Omanska pravljica, 8 dni
Hoteli 2-4*, polpenzion, razno
– Privlačna prestolnica Muškat in tradicionalna Nizwa
– V puščavi Wahiba doživimo Sončev mrk
– Zanimiv želvji svet Ras al Jinza in dolge peščene plaže

21.12.2019 do 28.12.2019
2 - Oskarjevo turistično potovanje
Sončev mrk je eden izmed najbolj spektakularnih nebesnih pojavov. To je takrat, ko
luna v celoti prekrije sonce. V primeru ugodnega vremena to enkratno doživetje doživimo v
puščavi Wahiba.
Sultanat Oman je vabljiva in komaj dotaknjena dežela . Ponuja nam toliko, da z malo
domišljije v vse te prelepe prizore, mimo katerih potujemo, postavimo tiste najbolj
skrivnostne in najlepše zgodbe. Kot iz tisoč in ene noči.
Lepotica Arabskega polotoka 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 pomembnih pomorskih poteh, je bila in je še vedno
ključnega pomena pri oblikovanju zgodovine in kulture.
Doživeto potovanje nas popelje po vseh klasičnih postojankah vzhodnega Omana .
Oman ponuja nekaj prav za vsak okus, raznoliko in razgibano pustolovščino v komaj
odkritem in zato zelo samosvojem svetu!

1. dan LJUBLJANA – MUŠKAT. Zbor na ljubljanskem letališču in polet preko Istanbula v
Muškat. (letalo)
2. dan MUŠKAT. Po pristanku vožnja v hotel. Namestitev in krajši počitek. Zajtrk. Muškat
velja za enega najbolj urejenih glavnih mest v arabskem svetu. Ponaša se s pestro
zgodovino, čudovitimi zgradbami ter možnostmi dobrih nakupov. Najprej si ogledamo
največjo omansko mošejo ki jo je dal zgraditi sultan Qaboos. Nato naredimo postanek na
najprestižnejši četrti v Muškatu, nato pa si ogledamo od zunaj ogledamo veličastno operno
hišo, ki sprejme 1.100 ljudi. Peljemo se mimo priljubljene obalne avenije, kjer se domačini ob
večerih radi sprehajajo. Ogledamo si srednjeveški Mutrah, se sprehodimo do modro-zlate

sultanove palače in obiščemo bližnji muzej Bait Al Zubhair, v katerem spoznamo bogato
omansko kulturo. Sprehodimo se skozi največjo omansko tržnico, kjer lahko kupimo skorajda
vse, od cenjenega omanskega kadila, sandalovine, omanskih tradicionalnih nožev, srebra in
začimb do tekstila in arabskih rut. Popoldan prosto za samostojne aktivnosti. Nočitev.(H) (H,
Z)
3. dan MUŠKAT – JABRIN – BAHLA – NIZWA (ali okolica). Zajtrk. Najprej se odpeljemo
proti mestu Jabrin. Na poti se ustavimo in se sprehodimo do stare vasice Birkat el Mawz.
Oman se ponaša z več kot 500 trdnjavami, gradovi in stolpi, in ena najlepših je zagotovo v
Jabrinu. Ogled trdnjave, nato pa nadaljevanje poti proti Nizwi. Na poti se ustavimo še v
mestu Bahla, kjer si od zunaj ogledamo eno najstarejših trdnjav v Omanu. Popoldanski
prihod v starodavno prestolnico in središče nekdanjega omanskega imamata, Nizwo.
Ogledamo si mestno trdnjavo in se sprehodimo skozi tržnico, kjer si lahko privoščimo kakšen
manjši nakup. Namestitev v hotelu. Večerja in nočitev. (H, ZV)
4. dan NIZWA – JEBEL SHAMS – pohod BALCONY TRAIL – NIZWA (ali okolica).
Zajtrk. Odpeljemo se na planoto pri vrhu Jebel Shams-a, ki je z več kot 3000m najvišji vrh v
Omanu. Odpravimo se na okoli 4-urni pohod (Balcony trail), od koder se nam odpirajo
pogledi 1000 m v globino. Izpostavljena pot se pod vršnim grebenom vije vzdolž kanjona
Ghul – opazujemo Veliki kanjon iz ptičje perspektive. Pravo doživetje, ki ga ne boste
pozabili! Vrnitev v Nizwo. Večerja in nočitev. (džipi, H, ZV)
5. dan NIZWA – WADI BANI KHALID – PUŠČAVA WAHIBA. Zajtrk. Odpravimo se proti
vabljivim sipinam Wahiba, na poti pa se ustavimo v slikoviti dolini Khalid, kjer najdemo
številne izvire vode ter številne vodne bazene, skrite v skalnatih kotanjah. Po želji se bomo
ohladili v enem izmed bazenov ali se sprehodili po dolini in si ogledali več vodnih bazenov s
slapovi. Pot nadaljujemo do kampa in se namestimo, nato pa se z džipi odpravimo v
puščavo. 15.000 km2 sipin predstavlja neskončnost večno spreminjajočih se barvnih
odtenkov. Nekatere med sipinami se dvigajo celo do 200 m nad puščavsko okolico! Prihod
nazaj v kamp, kjer uživamo v spokojnosti. Pred večerjo se še enkrat odpravimo na sipine,
kjer bomo opazovali sončni zahod. Večerja in nočitev v organiziranem kampu v puščavi.(O,
ZV, džipi)
6. dan PUŠČAVA WAHIBA (Sončev mrk) – SUR – izlet v RAS AL JINZ. Zajtrk.
Zapustimo puščavo Wahiba, ter na poti obiščemo beduine. Po obisku pot nadaljujemo proti
pristaniškemu mestu Sur. Pravijo, da naj bi bilo mesto dom legendarnega Sinbada
Pomorščaka. Mesto je že v 6. stoletju postalo izjemno pomembno trgovsko središče, saj so
veliko trgovali z vzhodno Afriko. Za potrebe trgovanja so kasneje v mestu postavili center
izdelovanja tradicionalnih arabskih jadrnic. Danes je vsa ta slava že precej zbledela, a še
vedno se v mestu nahaja ena redkih izdelovalnic, ki si jo tudi ogledamo. V središču mesta se
sprehodimo se skozi labirint ulic, kjer vidimo veliko lepih starih hiš z izrezljanimi vrati in
tradicionalnimi arabskimi okni. Večerja v lokalni restavraciji. Nato se odpeljemo v bližnji Ras
al-Jinz, na najbolj vzhodno točko 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. Vrnitev v Sur in nočitev. (H, ZV)
7. in 8. dan SUR – WADI SHAB – MUŠKAT – LJUBLJANA. Zajtrk. Vožnja ob obali mimo
obalne vasice Tiwi, ki je obdana z bujnimi drevesi in palmami. Ustavimo se v dolini Wadi
Shab, kjer si po daljši hoji po želji privoščimo osvežitev v nekaj vodnih bazenih. Pot
nadaljujemo proti Muškatu, ustavimo pa se še pri veliki vodni kotanji Bimah Sinkhole. Vožnja
v hotel. Osvežitev in počitek do odhoda na letališče. Nočni polet iz Muškata preko Istanbula
na ljubljansko letališče. (H, Z) (letalo)
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
1560 EUR

Obvezna doplačila
Omanski vizum
Doplačila po želji
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Doplačilo za enoposteljno sobo
Zdr. zav. Mondial, do 8 dni, svet, posamično, osnovno kritje - S*
Popusti
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču
Članski popust od redne cene aranžmaja

Aktualna cena
1560 EUR

25,00 EUR

4,56 %
60,00 EUR
300,00 EUR
15,73 EUR

10,00 %
20,00 %
3,50 %

Cena (najmanj 20 udeležencev) vključuje: letalski prevoz po programu, letališke
pristojbine in varnostne takse (238 EUR), nočitve po spodnjem opisu, prehrano glede na
oznake pri vsakem dnevu potovanja, prevoze in oglede s klimatiziranim avtobusom in džipi,
slovensko vodenje in lokalnega vodnika, vse vstopnine po programu, stroške priprave in
organizacijo potovanja.
Namestitve in prehrana: 6 nočitev z zajtrkom v hotelih 2-4*, 1 nočitev z zajtrkom in večerjo
v puščavi v organiziranem kampu, 3 večerje v lokalnih restavracijah.
VIZE: Slovenci za obisk Omana potrebujemo vizum. Lahko si ga uredite sami na sledeči
povezavi: https://evisa.rop.gov.om/visa-eligibility, (ampak ne prej kot 1 mesec pred
odhodom!) 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. ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to potovanje ni.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 15
PRIPRAVA POTOVANJA: 30.04.2019
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije
potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s
kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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