
Oman

Program potovanja

1.dan: Odhod z enega izmed bližnjih letališč.

2.dan: MUSCAT 
Po zajtrku sledi ogled mesta kjer bomo obiskali znamenito Veliko mošejo, ki jo je dal zgraditi Sultan Qaboos in 
si ogledali zunanjost operne hiše. Zapeljali se bomo do predela Muttrah se povzpeli do tamkajšnje trdnjave, 
ki je svoja vrata za obiskovalce odprla šele pred kratkim in ponuja čudovit razgled na celoten predel mesta. 
Sprehodili se bomo še do znamenite sultanove palače in dan zaključili na znameniti tržnici, kjer se bomo lahko 
preizkusili v barantanju, spoznali omansko kadilo, tradicionalne omanske nože in tradicionalna oblačila. Sledi 
prosti čas za nakupe. Pozno popoldne bomo zapustili Muscat in se zapeljali do nekdanje prestolnice Omana, 
Nizwe. Sledi namestitev v hotelu in Nočitev. 

3.dan: NIZWA – JEBEL AKHDAR– NIZWA
Po zajtrku si ogledamo Nizwo, največjo mestno trdnjavo in se sprehodimo skozi tržnico. 
Sledi vožnja do gore Akhdar, ene izmed največjih in najznamenitejših v Omanu. Tam bomo uživali ob panoramskih 
razgledih in se sprehodili do gorskih vasic. Jebel Akhdar je znan tudi po vrtnicah, ki cvetijo v aprilu in maju in jih 
bomo morda že imeli priložnost videti. Sledi povratek in naše prvo divje kampiranje. 

4.dan: AL HAMRA – HATTA – BALD SAYT – BAHLA 
Današnji dan se bo pričel s panoramsko vožnjo čez gorovje Hatta in nato spust do vasice Bald Sayt, kamor nas 
bo vodila off-road vožnja. Do čudovite vasice se bomo sprehodili skozi krajši kanjon, nato pa sledi sprehod 
do razgledne točke, čez polja in skozi ozke ulice vse do najvišje točke vasi, kjer stoji trdnjava. Sledi sestop 
nazaj v dolino in obisk Al Hamre z značilnimi hišami grajenimi iz blata. Ustavimo se v odprti hiši, kjer bomo ob 
spoznavanju avtentičnega omanskega življenja zadostili vsem čutom. Ogledali si bomo pripravo tradicionalnega 
omanskega kruha, predstavitev pridelave olja, se lahko oblekli v tradicionalna oblačila, popili omansko kavo, 
prisluhnili petju… Odhod v hotel in nočitev.

5.dan: BAHLA – PUŠČAVA WAHIBA 
Po zajtrku se odpeljemo do Jabrina, kjer si ogledamo grad, ki slovi kot najlepši v Omanu. Z vrha gradu se 
razprostira čudovit razgled na gorovje Hajar. Od tu pot nadaljujemo proti puščavi Wahiba, ki je naš današnji cilj. 
Sledi kampiranje v puščavi, kjer bomo uživali ob pogledu na čudovito zvezdnato nebo.
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6.dan: WAHIBA SANDS – WADI BANI KHALID – SUR
Po jutranjem občudovanju sončnega vzhoda nas bo pot vodila do čudovite doline Khalid, kjer bomo imeli čas za 
sprostitev  in plavanje v naravnih bazenih. Sledi vožnja do Sura, starodavnega trgovskega pristanišča. Poiščemo 
prostor, kjer si postavimo naš kamp. 

7.dan: SUR – WADI SHAB – BIMMAH – MUSCAT
Vožnja do ene izmed najlepših sotesk v Omanu – Wadi Shab. Najprej se bomo z ladjico prečkali rečno strugo, 
nato se bomo sprehodili (cca 1 h) do večjega tolmuna, kjer bomo lahko vanj tudi zaplavali. Najbolj pogumni 
bomo plavali v notranjost, kjer nas na koncu čaka čudovita jama s slapom v notranjosti. Sledi še postanek v 
kraterju Bimmah in povratek v Muscat. Nastanitev v hotelu. 

8.dan: MUSCAT
Po zajtrku prosto za samostojne oglede ali kopanje. Priporočamo izlet s čolnom na otočje Dinamiyat, naravni 
rezervat z bogato naravno dediščino. Sestavljen je iz 9 otočkov okoli katerih se nahajajo koralni grebeni. Z malo 
sreče bo mogoče videti tudi delfine in kite. Čas za kopanje in snorklanje. Prevoz na letališče v večernih urah. 

9.dan: MUSCAT
Nočni let iz Muscata in povratek domov. 

*Vstopnine po programu bodo znašale cca 30€ in niso vštete v ceno aranžmaja. Šotore za kampiranje bomo 
priskrbeli mi, s seboj pa bo potrebno imeti spalno vrečo. Žal v naravi ne bo organiziranih sanitarij in tušev. 
Kampiranje na prostem ima svoj čar in je v Omanu popolnoma običajno in dovoljeno.


