KRAJ
IMPREZA
2015 TERMINY
GWARANTOWANE

OMAN
PUSTYNIA, GÓRY I MORZE OMANU
WG TABELKI
OD MIN. 2 OSÓB
Ramowy program wycieczki

Dzień 1:

Przylot do MUSKAT (Maskat)

Dzień 2:

MUSCAT

Wylot z Warszawy. Przylot do Muskat, stolicy Omanu. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie, nocleg.
Zwiedzanie Maskat, jednego z nielicznych miast, które zachowało autentyczny urok Orientu. Przejazd
przez dzielnicę ambasad do Wielkiego Meczetu Sułtana Qaboos - centrum religijnego Muscatu i
jednego z najpiękniejszych obiektów architektury Islamu.Obiad na mieście. Następnie - Stare Miasto
z bliźniaczymi twierdzami Jalali i Mirani z czasów portugalskiej okupacji (koniec XVI wieku), z
zewnątrz Pałac Sułtański Al Alam. Wizyta w Muzeum Bait al-Zubair z jego wspaniałymi kolekcjami
zabytków broni i biżuterii. W planach znajduje się też spacer po nadbrzeżu Corniche w dzielnicy
Mutrah ze słynnym portem arabskich stateczków dhow i targiem rybnym. Spacer po krytym targu
(souq) Mutrah, część z m.in. pamiątkami, wonnościami i kadzidłem. Powrót do hotelu. Kolacja w
orientalnej restauracji. Nocleg.

Dzień 3:

MUSCAT -SUR- WAHIBA (340 km)

Dzień 4:

WAHIBA SANDS - NIZWA – (200 km)

Dzień 5:

NIZWA- MUSSANAH (275 km)

Dzień 6:

MUSSANAH –NAKHL – MUSSANAH

Śniadanie w hotelu. Naszym pierwszym przystankiem będzie Quriyat – mała miejscowość rybacka.
Potem udamy się do Sinkhole - zapadniętej góry zalanej przez morze. Następnie postój na zrobienie
zdjęć w Wadi Shab. Obiad po dotarciu do Sur. Po krótkim zwiedzaniu miasta udamy się w dalszą
drogę, by popołudniem dotrzeć do przepięknych Wahiba Sands, pustyni obfitującej w malownicze
wydmy z białego i czerwonego piasku sięgające ponad 200 metrów wysokości. Tu rozpocznę się
nasza przygoda Jeep Safari po pustyni. To prawdziwy raj dla fotografów zarówno ze względu na
lokalne krajobrazy, jak i wiele gatunków fauny i flory, które przy odrobinie szczęścia można tam
spotkać. Kolacja i nocleg w namiotach Aoryx Camp w Wahiba Sands.
Po śniadaniu wyruszymy do oazy Wadi Bani Khalid – zielonej doliny otoczonej malowniczymi
górami. Spacer po najbliższej okolicy. Przejazd do Nizwy z postojem na obiad. Po dotarciu do miasta
odwiedzimy gaje palmowe w Al Hamra oraz dom-muzeum szejka Bait Al Safa. Kolacja Nocleg w
Nizwie.
Po śniadaniu zwiedzanie niezwykłego miasta Nizwy położonego w oazie, miejsca narodzin Islamu w
Omanie, stolicy Omanu w VI-VII w. Zwiedzanie fortu z XVII wieku, z największą w krajach arabskich
okrągłą 25-metrową wieżą, wizyta na beduińskim souku – znanego ze wspaniałych wyrobów ze
srebra, biżuterii beduińskiej oraz białej broni. Lunch na mieście. Następnie - miasteczko Bahla
(UNESCO), znanego z wyrobów ceramicznych i okazałego fortu (obecnie w remoncie). Zwiedzanie
Pałacu Jabrin ze słynnymi freskami Przejazd do Mussanah, Zakwaterowanie w Millenium Resort pięknym ośrodku z 5 basenami, SPA, położonego nad Oceanem Indyjskim. Kolacja, nocleg.
Śniadanie w hotelu. Lunch w hotelu. Po południu - zwiedzanie dawnych fortów Rustaq I Nakhl oraz
możliwość kąpieli w gorących źródłach Nakhl. Kolacja i nocleg w hotelu Millenium.

Dzień 7:

MUSSANAH – lotnisko w MUSKAT (80km)

Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie najpóźniej do godziny 12. Transfer na lotnisko w Muskat.
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2015
Daty wyjazdów
SOBOTY
Maj:
2, 16 i 30
Czerwiec:
13 i 27
Lipiec:
11 i 25
Sierpień:
8 i 29
Wrzesień:
12 i 26
Październik: 10 i 24
Lisotpad:
14 i 28
Grudzień
12

W pokoju dwu
osobowym

Cena za osobę w PLN
osoba dorosła na
Dziecko 2-12 lat
dostawce
na dostawce

4380

3990

3160

5170

4780

3710

Ceny obejmują: zakwaterowanie 6 noclegów na miejscu, wyżywienie: wg programu, transfery,
zwiedzanie wg programu, transport i przewodnik miejscowy, ubezpieczenie turystyczne Signal Iduna
Podróż odbywa się w towarzystwie turystów z różnych krajów, przewodnik – język angielski.
Dodatkowo płatne:
1/ PRZELOT samolotem + opłata serwisowa 100 zl od biletu – płatne w biurze podróży, lub
wykupiony samodzielnie przez Klienta ze strony www.businsessleisure.com.pl w zakładce „bilety
lotnicze”. Możliwe połączenia : Swiss, Qatar, Llufthansa, Turkish Airlines
2/ WIZA Przy wyjazdach do Omanu wymagana jest wiza. Turyści, po wypełnieniu wniosku
wizowego i wniesieniu opłaty wizowej (ok. 15 EUR), mogą uzyskać wizy do 30 dni na granicy.
Paszport cudzoziemca ubiegającego się o wizę jednokrotną powinien być ważny przez okres co
najmniej 6 miesięcy, licząc od daty uzyskania wizy Nie ma obowiązku wykazania się środkami
pieniężnymi na każdy dzień pobytu. Ważne: paszport nie może mieć jakiejkolwiek pieczątki z
granicy izraelskieJ.
3/ Zwyczajowe napiwki dla kierowców, przewodników - 3-5 USD dziennie od osoby
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