OMÁN – Sultánovo arabské Švýcarsko I.
Svět s průvodci Periscope

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
Omán pod vládou sultána Qaboose udělal za poslední půlstoletí obrovský skok kupředu.Zatímco sousední Dubaj jde spíše
cestou mrakodrapů a sjezdovek v obchodních centrech, Omán sází na opravdovost a tradice. Je zemí s nádhernými
liduprázdnými plážemi, barevnými pouštěmi plnými života, vysokými horami, starobylými vesničkami obklopenými
palmovými háji, orientálními dobytčími trhy a mnohým dalším. A tomu všemu vládne nefalšovaná a autentická ománská
pohostinnost a přívětivost k turistům. Ti však zatím ve velkém do této země provoněné kadidlem nedorazili.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha – Muscat a zpět s přestupy
transfery a dopravu auty na místě dle programu
trajekt na ostrov Masirah
průvodce
6x ubytování ve 3* hotelech (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
6x snídaně
1x ubytování v pouštním stanu s polopenzí
vstupné dle programu
pojištění UNIQA K7C včetně pojištění storna do výše 30 000 Kč (lze doobjednat vyšší limit za příplatek) a pojištění CK proti
úpadku CK
CENA NEOBSAHUJE:
víza do Ománu. Výše poplatku za elektronické vízum se v poslední době několikrát změnila. Aktuální poplatek je 5 OMR
(tedy cca 300 Kč). Vízum se vyřizuje elektronicky předem, a to nejdříve měsíc před přicestováním do země. Rádi Vám
s jeho vyřízením pomůžeme. CK Vás bude kontaktovat měsíc před zájezdem s aktuálními podmínkami.
další neuvedené služby a poplatky
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 6 000 Kč
cestovní pojištění Generali Česká pojišťovna mj. na stornopoplatky, léčebné výlohy a to vč. onemocnění Covid-19 před i na
zájezdu: 560 Kč
nocleh před odjezdem 1lůžkový pokoj (1 lůžkový pokoj v hotelu Holiday Inn Praha): 2 400 Kč
nocleh před odjezdem 1lůžkový pokoj (2 lůžkový pokoj v hotelu Holiday Inn Praha): 2 700 Kč
parkování na letišti (parkování na 1 týden u hotelu Holiday Inn Praha): 750 Kč
SLEVY:
2.5 % - děti a mládež do 25 let - nelze sčítat s dalšími slevami
2.5 % - osoby starší 65 let - nelze sčítat s dalšími slevami
POZNÁMKY:
V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU.
Dle dostupnosti letů je na únorový termín možný odlet již 5. 2. 2019 a návrat do Prahy již 13.2.2019. Stejnětak v termínu
listopad/prosinec 2019 je možný odlet již 26.11. a návrat do Prahy již 4. 12. 2019
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Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 10
●

PROGRAM:
1. den: Odlet z Prahy do Muscatu s přestupem, přílet do Ománu buď v pozdních večerních hodinách nebo v noci na 2. den
dle dostupnosti letů, transfer na ubytování v hlavním městě Muscat.
2. den: Velkolepá mešita sultána Qaboose v hlavním městě Muscatu s obrovským ručně tkaným kobercem
a megalomanským lustrem. Odpoledne dojedeme do dřívějšího ománského hlavního města Nizwy na úpatí nejvyšších
ománských hor. Zastavíme se v krásně zrekonstruovaném hradu Bahla a poté terénními vozy vyrazíme na vyhlídky do
ománského Grand Canyonu Wadi Ghul.
3. den: Jedinečná atmosféra obchodování s dobytkem při pátečním trhu v Nizwě, dále jedna z nejkrásnějších horských
vesnic v zemi Misfat Al Abriyeen a poznávání okolí města Nizwa.
4. den: Dopoledne dojedeme do horského údolí Wadi Bani Khalid, kde se lze osvěžit v průzračně čisté vodě. Odpoledne
příjezd do oblasti jedinečné barevné pouště Wahiba Sands - dobrodružná cesta napříč pouští a nezapomenutelná noc
v pouštním kempu pod oblohou plnou hvězd mimo dosah výdobytků moderní civilizace.
5. den: Dopoledne návrat do civilizace, ale jen na chvíli - pokračování pouštní krajinou do přístavu Shannah a plavba
trajektem na ostrov Masirah - ostrov nádherných pláží a volně žijících velbloudů, kam ještě turismus nedorazil.
6. den: Relax na ostrově Masirah na některé z liduprázdných pláží, okružní jízda kolem ostrova.
7. den: Krátká prohlídka přístavu v Suru, který je proslulý výrobou typických dřevěných lodí dhow. Procházku na 2-3 hodiny
s možností koupání uskutečníme v nejhezčím ománském wadi, Wadi Shab. Pro zájemce možnost absolvovat za tmy
pozorování hnízdění velkých mořských želv, které kladou vejce v oblasti Ras Al Jinz.
8. den: Návrat do Muscatu a rozloučení s Ománem. Dle dostupnosti letů případně ještě krátký program v Muscatu a odlet
s přestupem do Prahy.
9. den: Po přestupu přílet do Prahy.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Cestovní doklady:
Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Ománu pouze s platným
vízem a cestovním dokladem platným minimálně 6 měsíců ode dne vstupu. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně
s rodičem, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Za platnost cestovních dokladů a dodržení podmínek vstupu
odpovídá cestující. Objednatel zájezdu je povinen nahlásit do CK účast cizích státních příslušníků. Bližší informace
o podmínkách vstupu a pobytu naleznete na webech www.mzv.cz a www.mzv.sk.
Výše poplatku za elektronické vízum se v poslední době několikrát změnila. Aktuální poplatek je 5 OMR (tedy cca 300 Kč).
Vízum se vyřizuje elektronicky předem, a to nejdříve měsíc před přicestováním do země. Rádi Vám s jeho vyřízením
pomůžeme. CK Vás bude kontaktovat měsíc před zájezdem s aktuálními podmínkami.
Zdravotní podmínky a doklady: Covidová omezení pro vstup do Ománu byla zrušena, očkování ani testy nejsou
vyžadovány.
Aktuální podmínky vstupu do Ománu: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE. Pro
klienty ze Slovenska ZDE.
Aktuální podmínky návratu do ČR: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE.
Zdravotní podmínky a doklady: Zákazník je povinen splnit na své vlastní náklady předepsané zdravotnické či
epidemiologické povinnosti a mít s sebou potřebná potvrzení - viz bod 6.3. Všeobecných smluvních podmínek. Případné
odstoupení od smlouvy o zájezdu z důvodu nesplnění takových povinností podléhá odstupnému (stornopoplatku). Věnujte
také pozornost platnosti svých certifikátů, podmínky vstupu se mohou měnit.

