Hotel
Wahiba Sands Desert Night Camp
Ras al Hadd
Turtle Beach Resort
Sur
Sur Plaza
Mussanah
Barceló Mussanah Resort
Predvideni podatki avtomobila:

POZOR! Voznik mora biti lastnik kreditne kartice. Ob prevzemu potrebno plačilo depozita okoli 530 OMR.
Doplačilo po želji ob prijavi (na osebo):
- odstopnina (zavarovanje rizika odpovedi): 4,22 % od 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
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.

