
                                                                 

 

 

  OMAN     
   Data plecare: 04 Octombrie 2019  

 06 nopti / 7 zile 
  

 
 
 

           Atractiile programului:    
 
  

 Muscat – Moschea Sultan Qaboos – 
Veti vizita una dintre cele mai 
impunatoare moschee din Orientul 
Mijlociu! 

 Fortul cu Turn din Muscat – Veti vizita 
unul dintre cele mai impresionante 
forturi din Oman! 

 Jabel Shams – Cunoscut ca cel mai 
mare Canion din Oman si al treilea ca 
adancime din lume! 

 Nisipurile Wahiba – Veti avea parte de 
o calatorie incitanta printre dunele de 
nisip si va vesti bucura de un apus de 
soare spectaculos! 

 Wadi Bani Khalid  -  Veti cunoaste una dintre cele mai frumoase vai din Oman – o oaza in mijlocul unor 
munti desertici! 
 

      Ziua 1 Bucuresti – Muscat  
Va veti intalni pe aeroportul din Otopeni cu reprezentantul agentiei care va va asista la formalitatile de 

check-in pentru imbarcarea pe zborul catre Muscat. Sosire in Muscat si transfer la hotel Muscat Holidays sau 
similar.  

Ziua  2 Muscat  
Mic dejun. Dimineata impreuna cu ghidul local veti face turul orasului. Turul incepe cu o vizita la 

frumoasa Moschee Sultan Qaboos, una dintre cele mai impunatoare din Orientul Mijlociu. Se continua cu o 
vizita a pietei de peste Seeb, apoi mergeti spre Muzeul de Istorie Naturala. Muzeul detine fragmente din 
bogata istorie a Omanului. Aici veti afla informatii detaliate despre cultura si traditiile tarii. Dupa amiaza veti 
admira resedinta Maiestatii Sale Sultanul Qaboos, Palatul Al Alam, care este delimitat de fortaretele 
portugheze Mirani si Jalali, ce dateaza din secolul 16. Seara, va veti plimba prin Muttrah Souq, unde puteti 
negocia pentru obiecte de artizanat si argint. Cazare in Muscat la acelasi hotel.  Mese incluse: mic dejun si 
pranz.  

Ziua 3 Muscat- Nizwa – Jabel Shams – Nizwa  
Mic dejun. Dimineata veti incepe cu vizitarea Fortului cu Turn, unul din cele mai impresionante forturi 

din Oman. Apoi mergeti la Al Hamra si Misfah pentru a vizita unele dintre cele mai vechi sate din aceasta 
regiune. Casele traditionale de aici sunt din lut si au o vechime de peste 400 ani. Punctul culminant al aceste zi 
este Jabel Shams, unul din varfurile cele mai inalte ale lantului muntos Jabel Akdhar cunoscut ca Marele 



                                                                 

 

 

Canion al Omanului. Cazare la Hotel Al Diyar in Nizwa – vechea capital a Omanului. Mese incluse: mic dejun si 
pranz de tip picnic.  

Ziua 4 Nizwa – Wahiba  
Mic dejun. Dimineata veti calatorii catre nisipurile Wahiba, via Birkat A Mauz si Ibra. Nisipurile Wahiba, 

o masa vasta de nisip rosu si alb, ce sunt intr-o permanenta schimbare si pot atinge pana la 100 m inaltime. 
Urmeaza o calatorie incitanta printre dunele de nisip ce ofera emotii si palpitatii tuturor. Seara, va veti bucura 
de un apus de soare spectaculos din varful dunelor. Cina si cazare in tabara din desert Arabian Orixy sau 
similar pentru o experienta de neuitat. Mese incluse: mic dejun, pranz si cina  

Ziua 5 Wahiba – Sur   
Mic dejun. Apoi veti pleca catre Sur. Prima oprire este Wadi Bani Khalid – o oaza in mijlocul unor munti 

desertici. Este una dintre cele mai frumoase vai din Oman, iar piscinele cu apa albastra si transparenta va dau 
posibilitatea unei imersiuni revigorante. Dupa amiaza veti merge catre Sur, cel mai estic oras din Peninsula 
Araba. Aici veti admira Cladirea Dhow ce dateaza de secole si este strans legata de mostenirea maritima a 
Omanului. Din Sur, in timpurile vechi locuitori plecau pe mari, in special catre India. Dupa cina, veti vizita 
sanctuarul testoaselor din Ras Al Jinz, unde broastele testoase verzi, dupa o calatorie de mii de km, se intorc 
pe uscat pentru a-si depune ouale. Cazare la Hotel Turtle Beach sau similar in Ras Al Hadd. Mese incluse: mic 
dejun, pranz si cina.  

Ziua 6 Sur – Quirat – Qalhat – Muscat   
Mic dejun. Dupa micul dejun veti vizta Fortul Sineslah. Apoi pe drumul de coasta ce duce catre Muscat, 

va opriti la ruinele mormantului lui Bibi Miriam din satul Qalhat. Urmatoarea oprire este la Bimah Sinkhole, un 
crater spectaculos de calcar cu apa albastra verzuie. In zilele insorite, calatorind de-a lungul coastei, puteti 
vedea rechini in apele adanci albastre sau gazele strabatand peisajul. Apoi va veti opri la plantatiile de mango 
Hail Al Ghaf inainte de a sosi in Muscat. Cazare la hotel Muscat Holidays sau similar. Mese incluse: mic dejun si 
pranz. 

Ziua 7 Cape Town Bucuresti – Bucuresti  
Mic dejun. Transfer catre aeroport pentru a lua zborul inapoi spre casa. Sosire in cursul noptii.  
 

Loc in camera dubla A 3 persoana adulta Loc in camera single 

1550 Euro 1530  euro 1897 euro 

 

Tarifele includ:  
 Bilet de avion pentru zborurile internationale Bucuresti – Muscat – Bucuresti;  

 Cazare 6 nopti cu mic dejun la hoteluri din program sau similar;  

 Taxele de aeroport pentru zborurile internationale: 299 EUR/persoana (se achita la inscriere); 

 Mese conform program fara bauturi si cu specificul fiecarei tari – 5 pranzuri si  2 cine; 

 Transferurile si tururile specificate in program; 

 Transportul pe toata durata programului se face cu vehicul adaptat la numarul de participanti;  

 Safari cu jeep 4X4 pe dunele de nisip; 

 Ghid local vorbitor de limba engleza pentru tururile din program; 

 Intrarile la obiectivele turistice mentionate in program; 

 Insotitor vorbitor de limba romana din partea agentiei. 



                                                                 

 

 

 
Tarifele nu includ:  

 Bacsis pentru ghizii locali si soferi ce se achita la insotitorul de grup 50 USD/pers.; 

 Taxa de viza  75USD /persoana- se achita in aeroport la sosire in Muscat 

 Excursii optionale ce nu sunt incluse in program; 

 Mesele nespecificate in program; 

 Asigurarea medicala si storno; 

 Cheltuieli personale sau alte servicii nespecificate in program. 

 
Orar de zbor:  
Bucuresti 12:15   Doha 18:00 / Doha 19:20 Muscat 22:10 
Muscat 12:00 Doha 12:25 / Doha 15:30   Bucuresti 20:35 
 

 
CONDITIILE GENERALE DE PARTICIPARE:  
Prezenta oferta face parte integranta din contract si constituie anexa acestuia. Tarifele sunt calculate in 

euro pentru intregul sejur per persoana cazata in camera dubla.  
 Grupul minim se realizeaza cu 10 persoane. Tariful este garantat pentru minim 20 turisti. In cazul in 
care vor fi mai putini inscrisi, tariful poate creste cu pana la maxim 10%. Tariful excursiilor optionale este 
valabil pentru minim 16 persoane. Compania aeriana si orarul de zbor pot suferi modificari pana la data 
emiterii biletelor, in acest caz agentia se obliga sa informeze clientii in timp util. 
 In cazul in care una dintre optiunile de cazare devine indisponibila, va vom oferi alternative similare. 
 Pasaportul trebuie sa fie valabil cel putin 6 luni de la data intoarcerii.  
 Pentru rezervarea pachetelor pe oferta standard, plata se face astfel: 

o 30% din tariful pachetului turistic in momentul confirmarii; 
o 40% din tariful pachetului turistic  cu 45 zile inainte de plecare; 
o 100% din tariful pachetului turistic 25 zile inainte de plecare; 

 In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului 
contract, el datoreaza agentiei penalizari, dupa cum urmeaza: 

o 30% din tariful pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 45 zile 
calendaristice inainte de data plecarii; 

o 70% din tariful pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval 45- 25 zile inainte 
de plecare sau pentru neprezentarea la program.  

o 100% din tariful pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 30 
zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program. 

 Plata se poate face in EURO sau in LEI (caz in care se foloseste cursul BNR + 2%, din ziua platii).  
 


