OMAN – Midtøstens Perle
07. – 15. Mars 2020

Dag 1 LØR 07. MAR
Oslo – Muskat
Vi flyr fra Oslo med Qatar Airways via Doha til Muscat
Muscat ble grunnlagt for over
900 år siden, og er fortsatt en
liten juvel i den Arabiske
verden, en spennende blanding
av middelalder og moderne
arkitektur. For bare et tiår siden
var Muscat omgitt av en bymur
og det var kun mulig å komme
inn i byen gjennom tre porter,
som ble lukket ved solnedgang.
Muscat er stor i utstrekning og
består av flere bydeler.
Severdighetene ligger tett i
Muscat. Oman Museum viser
landets 5000 år gamle historie,
Nasjonalmuseet i viser bl.a.
vakre sølvarbeider. Byen har et
stort og spennende akvarium, et
utsiktstårn med en utrolig utsikt
over Mutrah og ikke minst en av
verdens største moskeer. Nesten
over alt hvor man ferdes i Muscat
kan man glede seg over utsikten
til det turkisblå havet og de flotte
strendene. Havet omkring Muscat
tilbyr rike muligheter for dykking
og da er sjansene gode for å
treffe på både havskilpadder,
korallfisker, haier og delfiner.

Mat på flyet

Dag 2 SØN 08. MAR Muscat – Wahiba Sands ca. 230km / 4t
F, L, M
06:00 ankomst i Doha (DOH) 07:25–10:15 Doha (DOH) – Mukat (MCT) med Qatar
Airways QR1136. Slomo møter dere på flyplassen ved ankomst i Muskat.
Etter ankomst transfer til hotell Holiday Inn, hvor dere har mulighet til å gjøre dere
klar for dagen. Vi spiser lunsj sammen og deretter kjører vi sammen til ørkenen for
dagens opplevelser – fasinerende mangfold av Omans landskap – sanddynene i
Wahiba, Wadis (juv) og noen vakre oasebyer. Vi kjører til det indre av Oman, forbi
ørkenbyen Ibra og over vakre fortryllende sanddyner. Vi fortsetter gjennom den
spektakulære Wadi Bani Auf. Wadi er utørkede vannveier skapt av elver i ørken.
Disse veier utskåret av rennende vann en gang i tiden er et spektakulært skue, selv
om bilkjøring ikke er det mest komfortable. Vi stopper ved den sjarmerende
fjellandsbyen Bilad Sayt omringet av dramatiske fjell. Herfra kjører vi til den
pittoreske oasebyen Ibra, med sine leire hus og daddelpalme plantager.
Vi kjører til Wahiba der sanddynene er 80–120 meter høye, og har ligget i tusenvis
av år. Wahiba-beduinene er mestere i å tilpasse seg dette karrige miljøet, og er
berømte vevere, som produserer fine sadel-vesker av kamelhår. Ikke mindre
tilpasningsdyktige er et stort antall arter av dyr; pattedyr, fugler, krypdyr og insekter,
blant dem en meget sjelden bille som drikker dugg. Det meste av vegetasjonen
lever også av dugg, mens prosopis cinera-treet skyter røtter ned til grunnvannet og
på den måten bidrar til å holde på sanden og stabilisere dynene. Her finnes ingen
hotell, men en fin ørkenleir for turister. Middag og overnatting i Arabian Oryx
Camp – 2 Netter

Dag 3 MAN 09. MAR
Wadi Bani Khalid ca. 100km / 2,5t
F, L, M
I dag skal vi til Wadi Bani Khalid. Ferden fortsetter nordover, med stopp for å se
enorme jettegryter og oaser, der elver fra innlandet møter kysten og skaper
vegetasjon i sterk kontrast til ørken og fjell. Vi gir oss tid i Wadi Tiwi, en oase full av
palmer, mangotrær og bananplanter. Mellom alt grønnsværet ser vi turkisblå
vannbasseng, små fosser og terrasser der Isfugler skaper liv og farger. En drøy
halvtimes vandring fører til et tjern hvor vi kan padle og svømme til hemmelige
grotter og vannfall. Lunsj spiser vi i dag hos en Beduin familie i Wadi Bani Khalid.
Det byr seg muligheter for å ri på kamel, eller bakse i sand, eller bare slappe av i
denne vakre ørkenen. Vi klatrer høyt opp i sanddynene for å se solnedgangen.
Middag og overnatting i Arabian Oryx Camp
Dag 4 TIR 10. MAR Wahiba Sands – Ras Al Hadd ca. 220km / 4t
F, L, M
Du kan også se ruinene til et stort gammelt slott tilhørende en mektig Omani stammefamilie. Vi fortsetter gjennom uberørte øde og vakre kystlandskap av
Sentral-Omans østkyst. Etter ankomst spiser vi lunsj på hotellet .

PRIS: Kr. 29 745
minimum 12 deltagere
Enkeltromstillegg: kr 7 250
rom med havutsikt Kr.1950
på Delux Crowne Plaza
INKLUDERER:
* Flyreisen til Muskat og
retur fra Doha.
* All transfer og transport
* Alle inngangspenger
* Alle overnattinger i hoteller
nevnt med frokost
* Måltider som spesifisert i
program (F, L, M)
* 4WD kjøretøy
* Overnatting på gode
hoteller og i komfortable
hytter i ørknen
* Engelsktalende Driver/Guide
* BBQ Grill hos beduinfamilie
* Reiseleder fra Travel and
Learn
IKKE INKLUDERT:
* Visa gebyrer
* Flyskatt kr 2 796 per
10.04.19
KONTAKT: Tel 47 89 60 60
post@travelandlearn.no
01. september 2019 forfaller et
depositum på kr 6000. Kr.1000
av det er ikke refunderbar og
rest-beløpet ca. 3 måned før
reisen.

AVBESTILLING: Vi anbefaler
alle om å ha en god
reiseforsikring som dekker avbestilling ved sykdom. Be ellers
eventuelt om å få tilsendt våre
”standard reisevilkår og
avbestillings regler i sin helhet”
Travel and Learn er medlem av

og

Ras al-Jinz (ca. 10km) huser et av de største hekkeområdene for grønne havskilpadder
i Det indiske hav. En eksepsjonelt høy mengde skilpadder hekker her hvert år og et
gjennomsnitt på 30 000 har rede på strendene i Ras al-Jinz. Havskilpaddereservatet
åpner om natten (kl.21:00) og i morgenen (04:00) for publikum for å se skilpaddene som
ligger på sanden. Hvis vi er heldig, vil vi kunne se noen eller flere av disse fantastiske
skapninger. Overnatting i Turtle Beach Resort

Dag 5 ONS 11. MAR Wahiba Sands – Sur – Muskat ca. 100km / 2,5t

F,L,M

Ras Al Hadd er det stedet på den arabiske halvøyen hvor solen går først opp. I dag skal
vi til Sur, som ligger i Omanbukten og ifølge legenden er det også fødestedet til Sinbad
the Sinbad the Sailor. På vei skal vi besøke en sjarmerende liten fiskerlandsby, Ayja,
med små hus, smale veier og smug, med geiter og sauer som vandrer fritt rundt. Vi tar
en kort stopp ved kystbyen Sur. Sur er en rendyrket fiskerlandsby som har hatt en stor
betydningsfull havn. En dhow er et buet skip som har beholdt den samme enkle
strukturen siden begynnelsen. De fraktet krydder og andre verdifulle varer gjennom
historien fra India og andre land. Mange av de rike menneskene i Oman tilhører Sur, og
du kan se mange store herskapshus langs kysten underveis. Vi skal også beskue noen
Dhow (båter) nærmere. Lunsj på Sur Beach Hotell. Deretter fotsetter vi mot Muskat og
stopper ved Bimmah krateret, et spektakulært kalksteinskrater med blågrønt vann på
bunnen. Mulighet til å bade. Middag og overnatting på 4* Delux Crowne Plaza
Muscat – 4N

Dag 6 TOR 12. MAR Muskat

F, M

Etter en tidlig frokost skal vi besøke fiskemarkedet i Muskat og deretter 2 flotte moderne
bygg Grand Mosque og Operaen i Muskat. Deretter skal vi ha lunsj på en lokal
restaurant og fri tid etter lunsj.
Ca. 17:30 treffer vi vår lokalguide for å oppleve mere av Muskat. Senere kjører vi langs
den pittoreske Cornichen til den gamlefestnings delen av Muskat. Vi tar en fotostopp
ved boligen til hans majestetiske sultan Qaboos, Al Alam -palasset, som er beskyttet av
det 16. århundre portugisiske fortet Mirani og Jalali. Vi tar en kveldstur, Muskat by
Night, gjennom Muttrah Souq, basarene som er blant de best bevarte i hele den
arabiske verden, og som dufter av røkelse og sandeltre, av krydder og søtsaker, av
varer fra Midtøsten, Iran og India. Dette er som alltid et møtested for k ulturer på alle
sider av Det indiske hav. Middag på hotellet vårt – deres berømte sjømatbuffet.

Dag 7 FRE 13. MAR

Nizwa – Jabreen slottet – Bahla

F, L, M

Etter en tidlig frokost kjører vi til Nizwa. I Nizwa skal vi oppleve det fasinerende
markedet med dyr og alt mulig som finnes. Å være der er slik som å være midt inn i
1001 eventyr. Det finnes over 500 slott, festninger, vakt- / bønnetårn i Oman. Etter lunsj
i en lokal restaurant, skal vi ha en fotostopp ved Bahla festningen som er en del av
UNESCO verdensarv. Den flotte festningen og vakre oasebyen er grunnlagt av
stammen Banu Nehban (Nabahina) som har regjert i regionen og laget Bahla til deres
hovedstad i mellom 12. og 15. århundre.

Dag 8 LØR 14. MAR

Muskat – Hjemreise

F, M

Dagen er fri til å nyte solen, hotellets flotte svømmebasseng og private badestrand. Om
kvelden treffes vi til middag på vårt hotell.

Dag 9 SØN 15. MAR

Muskat – hjemreisen

Mat på flyet

Transfer ca. 3,5 timer før avreisen. Vi flyr Qatar Airways via Doha til Oslo

PÅMELDINGSFRIST
snarest mulig senest 1. sep 2019
VISUM: Norske, danske og svenske statsborgere må søke e-visa på nettet. Den må
søkes ca. 30 dager eller mindre før avreise. En godkjent søknad gir innreisetillatelse
og en bekreftelse for Visum ved ankomst. Denne bekreftelsen må skrives ut og tas
med for å kunne reise.

