ΑΤΟΜΙΚΑ
ΤΑΞΙΔΙΑ

Αναχωρήσεις: Qatar Airways
Κάθε μέρα
Ενδεικτικές πτήσεις
( επιβεβαιώνονται τη στιγμή της επικύρωσης της κράτησης )
Το ταξίδι αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί και με άλλες
αεροπορικές εταιρείες κατόπιν διαθεσιμότητας.
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QR 204

Αθήνα - Ντόχα

13:30

17:50

QR1136

Ντόχα – Μουσκάτ

19:25

22:00

QR1149

Μουσκάτ – Ντόχα

04:40

22:00

QR 203

Ντόχα - Αθήνα

07:35

12:20

Ξενοδοχεία
-4 διανυκτερεύσεις στη
ξενοδοχείο Ramada 4*

Μασκάτ

στο

-1 διανυκτέρευση κυριολεκτικά μεσα στην
έρημο σε πολύ καλό λοντζ 3* sup. Η
διανυκτέρευση γίνεται στην έρημο
της
Sharqiyah

Ιδιαίτερες παροχές που περιλαμβάνονται
στην τιμή
•
•
•
•
•
•
•

Μια διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο μέσα στην
έρημο στην έρημο Sharqiyah
Ημιδιατροφή καθημερινά (πρωινό & δείπνο) μέσα
στα ξενοδοχεία.
Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του
Μασκάτ
Μεταφορές από το Μασκάτ στην έρημο και
επιστροφή στο Μασκάτ
Ξενάγηση στο Μασκάτ
Σαφάρι με jeep 4 x 4 στους αμμόλοφους της
ερήμου της
Ημερήσια εκδρομή από τη Μάσκατ στη Νίζουα και
στα κάστρα της ερήμου
Φόροι αεροπορικών και αεροδρομίων:
Περιλαμβάνονται
Ιδιωτικές ξεναγήσεις
Ιδιωτικές ξεναγήσεις στα αγγλικά και ιδιωτικές
μεταφορές
Βίζα Ομάν:
Δεν περιλαμβάνεται: 35€

Προαιρετικές παροχές-επέκταση του
ταξιδιού
Επιπλέον διανυκτέρευση στην έρημο
Μια επιπλέον διανυκτέρευση στην έρημο με πρωινό
και βραδινό και μισής ημέρας εκδρομή με καμήλες
στην έρημο με μεσημεριανό.
Κόστος 215 € το άτομο

Ενοικίαση Quad Bike για μισή ώρα: 35 € το άτομο
Ενοικίαση Quad Bike για μια ώρα: 69 € το άτομο

Εκδρομή στη Νίζουα και στα κάστρα
της ερήμου
Αναχωρούμε για μία εξερεύνηση της ενδοχώρας
του Ομάν, με πρώτο μας σταθμό την ορεινή πόλη
της Νίζουα, με το επιβλητικό της φρούριο, ένα από
τα πιο γνωστά και όμορφα κάστρα του Ομάν.
Η πόλη αποτελεί παραδοσιακό κέντρο χειροτεχνίας
και κοσμηματοποιΐας. Επισκεπτόμαστε ακόμα το
μαγικό χωριό της Αλ Χάμρα, με ιστορία περίπου 400
χρόνων: μερικά μάλιστα από τα παλαιότερα
κτίσματα (κυρίως κατοικίες) του Ομάν χτίστηκαν και
διατηρούνται ακόμα στην Αλ Χάμρα.
Πολλές από αυτές τις κατοικίες έχουν τρεις,
τέσσερις και πέντε ορόφους, με την οροφή να
αποτελείται συνήθως από φύλλα φοινικιάς. Με το
τέλος της περιήγησής μας επιστρέφουμε στο
Μάσκατ και διανυκτερεύουμε.

Ξενάγηση στο Μάσκατ
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην πόλη,
κατά τη διάρκεια της οποίας θα επισκεφτούμε το
μεγάλο τζαμί, ένα θαύμα αραβικής αρχιτεκτονικής.
Συνεχίζουμε με μια βόλτα στις αγορές ψαρικών και
λαχανικών της Μούτρα.
Θα περπατήσουμε μαζί με τον ντόπιο πληθυσμό στα
σουκ με τα μαγαζάκια χρυσαφικών, ασημικών,
χαλιών, μπαχαρικών, για μια αυθεντική γεύση της
απλής καθημερινής ζωής των κατοίκων του
σουλτανάτου. Περνώντας την Cornice, την
παραλιακή λεωφόρο της πόλης, φτάνουμε στο
παραμυθένιο παλάτι Αλ Αλάμ του σουλτάνου του
Ομάν, όπου θα σταματήσουμε για φωτογραφίες.
Στη συνέχεια, θα δούμε τα πορτογαλικά φρούρια του
16ου αιώνα Τζαλάλι και Μιράνι και θα επισκεφτούμε
το εθνολογικό μουσείο.

Επιπλέον ιδιωτικές εκδρομές

Την ημέρα της εκδρομής στην έρημο
μπορούμε να προσθέσουμε τις παρακάτω
επισκέψεις :
Την εντυπωσιακή κοιλάδα Ουάντι Χαλίντ,
αλλά και μπάνιο στους κρατήρες με τα
σμαραγδένια νερά (οι γυναίκες ταξιδιώτες
που θέλουν να κάνουν μπάνιο θα πρέπει να
φορούν t-shirt και σορτς, όχι μαγιό).

Επίσκεψη στο Μπιμάχ, έναν κρατήρα γεμάτο
με νερό σε έντονο, σμαραγδί χρώμα, τα
λεγόμενα «sinkholes» που συναντώνται
διάσπαρτα σ’ αυτό το κομμάτι της αραβικής
χερσονήσου. Θα έχουμε την ευκαιρία να
χαρούμε το μπάνιο μας στα νερά του, μία
ακόμα συναρπαστική εμπειρία που μας
επιφυλάσσει η διαδρομή μας.

Συνεχίζουμε μέσω της στενής παράκτιας
διαδρομής με κατεύθυνση προς το Μάσκατ,
περνώντας από χωριά με ολόλευκα σπιτάκια
θα έχουμε επίσκεψη σε ένα σπίτι Βεδουίνων.
Πέρασμα και μικρή στάση από το λιμάνι
του Κουριγιάτ, πόλη ιδιαίτερα συμπαθητική,
που θα είναι ο τελευταίος μας σταθμός πριν
από την επιστροφή μας στο Μάσκατ.

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες – επισκέψεις
περιληφθούν στη διήμερη εκδρομή στην έρημο
Κόστος: 90€ το άτομο

μπορούν να

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ TO OMAN
To παραμυθένιο σουλτανάτο του Ομάν
Aποτελεί την παραδοσιακή Αραβία και μια από τις πιο αυθεντικές χώρες
στην περιοχή, αφού μέχρι και τη δεκαετία του ‘70 ήταν μια από τις
απομονωμένες.
Αυτό που κάνει ιδιαίτερο αυτόν τον αραβικό προορισμό είναι η πλούσια
πολιτιστική κληρονομιά, τα παλαιά κάστρα της ερήμου στο χρώμα της
άμμου, οι ατελείωτες αμμώδεις εκτάσεις που καλύπτουν το μεγαλύτερο
μέρος της χώρας, οι καταπράσινες οάσεις που εμφανίζονται σαν πράσινες
βούλες στο καφέ της άμμου, αλλά και οι αραβικές πόλεις που διατηρούν
μέχρι σήμερα το παραδοσιακό τους χρώμα με τις υπαίθριες αγορές, τις
ιδιαίτερες οσμές μπαχαρικών και τις ενδυμασίες των ντόπιων.
Ένα ταξίδι που θα σας μεταφέρει σε παλαιές βεδουίνικες νύχτες.
Ένα ταξίδι στα χνάρια των Καραβανιών:
Ένα ταξίδι στα χνάρια των καραβανιών και των εμπόρων, που μετέφεραν το
πολύτιμο μυρωδικό από την Αραβική Χερσόνησο στη Μέση Ανατολή και
στη συνέχεια στην Αίγυπτο, την Ελλάδα και τη Ρώμη. Καραβάνια με δύο και
τρεις χιλιάδες καμήλες ξεκινούσαν από εδώ για να περάσουν την έρημο της
Αραβικής Χερσονήσου, να διασχίσουν «το Δρόμο του Λιβανιού», όπως τον
έλεγαν, μέσα από τη Σαουδαραβική Έρημο, να πωλήσουν το λιβάνι στην
ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και από εκεί στον τότε γνωστό
κόσμο.

Ταυτότητα ταξιδιού
Το ταξίδι αυτό δεν είναι ομαδικό, που σημαίνει ότι δεν έχει Έλληνα αρχηγό. Έχει όμως ιδιωτικές μεταφορές
και ξεναγήσεις από αγγλόφωνα ξεναγό, καθώς και σαφάρι με jeep 4 x 4 στην έρημο.
Αναλυτικός φάκελος με όλες τις οδηγίες και τα απαιτούμενα έγγραφα θα σας δοθεί πριν την αναχώρηση
σας.

ΟΜΑΝ ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΟ ΜΑΣΚΑΤ
Υπάρχει η δυνατότητα να παρέχουμε μόνο αεροπορικό εισιτήριο, και ξενοδοχείο στο
Μάσκατ με ημιδιατροφή
Τιμή βασικού 6ήμερου πακέτου
Περιλαμβάνει αεροπορικό και 5 διανυκτερεύσεις στη Μασκάτ στο Ramada 4* με
ημιδιατροφή
Τιμή 959€ το άτομο σε δίκλινο με τους φόρους
Γεύματα
Σε όλο το ταξίδι ημιδιατροφή μέσα στα ξενοδοχείο. Προσφέρουμε 5 πρωινά και 5
δείπνα.
Ιδιωτικές ξεναγήσεις
Ιδιωτικές ξεναγήσεις στα αγγλικά και ιδιωτικές μεταφορές
Βίζα Ομάν:
Δεν περιλαμβάνεται: 35€

Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια η οποία καλύπτει τους ταξιδιώτες
του Versus travel
Στην τιμή περιλαμβάνεται ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια με την οποία το Versus travel έχει
καλύψει τους ταξιδιώτες του. Ζητείστε τις ειδικές καλύψεις για την ασφάλεια
προκαταβολής, ατύχημα, απώλεια αποσκευών κτλ. Δεν περιλαμβάνει περιπτώσεις COVID19, εκτός από τα σημεία, που αλλιώς αναφέρεται.
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