OMÁN - POZNÁVÁNÍ A KOUPÁNÍ V PERLE ORIENTU
Poznávací

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
Pojeďte s námi objevit sultanát Omán, klenot Orientu, který masový turismus ještě zdaleka nepohltil! Zemi zcela bezpečnou,
čistou a k turistům neskutečně vstřícnou! K nezapomenutelným cestovatelským zážitkům budou patřit tato místa a akce:
• Projdeme se v ománském Grand Canyonu ve výšce 2 000 metrů nad mořem a poznáme, jak jsou ománské hory i zdánlivě
vyprahlá krajina plné života!
• Jednu noc strávíme v beduínském kempu uprostřed barevné pouště mimo civilizaci, bez elektřiny a mobilního signálu.
• Následně nás čeká dobrodružný přejezd skrz naskrz pouští!
• Západ a východ slunce v poušti nemají chybu!
• Budeme také vyhlížet obrovské mořské želvy, které odnepaměti kladou vejce na ománském pobřeží.
• Navštívíme orientální kozí a dobytčí trh, budeme obdivovat starobylou i moderní islámskou architekturu.
• A také se v Ománu vykoupeme, ať už ve sladké vodě horských wadi, nebo v Indickém oceánu na některé z nádherných
písečných pláží.
Vydejte se tedy s námi na unikátní program napříč Ománem, který dnes cestovatelské portály zařazují mezi nejlepší světové
turistické destinace.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha – Muscat a zpět s přestupy
transfery a dopravu terénními auty na místě dle programu
průvodce
5x ubytování ve 3* hotelech (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
5x snídaně
4x večeře
1x ubytování v pouštním stanu s polopenzí
jízdu terénními vozy skrz poušť v doprovodu beduínského vozidla
vstupné dle programu
pojištění UNIQA K7S včetně pojištění 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
nocleh před odjezdem 1lůžkový pokoj (1lůžkový pokoj v hotelu Holiday Inn Praha): 2 400 Kč
nocleh před odjezdem 1lůžkový pokoj (2lůžkový 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:
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 10
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●
●
●
●

●
●

PROGRAM: 1. den: Odlet z Prahy s přestupem do hlavního města Ománu Muscatu.2. den: Dopoledne přílet do Muscatu,

přesun na ubytování. Pak nás čekají budova nádherné sultánovy Opery a po setmění modře nasvícená mešita Mohammed al
Ameen.3. den: Brzy ráno je pro turisty otevřena velkolepá mešita sultána Qaboose v Muscatu. Dále navštívíme
monumentální hrad Bahla (UNESCO), přesuneme se terénními vozy do nejvyššího ománského pohoří Jebel Shams
a projdeme se nenáročnou stezkou s úchvatnými výhledy do ománského Grand Canyonu Wadi Ghul. Ubytování v Nizwě na 2
noci, večeře je v ceně.4. den: Jedinečný trh s dobytkem v Nizwě a poznávání okolí Nizwy s nádhernou horskou vesnicí
Misfat (UNESCO), večeře v ceně.5. den: Horské Wadi Bani Khalid s možností koupání, přesun v konvoji terénních vozů do
jedinečné barevné pouště Wahiba Sands, ubytování mimo civilizaci a mobilní signál v „tisícihvězdičkovém“ pouštním kempu,
večeře v ceně.6. den: Ranní projížďka na velbloudech a jedinečný 4–6hodinový přesun terénními vozy v doprovodu
beduínského vozidla cestou necestou skrz ománskou poušť. Ubytování na dosah Indického oceánu, večeře v ceně.7.
den: Dopolední relax na pláži, odpoledne přejezd do přístavního města Sur s jedinečnou atmosférou, návštěva výrobny
arabských lodí dhow, výhledy na město, ubytování v Suru. Poté za tmy možnost pozorování karet obrovských, které kladou
vejce v oblasti Ras al Jinz, večeře v ceně.8. den: Dopoledne možnost koupání na nádherné pláži Shiya, dále nejkrásnější
horské wadi v Ománu Wadi Shab s možností koupání, odlet pozdě večer nebo v noci s přestupem do Prahy.9. den: Návrat
do Prahy.VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKYCestovní 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.

