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Descriere Share a trip Oman, 8 zile - noiembrie 2022Oman
Program
Ziua 1: BUCURESTI - DOHA
Ziua 2: DOHA - MUSCAT
Transfer: La sosirea pe aeroport vei fi transferat la hotel.
Tur: Vei face un tur in Muscat, capitala Omanului. Vei vizita Marea Moschee a Sultanului Qaboos. Aceasta este a treia
mare moschee din lume, o constructie impresionanta ce detine un inedit candelabru realizat complet din cristale
Swarovski si unul dintre cele mai mari covoare din matase persana din lume. Moscheea a fost edificata intre anii 19952001 din materiale sedimentare nisipoase, iar salile de rugaciuni au fost decorate cu marmura italiana. Cele cinci
minarete ale moscheei simbolizeaza cele cinci juraminte facute divinitatii de credinciosii musulmani. Vei vizita partea
veche a orasului, unde vei vedea vechile porti de intrare si vei admira arhitectura Palatului Al Alam, unul din
resedintele oficiale ale Sultanului. Vei vedea, de asemenea, vechiul port cu santinele de piatra, pazit de cele doua
fortarete stravechi - Jalali si Mirani si parti ale zidului ce au fost restaurate, precum si portul si zona pietei Muttrah unde
vei explora un souk vechi si plin de culoare.
Cazare: Park Inn by Radisson Muscat, Standard room, meal plan Mic dejun
Ziua 3: MUSCAT - NAKHL - WADI BANI AWF - BILAD SAYT - NIZWA
Transfer: Astazi vei fi transferat catre Nizwa.
Vizite: O prima oprire va fi la fabrica de parfumuri Amouage aflata chiar in apropierea orasului Muscat. Fondata in
1983 la cererea sultanului Qaboos bin Said al Said, Amouage este o casa de parfumuri de lux renumita pentru
realizarea unora dintre cele mai fine si exotice parfumuri din intreaga lume. Amouage aduce parfumeria la rangul de
arta prin crearea miresmelor deosebite, cu surse de ingrediente unice si de cea mai inalta calitate, cel mai utilizat fiind
arborele de tamaie. Imediat ce vei patrunde in interiorul fabricii vei fi invaluit de o mireasma subtila de parfum.
Vizite: In continuare te veii indrepta spre Nakhl pentru a vizita cel mai inalt fort din Oman. Fortul, cunoscut si ca Husn
Al Heem, are o vechime de 350 de ani si este asezat intr-un defileu, inconjurat de o enclava montana, datand inca din
perioada preislamica. In 1990 au inceput lucrarile de restaurare insa poarta se crede ca dateaza din anii 1830, inca din

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 21:59)

timpul domniei Sultanului Sayyid Said bin. Fortul gazduieste un muzeu, in cadrul caruia se pot admira arme istorice, iar
in fiecare saptamana are loc o piata de capre.
Vizite: Vei vizita si Canionul Wadi Bani Awf, aflat intre Nakhl si Rustaq, pe un drum ascuns duce catre Muntele Hajar.
Aici, atractiile principale sunt vechile case cuibarite pe versantii muntelui dar si peisajele umitoare ale canionului. Wadi
Bani Awf este unul dintre cele mai mari acoperind o zona extinsa cu cateva sate, inclusiv faimosul 'snake Canyon"
(santul sarpelui) cunoscut datorita varietatii largi de serpi care se gasesc in zona. Santul sarpelui este un defileu foarte
ingust situat in mijlocul Canionului Wadi Bani Awf.
Vizite: Bilad Sayt este considerat cel mai pitoresc sat din Oman. In spatele satului mic, se ridica muntii ca niste terase
cultivate pe mai multe nuante. Satul este asezat la poalele lantului montan Hajar, oferind o frumusete panoramica
deosebita. O plimbare in jurul satului va va dezvalui aspecte ale vietii localnicilor, izolati de restul sultanatului. Dupa
aceasta vizita vei continua transferul catre Nizwa.
Cazare: Golden Tulip Nizwa, Standard Room, meal plan Mic dejun
Ziua 4: NIZWA - BAHLA - JABREEN - AL HAMRA - WADI GHUL - JEBEL SHAMS
Vizite: Vei incepe cu ruinele Tanuf. Tanuf este un sat situat aproape la jumatatea drumului dintre doua cele mai mari
orase din regiunea Al Dakhiliya: Nizwa si Bahla. Este renumit pentru brandul de apa potabila Tanuf, imbuteliat intr-o
fabrica din apropiere de sursa de apa dulce de la Wadi Tanuf. De asemenea este la fel de bine cunoscut si pentru
ruinele istorice ale satului, Ruinele Tanuf. Aceste ruine au constituit un sat complet functional pana in anii 1950, insa
satul a fost distrus si abandonat in timpul razboaielor Jabal Akhdar in anii 1950, iar singurul lucru ramas sunt ruinele.
Vizite: Pe traseu vei vizita orasul Bahla, unul dintre cele mai vechi orase din Oman si totodata fosta capitala a
sultanatului, gazduieste numeroase mituri si legende de magie. O aura misterioasa inconjoara orasul, un semn care
multi spun ca dovedeste faptul ca magia este inca practicata in Bahla. Desi oamenii sunt reticenti sa vorbeasca despre
vrajitorie si sa o considere o trasatura a trecutului, Bahla este cunoscut ca locul de nastere al "jinn" sau magiei negre,
o reputatie care precede Islamul. Pe langa reputatia sa legata de magia neagra, Bahla este in sine un loc magic, cu un
impresionant fort a carui constructie dateaza din epoca preislamica. Este de asemenea cunoscut pentru creatiile sale
de ceramica, artefacte din cupru si pumnale de argint care impodobesc multe case atat in tara cat si in strainatate.
Vizite: Vei vizita Castelul Jabreen, considerat cel mai frumos castel istoric din intregul Oman. Acesta a fost construit la
sfarsitul secolului al XVII-lea de catre Imam Bel"arab bin Sultan Al Yarubi. Castelul Jabreen este diferit de alte forturi din
Oman, nefiind construit in vremurile de razboi ca fortificatie extinsa de diferiti conducatori de-a lungul secolelor. Acesta
este un palat construit in vremuri de pace de catre un conducator pasionat de stiinta si arta care a facut cel mai
frumos castel istoric din Sultanat. Castelul are numeroase saloane de receptie, zone de luat masa, sali de intalnire, o
sala de sedinte si o biblioteca, toate acestea decorate cu inscriptii in araba si opere de uluitoare.
Vizite: Ultima vizita va fi la Canionul Wadi Ghul, denumit dupa un sat abandonat, situat la nord-vest de Al Hamra din
Oman. Zona este mentionata ca Marele Canion al Omanului sau Marele Canion al Arabiei.
Cazare: Sama Heights Resort, Bungallow Room, meal plan Demipensiune
Ziua 5: JEBEL SHAMS - NIZWA - BIRKAT AL MAUZ - DUNELE WAHIBA
Vizite: Vei vizita vechea capitala Nizwa; vei putea face o plimbare prin faimoasele souk-uri, sa cumperi suveniruri
traditionale unele dintre ele fiind realizate in fata noastra (khanjar - pumnale traditionale omaneze, ibrice de cafea.
Turul orasului va continua cu Fortul Nizwa, construit in secolul al XVII-lea de catre sultanul Bin Saif Al Ya'aruba pentru a
apara drumul catre interiorul sultanatului si apoi o vizita la Castelul Jabrin pentru o alta incursiune in istoria Omanului.
Vizite: Birkat Al Mawz Oman este renumit pentru ruinele sale, o plantatie de banane si imprejurimile pitoresti. Satul
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gazduieste, de asemenea, vechiul sistem de irigare Falaj enumerat drept patrimoniu mondial UNESCO.
Vizite: La sosirea in desert vei face o oprire pentru a vizita casa unor beduini. Optional, puteti experimenta o plimbare
prin desert cu camila. Seara o vei petrece in desert, in corturi special amenajate
Cazare: Sama al Wasil Camp, Sultan Tent, meal plan Demipensiune
Ziua 6: DUNELE WAHIBA - WADI BANI KHALID - SUR - MUSCAT
Transfer: Te vei intoarce in Muscat, iar pe traseu vei face o oprire pentru a vizita Oaza Wadi Bani Khalid. Aceasta
cuprinde o serie de plantatii si sate, iar pe tot parcursul anului, apa curge dintr-un izvor natural in partea superioara a
vaii, sustinand vegetatia abundenta care o face un loc atat de frumos. Locatia se aseamana foarte mult cu o oaza in
mijlocul pustietatii.
Vizite: Wadi Bani Khalid cuprinde o serie de plantatii si sate, iar pe tot parcursul anului, apa curge dintr-un izvor
natural in partea superioara a vaii, sustinand vegetatia abundenta care o face un loc atat de frumos. Locatia se
aseamana foarte mult cu o oaza in mijlocul pustietatii.
Vizite: Vei vizita o fabrica locala a renumitelor barci arabe "dhow". Sunt fabricate din lemn de tec si ghaff din
Birmania, si sunt construite la comanda , cu tehnici traditionale.
Vizite: Vei face o oprire la Groapa Birmah undei te vei putea scufunda in apa ei de smarald si mai apoi la plaja cu
pietricele albe din Fins.
Cazare: Crowne Plaza Muscat, Standard Room City View, meal plan Mic dejun
Ziua 7: MUSCAT
Zi libera: Vei petrece o zi relaxanta pe plajele din Muscat bucurandu-te de soare, plaja si multitudinea de sporturi
nautice ce pot fi practicate in apele Golfului Oman. Poti accesa tururile optionale oferite de resort si poti beneficia de
facilitatile acestuia.
Cazare: Crowne Plaza Muscat, Standard Room City View, meal plan Mic dejun
Ziua 8: MUSCAT - DOHA - BUCURESTI
Transfer: Vei fi transferat la aeroport pentru imbarcarea in zborul spre casa.

Servicii incluse
Bilete de avion pentru zborurile mentionate
Taxele de aeroport pentru zborurile internationale si interne
Bagaj de cala pentru zborurile internationale (daca nu se specifica altfel)
Cazare 6 nopti la hotelurile alese, in tipul de camere specificat.
Mesele mentionate in program
Toate transferurile, tururile si vizitele mentionate in program
Toate taxele de intrare la obiectivele turistice mentionate in program
Ghid local dedicat pentru tururile si vizitele incluse
Serviciu telefonic de urgente 24/7
Taxele de serviciu
Orar de zbor:
Plecare Bucuresti 03.11.2022 ora 16:50; Sosire Doha 03.11.2022 ora 22:30; Qatar Airways; durata 4:40
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Plecare Doha 04.11.2022 ora 01:50; Sosire Muscat 04.11.2022 ora 04:30; Qatar Airways; durata 1:40
Plecare Muscat 10.11.2022 ora 05:55; Sosire Doha 10.11.2022 ora 06:35; Qatar Airways; durata 1:40
Plecare Doha 10.11.2022 ora 08:40; Sosire Bucuresti 10.11.2022 ora 12:50; Qatar Airways; durata 5:10

Servicii neincluse
Taxa de viza si formalitati de obtinere a vizei

Informatii utile
La confirmarea rezervarii:30%, cu 60 inainte de plecare: 30%, cu 35 inainte de plecare: 40%,
Tarif al treilea adult cazat in camera tripla - 2090 euro/ persoana/ sejur.
Nu include asigurare de calatorie
Mentionam ca variantele de cazare sunt disponibile la data realizarii ofertei. Agentia nu poate garanta
disponibilitatea lor decat in momentul rezervarii. In cazul in care una dintre optiunile de cazare devine indisponibila
va vom oferi alternative similare. Clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita oficial de catre
ministerul de resort ale tarilor respective si ca atare, respecta normativele locale.
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