
Груповий тур до величного Оману з Ігорем Захаренком 

 
16.09.2019 
11 днів – 2950 доларів 
Київ – Маскат – Біркат-Аль-Мауз – Нізва – Джебель Шаамс – Сінау – Вахіба Сендс – Аль-Каміл – Аль-Хадд – 
Сур – Маскат – Київ 
 
У вартість входить 

Міжнародний авіапереліт; 
Трансфери за програмою; на комфортабельних автобусах; з 
аеропорту і в аеропорт на позашляховиках (по 4 людини в 
машині) з англомовними водіями (4WD - Four wheel drive car) 

Екскурсії в супроводі гіда, вхідні квитки; вхідні квитки для 
відвідування визначних пам'яток, зазначених у програмі, 
можуть бути змінені через релігійні свята, державні свята, а 

деякі через погодні умови і сезонність 
Розміщення в готелях 4-5*; 10 ночей за планом маршруту 
Ланч-бокси/обіди для пікніка в місцевих ресторанах. надається 

на 3, 4, 5, 6, 7 і 8 день, всі страви тільки для їжі, напої не 
включено. 

У вартість не входить 

Віза; 
Особисті витрати; 
Будь-які страви/напої; про які не йдеться в програмі 
Чайові гідам/водіям; 

Будь-які додаткові тури/екскурсії. 

 
День 1, понеділок Київ 
Виліт з Києва. 
 
День 2, вівторок Маскат 
Приліт у Маскат. Зустріч. Трансфер у готель Маската. У другій половині дня круїз на заході сонця. 
 
День 3, середа Маскат 
Сніданок. Близько 9:00 екскурсія по місту «Чарівний Маскат» з феєричним гідом. 
 
День 4, четвер Маскат – Біркат аль-Мауз – Нізва 
Сніданок. Виїзд з готелю о 9:00 з англомовним гідом-водієм. Пікнік або обід у місцевому ресторані. 
 
День 5, п'ятниця Нізва – Джебель Шаамс 
Сніданок. Виїзд з готелю о 7:30 на п'ятничний ринок аукціонів тварин. Відвідування східного базару. Зупинка 
для фотосесій біля величної фортеці Нізви – Бахла Форт. Пікнік або обід у місцевому ресторані. 
 
День 6, субота Джебель Шаамс 
Сніданок. Виїзд з готелю о 8:00 – трекінг біля Великого Каньйону в Джебель Шаамс. Пікнік або обід у 
місцевому ресторані. 
 
День 7, неділя Джебель Шаамс – Сінау – Вахіба Сендс 
Сніданок. Виїзд з готелю о 8:00 – зупинка біля оазису Аль-Хамра і музею Байт Аль-Сафа. Пікнік або обід у 
місцевому ресторані. Зупинка біля селища Сінау. Кінцевий пункт подорожі – Вахіба Сендс, пустеля 
протяжністю 180 км. Заселення в кемпінг Arabian Oryx Camp. 
 
День 8, понеділок Вахіба Сендс – Аль-Каміл – Аль-Хадд 
Сніданок. Виїзд з кемпа о 8:30. По дорозі Ви побачите різнокольорові дюни і житла бедуїнів, далі село Аль-
Каміл і відвідування оазису Ваді Бані Халід. Пікнік або обід у місцевому ресторані. Екскурсія до черепах. 
 
День 9, вівторок Аль-Хадд – Сур – Маскат 
Сніданок. Відвідування історичного міста Сур і верфей Доу – традиційних оманських човнів. Екскурсія по 
узбережжю із зупинками в долині Ваді Тіві, відпочинок на Фінс Біч. Пікнік або обід у місцевому ресторані. 
 
День 10, середа Маскат 
Сніданок. Вільний день. Відпочинок. 
 
День 11, четвер Маскат – Київ 
Трансфер близько 2:00 в аеропорт для вильоту додому. Приліт до Києва. 
 
Додаткова інформація: зверніть увагу, що п'ятниця і субота є вихідними днями в Омані, багато визначних 
пам'яток закриті по п'ятницях. 
Для цього туру ми підібрали комфортабельні готелі! 
Маскат Levatio 4*, міський готель, 6 х Double Standard City View, входить сніданок. 
Нізва Golden Tulip Nizwa 4*, 6 х Standard Double room, входить сніданок. 
Джебель Шаамс Sama Height Resort, гірський готель, 6 х стандартних шале, входить сніданок і вечеря. 
Вахіба Сендс Arabian Oryx Camp, 6 х Де-Люкс наметів, входить сніданок і вечеря. 
Аль-Хадд Turtle Beach Resort 4*, пляжний готель – 6 x традиційних номерів з краєвидом на море, входить 
сніданок і вечеря. 
Маскат Shangri-La Al Waha Resort & Spa 5*, (Beach Hotel) – 6 x Superior Pool View Room, входить сніданок. 


