OMÁN - SILVESTR V SULTÁNOVĚ ARABSKÉM ŠVÝCARSKU
Poznávací, Svět s průvodci Periscope, Zimní

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
MENŠÍ SKUPINA, TERÉNNÍMI AUTOMOBILY ZA POZNÁNÍM , NEZAPOMENUTELNÝ SILVESTR V POUŠTNÍM TICHU,
POLOPENZE V CENĚ.
Hitem loňského Silvestra byla poznávací cesta do Ománu a přelom roku strávený uprostřed nádherné pouště, v tichu
a daleko od civilizace. Zajistěte si svá místa co nejdříve a vyrazte s námi objevit sultanát Omán, klenot Orientu, který
masový turismus ještě zdaleka nepohltil! Zemi zcela bezpečnou, čistou a k turistům neskutečně vstřícnou!
Vydejte se s námi na unikátní výlet napříč Ománem, který dnes cestovatelské portály zařazují mezi nejlepší světové
turistické destinace. Zažijete silvestr v prostředí nádherně položeného pouštního kempu, který je našimi klienty
dlouhodobě hodnocen jako jeden z největších zážitků a nejpříjemnějších překvapení na cestě. Počasí na přelomu roku je
ideální pro poznávání Ománu s teplotami okolo 25 stupňů.
Vyrážíme v menší skupině terénními auty, volíme prověřená a našimi klienty oblíbená místa ubytování a v ceně je
i výborná polopenze (formou bufetu, příp. výběrem z menu).
A jaké nezapomenutelné cestovatelské zážitky vás čekají?
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!
Přelom roku strávíme v beduínském kempu uprostřed barevné pouště mimo civilizaci, bez elektřiny a mobilního
signálu. Přivítáme nový rok uprostřed pouště pod tisíci hvězdami.
Čeká nás novoroční jízda na velbloudovi a dobrodružný přejezd auty skrz naskrz pouští!
Západ a východ slunce v poušti nemají chybu!
Budeme také vyhlížet obrovské mořské želvy, které odnepaměti kladou vejce na ománském pobřeží.
Budeme obdivovat starobylou i moderní islámskou architekturu.
A také se v Ománu několikrát vykoupeme, ať už ve sladké vodě horských vádí, nebo v Indickém oceánu na některé
z nádherných písečných pláží.
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TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha – Muscat a zpět s přestupy v ceně 21 000 Kč
transfery a dopravu terénními auty na místě dle programu
průvodce
7x ubytování ve 3* hotelech (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
1x ubytování v pouštním kempu
8x snídaně
7x večeře (mimo 1. a 9. den)
jízdu terénními vozy skrz poušť v doprovodu beduínského vozidla
pozorování karet obrovských v Ras Al Jinz
vstupné dle programu (hrad Bahla, výrobna lodí v Suru, loďka ve Wadi Shab)
pojištění UNIQA K7S (mj. na stornopoplatky, léčebné výlohy a to vč. onemocnění Covid-19 před i na zájezdu)
CENA NEOBSAHUJE:
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Lodní výlet se šnorchlováním na ostrovy Daymaniyat cca 2500 Kč.
Případná víza do Ománu. V roce 2021 byl mj. pro české a slovenské občany poplatek za vstupní víza zrušen (před zrušením
se platil poplatek 5 OMR/os., tedy cca 300 Kč).
Případné náklady spojené s testováním na Covid-19
Další neuvedené služby a poplatky.
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 7 000 Kč
připojištění UNIQA P2+K2 na krytí nákladů při karanténě v zahraničí a storna z důvodu nařízené karantény před cestou v
ČR - lze sjednat jen při objednání zájezdu: 1 700 Kč
POZNÁMKY:
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 10
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PROGRAM:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do hlavního města Ománu Muscatu, nocleh v Muscatu (2 noci).
2. den: Čeká nás moderní budova nádherné sultánovy Opery, jedné z nejkrásnějších staveb v Ománu. Podíváme se
také k sultánovu paláci Al Alam a projdeme se po pobřežní promenádě Corniche.
3. den: Brzy ráno je pro turisty otevřena velkolepá mešita sultána Qaboose v Muscatu. Poté již vyrazíme do ománského
vnitrozemí. Za městečkem Al Hamra už oceníme i naše terénními vozy, abychom vyjeli do nejvyššího ománského pohoří
Jebel Shams, kde se projdeme nenáročnou stezkou s úchvatnými výhledy do ománského Grand Canyonu Wadi Nakhr.
Ubytování v Nizwě na 2 noci.
4. den: Brzy ráno vyrazíme na souq, tržiště v Nizwě v areálu místní pevnosti, kde probíhá autentický kozí a dobytčí trh.
Nakoupíte zde ty nejlepší ománské datle, orientální koření, proslulé kadidlo a mnoho dalšího. Navštívíme také
monumentální hrad Bahla (UNESCO) a další zajímavosti v okolí Nizwy.
5. den: Prozkoumáme nádhernou horskou vesnici Misfat (UNESCO), obklopenou datlovými palmami. Právě v Misfatu si
můžeme zblízka prohlédnout důmyslné zavlažovací kanály, tzv. faláje. Odpoledne přesun v konvoji terénních vozů
do jedinečné barevné pouště Wahiba Sands, ubytování mimo civilizaci a bez mobilního signálu v „tisícihvězdičkovém“
pouštním kempu, přivítání nového roku uprostřed pouště.
6. den: Ranní projížďka na velbloudech a jedinečný novoroční 5 - 6hodinový přesun terénními vozy v doprovodu
beduínského vozidla cestou necestou skrz ománskou poušť a dále dojezd na ubytování.
7. den: Horské Wadi Bani Khalid s možností koupání, dále přístavní město Sur s orientální 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.
8. den: Dopoledne možnost koupání na některé z nádherných pláží v okolí Suru, dále nejkrásnější horské wadi
v Ománu Wadi Shab s možností koupání. Na cestě zpět do Muscatu se zastavíme u propadlé zatopené jeskyně Bimmah
Sinkhole.
9. den: Vydáme se za poznáním oblasti Yiti nedaleko Muscatu. Mezi vyprahlými skalami se objevují nádherné zátoky a my
se zajedeme podívat do unikátní mangrovové rezervace Bandar Khairan. Za příznivého počasí bude prostor i pro
koupání v Ománském zálivu. Pro zájemce lze tento den zorganizovat lodní výlet s možností pozorování delfínů
a šnorchlováním v nejvyhlášenější ománské potápěčské oblasti u ostrovů Daymaniyat. Navečer poslední nákupy
na tržišti Muttrah Souq. Odlet kolem půlnoci zpět do Evropy.
10. den: Návrat 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.

