Omanska pustolovščina, 12 dni
Hoteli 3*, kampiranje, zajtrk, večerja, razno
–
–
–

spoznajte moderni Muškat in tradicionalno Nizwo
obiščite slikovite doline z vodnimi bazeni
doživite » Veliki kanjon Arabije« in samoto otočkov sredi morja

22.12.2021 do 02.01.2022
99 - Oskar Plus
Sultanat Oman je ena izmed najbolj slikovitih dežel ter na Arabskem
polotoku. Oman ni samo neskončna puščava – je čudovita in varna država z oazami,
trdnjavami, plažami in bogato zgodovino.
V prvem delu potovanja v Muškatu spoznamo največjo omansko mošejo, se sprehodimo
po slikovitih dolinah Wadi Shab in Wadi Bani Khalid, ter si ogledamo pomorsko mesto Sur.
Vrhunec prvega dela pa je prav gotovo izlet v Ras Al Jinz, kjer imamo priložnost videti
ogrožene morske želve.
Nato pa se začne naša pustolovščina z džipi! Preko sipin se peljemo globoko v
neskončno puščavo Wahiba, kjer nas prevzame igra barv. Kampiramo v puščavi ter ob morju
blizu mesta Al Khaluf, kjer nas uspavajo zvoki valov! Po ogledu Nizwe pa se odpravimo v
drug svet – v omanska gorovja, kjer nas čakajo doživeti sprehodi in treking, ki ga preprosto
morate doživeti. Nato pa nas čaka še mali kanjoning, ki nam zagotovo ostane v spominu! Za
odlično sprostitev za konec potovanja pa se s čolnom odpravimo na otočje Dimaniyat, kjer
zaplavamo med slikovitimi koralnimi grebeni.
Potovanje je raznoliko in dinamično; nekaj dni se vozimo z avtobusom, večino dni pa z
džipi. Tudi vožnja z ladjico na prelepo otočje Dimaniyat nam ne uide. Spimo v hotelih, še
večje doživetje pa je spanje v šotorih pod zvezdami! Podajte se na razgibano pustolovščino
po še neuhojenih poteh Omana!
1. dan LJUBLJANA – MUŠKAT. . Polet iz ljubljanskega ali bližnjega letališča (v tem
primeru prevoz iz Ljubljane) preko vmesnega letališča v Muškat. (letalo)
2. dan MUŠKAT – NAKHAL – RUSTAQ - MUŠKAT. . Zajtrk. Vožnja v Nakhal, kjer najprej
obiščemo tamkajšnjo trdnjavo, ki se nahaja na visokem bregu nad čudovito pokrajino oaz.
Ta pred-islamska utrdba je služila kot oporišče znanemu srednjeveškemu plemenu Bani
Kharous. Nato nadaljujemo vožnjo do kraja Nkhal, kjer se nahajajo naravni izviri. Slikovita
okolica je obdana mogočnimi vrhovi in številnimi zelenimi oazami. Vožnja do kraja Rustaq,

kjer tudi obiščemo naravni izvir. Zatem obiščemo še trdnjavo Al Hazm, ki je ena
najmogočnejših trdnjav v Omanu. Vožnja nazaj v Muškat. Nočitev. (H, Z)
3. dan MUŠKAT – WADI SHAB – SUR - izlet v RAS AL JINZ. . Zajtrk. Muškat velja za
enega najbolj urejenih glavnih mest v arabskem svetu. Ponaša se s pestro zgodovino,
čudovitimi zgradbami ter možnostmi dobrih nakupov. Ogledamo si največjo omansko mošejo
ki jo je dal zgraditi sultan Qaboos. Prevzamemo džipe in se odpravimo na pot proti Wadi
Shabu. Kosilo na poti. Tu si privoščimo sprehod ter se po želji osvežimo v nekaj vodnih
bazenih na poti. Vožnja v Sur. Namestitev in večerja. Zvečer se odpeljemo v bližnji Ras alJinz, 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, ZKV)
4. dan SUR - WADI BANI KHALID – PUŠČAVA WAHIBA. . Zajtrk. Za 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. Kasneje so v
mestu postavili center izdelovanja tradicionalnih arabskih jadrnic. Danes je tu še vedno ena
redkih izdelovalnic, ki si jo tudi ogledamo. Nato se odpeljemo v čudovito dolino Wadi Bani
Khalid. Odpravimo se raziskovanje te zelene doline ter občudujemo prelepe razglede. Na
koncu doline se odpre pogled na bazene sladke vode, v katerih bomo po želji tudi zaplavali in
se ohladili. Odpravimo se proti puščavi Wahiba. 15.000 km2 sipin predstavlja neskončnost
večno spreminjajočih se barvnih odtenkov. Nekatere med sipinami se dvigajo celo do 200 m
nad puščavsko okolico! Odkrivamo razburljivo vožnjo po puščavskem pesku! Namestitev v
puščavskem kampu. Večerja in nočitev. (džipi, O, ZV)
5. dan PUŠČAVA WAHIBA - AL KHALUF (MUHOOT). . Pogumni vstanemo ob sončnem
vzhodu in občudujemo prelivanje barv. Zajtrk. Danes nas čaka vožnja do morja, kjer del poti
poteka tudi čez bele sipine. Za vrhunec dneva pa nas čaka fatamorgana – bele sipine in
kristalno modro morje! Sprehodimo se po tem čudežu narave in se vržemo v valove!
Odpeljemo se na bližnjo tržnico, kjer spoznamo lokalne ribiče. Postavimo šotore na plaži – je
kdo za plavanje ob sončnem zahodu? Dan zaokrožimo ob večerji in ob zvokih prasketanja
ognja ter poslušanju valov… Vrhunsko! Nočitev. (džipi, O, ZV)
6. dan MUHOOT – NIZWA. . Zajtrk. Čaka nas vožnja nazaj v civilizacijo – odpeljemo proti
Nizwi, starodavni prestolnici in središču nekdanjega omanskega Imamata. Na poti se
ustavimo in sprehodimo čez stari del mesta Sinaw. Kosilo na poti. Prihod v Nizwo, ki je še
vedno eno najbolj konservativnih in tradicionalnih mest v deželi. Morda še večerni sprehod
po središču mesta, morda poskusimo datlje, po katerih je mesto poznano? Namestitev v
hotelu, večerja in nočitev. (džipi, H, ZKV)
7. dan NIZWA – BIRKAT AL MOUZ – SAYQ – JEBEL AKHDAR – NIZWA. . Zajtrk.
Ogledamo si mesto in se sprehodimo skozi tradicionalno tržnico umetnostne obrti. Obiščemo
še mestno trdnjavo, ki nudi prelep razgled na okolico. Zapustimo Nizwo – pot nas vodi v

gorske vasice, koder se z lahkoto prestaviš v drugi svet. Ustavimo se v stari vasici Birkat al
Mauz, ki nas popelje v nek drug čas. Pot nadaljujemo v gorovje Jebel Akhdar (»zelena
gora«), kjer se na 2000m nadmorske višine znajdemo na planoti Sayq. Neverjetno, tu gojijo
najboljša granatna jabolka v Omanu! Odpravimo se na prijeten sprehod skozi tri vasice. Vse
skozi nas obkrožajo spektakularni razgledi. Ustavimo se na razgledni točki Diana, ki je
posvečena obisku princese Diane leta 1986. Vožnja nazaj v Nizwo. Nočitev. (džipi, H, ZV)
8. dan NIZWA – JABRIN – WADI GHUL – NAKHAL KANJON – JEBEL
SHAMS. . Zajtrk. Odpravimo se do Jabrina, kjer si ogledamo trdnjavo, za katero pravijo, da
je najlepša v Omanu. Z vrha trdnjave je lep razgled na gorovje Hajar, naš današnji cilj.
Zapeljemo se v hribe. Obiščemo vasico Misfat Al Abriyyin, koder se sprehodimo skozi to
gorsko oazo in občudujemo starodavni namakalni ‘falaj’. Pot nadaljujemo do konca doline
Nakhr, kjer v vasi obiščemo lokalne tkalce preprog. Nato se odpeljemo na planoto pri vrhu
Jebel Shams-a, ki je z več kot 3000m najvišji vrh v Omanu. S planote se odpira slikovit
pogled na dolino Ghul, ki mu pravijo tudi »Veliki kanjon Arabije«! Pogled, kjer zmanjka besed
… Namestitev, večerja in nočitev. (džipi, H, ZKV)
9. dan JEBEL SHAMS – BILAD SAYT – WADI BANI AWF. . Zajtrk. Zgodnji odhod. Čaka
nas eden izmed vrhuncev našega potovanja. Odpravimo se na 4-urni pohod (Balcony trail),
od koder se nam odpirajo pogledi 1000 m v globino. Nezahtevna, a izpostavljena pot se pod
vršnim grebenom vije vzdolž kanjona Ghul – opazujemo Veliki kanjon iz ptičje perspektive.
Pravo doživetje! Sledi slikovita off-road vožnja čez zahodno gorovje Hajar. Preseneti nas
čudovita vasica Bilad Sayt. Prav prileže se skok v drugi čas – sprehodimo se skozi labirint
ozkih uličic in datljevih polj, vse do vrha mestne trdnjave. Čaka nas še spust do
spektakularne doline Wadi Bani Awf. Poiščemo si prostor za postavitev našega kampa.
Večerja in nočitev v šotorih. (džipi, O, ZKV)
10. dan WADI BANI AWF – MALI SNAKE KANJON – MUŠKAT – otočje DIMANIYAT MUŠKAT. . Zajtrk. Danes nas čaka še eno vrhunsko doživetje. Obiščemo mali ‘Snake
canyon’, koder po dobri uri hoje prispemo do tolmunov v katerih se lahko okopamo – kaj bi
popotnik še rabil drugega sredi puščavskih gora? Za konec dneva pa še biser potovanja –
sledi vožnja do pristanišča, od koder se s čolnom odpravimo na otočje Dimaniyat, naravni
rezervat, ki leži 18 kilometrov stran od omanske obale. Ta rezervat se ponaša z bogato
naravno dediščino, sestavljen je iz 9 otočkov, okoli katerih se nahaja več različnih vrst
koralnih grebenov, med njimi tudi najredkejše vrste na svetu. Prosto za kopanje, snorklanje
ali potapljanje. Nato se s čolnom odpeljemo nazaj v Muškat. Namestitev in nočitev.(džipi, H,
Z)
11. dan MUŠKAT. . Zajtrk. Ogledamo s sultanovo palačo ter se sprehodimo 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.
Nočitev oz. počitek do odhoda na letališče. (H, Z)

12. dan MUŠKAT – LJUBLJANA. . Polet iz Muškata preko vmesnega letališča proti
Ljubljani ali bližnjemu letališču (v tem primeru še vožnja do Ljubljane). (letalo)
Glede na optimalne letalske povezave se lahko spremeni razpored ogledov.
Pridržujemo si pravico do manjših sprememb v programu glede na izbrane
namestitve.
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
2100 EUR

Aktualna cena
2100 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 15 - 19 oseb

120,00 EUR

Doplačila po želji
Doplačilo za enoposteljno sobo
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja - PAKET A **
Doplačilo za nevoznika
Zdr. zav. Mondial, do 15 dni, svet, posamično, osnovno kritje - S*

399,00 EUR
75,00 EUR
4,56 %
90,00 EUR
19,78 EUR

Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja

39,00 EUR

Cena (najmanj 20 udeležencev) vključuje: prevoz do odhodnega/iz prihodnega letališča
do Ljubljane, če to ni letališče Ljubljana, letalski prevoz, letališke pristojbine in varnostne
takse (245 EUR), nočitve po spodnjem opisu, prehrano glede na oznake pri vsakem dnevu
potovanja, vse prevoze z klimatiziranim avtobusom, prevoz s čolnom na otočje Dimaniyat,
vse vstopnine, celotna oprema za kampiranje (šotori, podloge, spalne vreče, mize, stoli),
slovensko vodenje in lokalne vodnike, stroške priprave in organizacijo potovanja.
Namestitve in prehrana: 7 nočitev v hotelih 2-3* z zajtrkom, 1x nočitev z zajtrkom v
organiziranem puščavskem kampu, 2 x kampiranje na divje z zajtrkom (za šotore bo
poskrbljeno), 4x kosilo, 7x večerja. Šotore si postavljamo sami. Pri pripravi obrokov na
taborjenju sodeluje cela skupina.
Prevozi: deželo bomo raziskovali z avtobusom in terenskimi vozili. Terenska vozila lahko
vozimo sami ali vozijo naši lokalni vozniki/vodniki. Za vožnjo terenskih vozil potrebujete
mednarodno vozniško dovoljenje. Pridobite ga na Upravnih enotah ali enotah AMZS. Več
informacij
najdete
na:
https://www.amzs.si/na-poti/mednarodni-dokumenti-in-vinjete/mvd-mednarodno-vozniskodovoljenje.Vozijo lahko vozniki med 23. in 65. letom.

VIZA: Slovenci za obisk Omana potrebujemo vizo. Trenutno je viza za turistični obisk do 14
dni brezplačna. Vseeno boste na letališču ob prihodu izpolnili potreben obrazec. Obrazca se
ne da izpolniti vnaprej. Potni list mora biti veljaven še najmanj 6 mesecev od vstopa v Oman.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to potovanje ni..
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 10
PRIPRAVA POTOVANJA: 21.09.2021
Splošni pogoji poslovanja Oskar d.o.o. so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih agencije Oskar d.o.o. Z vplačilom
akontacije potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Oskar d. o. o.
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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