
Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o jiných zemích.                                                                           

                                                                                            Aldous Huxley (1894-1963) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ ČESKÁ LÍPA 

       OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY                           
          (s námi výlety pro turisty od 5-ti do 85-ti let věku…) 
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S OVýTem OMÁN 
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INFORMACE PŘED ODLETEM 
 

 

 

Nekonečné prázdné pláže, tyrkysová voda, žhnoucí poušť  

a velbloudí karavany. 

Horské štíty, hluboké soutěsky, starobylá města, rušná tržiště,  

tajemná vůně kadidla. Mořské želvy, delfíni a plameňáci. 

Klid a vstřícné úsměvy lidí.  

Královna ze Sáby,  

námořník Sindibád i Tři králové.  

Nebe plné hvězd. 

To vše je Omán… 
 

 
 



      sraz účastníků   
v úterý 7.ledna 2020 ve 12.00 hodin na Letišti Václava Havla v Praze v terminálu 1 – po vstupu do terminálu 

úplně napravo (jsou tam toalety).   
 

      program akce   
1.den – úterý 7.ledna 2020:  odlet z Prahy s leteckou společností PEGASUS  ve 14.00 hodin, přílet do Istanbulu  

18.35 hodin místního času (doba letu 2:35 hodin), přestup do letadla stejné letecké společnosti a v 21.25 hodin 

odlet do Muscatu., noční let., 

2.den – středa 8.ledna 2020: ve 3.20 hodin přílet do Muscatu, 
odbavení na letišti, převzetí mikrobusu a cca v 8.00 hodin ráno 

přesun do centra města, hlavního města Ománu – MUSCATU. V 

rámci prohlídky města navštívíme mj. Velkou mešitu sultána 

Quaboose, Královskou operu, staré tržiště Mutrah souk atd. Odpo-

ledne můžete zavítat do muzea Bait Al Zubair, které připomíná 

staré tradice a způsob života obyvatel Ománu. V podvečer ubyto-

vání a nocleh., 

3.den – čtvrtek 9.ledna 2020: snídaně, přejezd do oblasti JEBEL 

SHAMS, kde se zastavíme mj. ve vesnici BIRKAT AL MAWZ, 

která nabízí rozsáhlé zbytky původních obydlí, někdy i částečně 

obydlených. Později vyjedeme do pohoří JEBEL SHAMS do 

horského městečka AL HAMRA, kde se kolem tradičních domů z 
hliněných cihel zdá, že se tu zastavil čas. Další městečko  MISFAT 

AL ABRJIN  je zase přilepené na skále v jemenských horách. Vydáme se i na kultovní trek "BALCONY 

RIM" ve stěně kaňonu WADI NACHR až k vesnici BANI 

SUWEJF schované pod skalním převisem.  V podvečer se vrátí-

me do NIZWY, což bylo původně hlavní město Ománu. Zde si 

prohlédnete impozantní pevnost ze 17.stol., které dominuje 40 

metrů vysoká centrální věž s výhledem na Nizwu a okolí. Nocleh 

zde.,     

4.den – pátek 10.ledna 2020: snídaně, ráno se vypravíme na 

místní zvířecí trh a poté odjedeme do Bahly kde navštívíme 

BAHLA., poté zhlédneme hrad JABREEN, který stojí osamoce-
ně na pusté pláni, na pozadí horského masívu Jebel Akhdar, a je 

jedním z nejkrásnějších v zemi. Odpoledne nás čeká dlouhý pře-

jezd pouště, pozdě večer dojezd do letoviska SALALÁ, rodného 

města sultána Qábúse bin Saida (již 45 let moudře vládne Ománu)., ubytování a nocleh., 

5.den – sobota 11.ledna 2020 a 6.den – neděle 12.ledna 2020: snídaně., po celé dva dny se budeme pohybovat 

v provincii ZOFÁR, což je "Afrika v Arábii". Navštívíme Hrobku proroka Joba, zastavíme se u unikátních moř-

ských gejzírů na pláži v MUGHASILU, pod nebetyčnými horami se vykoupete bělostné pláži FAJIJÁ. Všude 

velbloudi, skály, moře a kadidlové stromy. Prohlédneme si i centrum města SALALÁ. Noclehy ve stejném hote-

lu v Salalá., 

7.den – pondělí 13.ledna 2020: snídaně., dopoledne se zastavíme v přístavu MIRBAT a u historických ruin 

SUMHURAM... Přes poušť se pak vydáme na sever země... V průběhu dne možná podnikneme i výlet najatý-

mi vozy 4x4 do pouště (není zahrnuto ve startovném) a později dojedeme do místa našeho ubytování poblíž 
města Dakm., ubytování a nocleh., 

8.den – úterý 14.ledna 2020: snídaně, dnes dojedeme i s 

pomocí trajektu na ománský OSTROV MASIRÁ, který až 

do roku 2004 nesměl mít stálé obyvatele. Možnost koupání v 

Indickém oceánu, pobytu na pláži či zkoumání podmořského 

života na blízkých korálových útesech., nocleh na ostrově.,    

9.den – středa 15.ledna 2020: snídaně, z ostrova Masirá se 

vrátíme trajektem na ománskou pevninu a pojedeme přes 

město AL KAMIL se starými strážními věžemi a malým 

tržištěm. Po-

kračování do 
WADI BANI 

KHALID, kam 

po celý rok přitéká voda. Po křivolaké cestě po horském úbočí 

vstoupíte do dlouhého řečiště, obklopeného vesnicemi a úrodnými 

plantážemi. Pěší výlet k průzračným jezírkům. V podvečer návrat 

do Al Kamil a na okraj pouště, kde budete mít zajištěné ubytování 

v tradičních beduínských stanech, pozorování západu slunce, veče-

ře ve stylu beduínské kuchyně a možnost sjíždění písečných dun v 

jeepech 4x4 (jízda jeepem není zahrnuta do startovného)., nocleh., 



 

10.den – čtvrtek 16.ledna 2020: snídaně, naše cesta pokračuje do starého města SUR s tradiční loděnicí, kde se 

dodnes ručně vyrábí historické dřevěné lodě "dhow".  Odpoledne dojedeme na "želví" pláž RAS AL HADD, 

kam každoročně připlouvá množství želv, které na zdejších plážích nakladly svá vejce. Noční pozorování obřích 

želv karet., ubytování., nocleh., 
11.den – pátek 17.ledna 2020: snídaně, přejezd podél moře na pláž se zářícím bílým pískem a tyrkysovou vo-

dou WHITE SANDS BEACH, která je vklíněna do skalnatého pobřeží. Další zastávkou bude propadlina 

BIMMAH, která vznikla propadnutím vápencového stropu podzem-

ní jeskyně. Kromě pořízení fotografií se i tady můžete vykoupat v 

brakické vodě. Odpoledne zastávka u přehrady WADI DAYAQH 

DAM zásobující vyprahlou krajinu Ománu vodou. V podvečer do-

jezd do Muscatu, ubytování a nocleh ., 

12.den – sobota 18.ledna 2020: snídaně, po snídani přejedeme nad 

terasovitými políčky v „zelených“ horách DŽEBEL ACHDAR do 

oblasti kaňonu 1200 metrů hlubokého „ománského velkého kaňonu“ 

WADÍ BENI AUF. Zde možnost pěšího výletu (buď do kaňonu – 
velmi náročné) nebo podél něj. Nocleh v oblasti., 

13.den – neděle 19.ledna 2020: snídaně., poté navštívíme vesnici 

BILAT SAJID, která je schovaná pod skalním převisem… Odpoled-

ne a večer volný program v Muscatu., ubytování a krátký nocleh., 

14.den – pondělí 20.ledna 2020: ve 2.00 hodiny po půlnoci transfer na letiště, odbavení a v 4.30 hodin odlet 

letadlem společnosti PEGASUS do Istanbulu (přílet v 9.05 hodin, doba letu: 5:35 h)., v Istanbulu přestup a ve 

12.40 hodin odlet do Prahy letadlem stejné letecké společnosti. Předpokládaný přílet na Letiště Václava Havla 

v Praze je ve 13.20 hodin (doba letu: 2:40 h).  

 

 
 

   cestovní formality, vízové podmínky 
Každý účastník akce musí mít platný cestovní pas s platností minimálně do 20.července 2020 a zajištěné elektro-

nické vízum! Pokud jste zažádali o vyřízení vstupního víza ode mne, budete mít vízum zajištěno. Pozor jen, 

abyste vzali s sebou ten cestovní pas, který jste uvedli pro vyřízení víza. Děkuji. 

 

     ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno 10x v hotelech střední kategorie (** nebo ***) nebo penzionech ve 2-

lůžkových pokojích  s příslušenstvím (sprcha, WC) a 1x v beduínském stanu. Součástí vybavení jsou vždy také 

ručníky a povlečení. 

Stravování: strava formou snídaní po každém noclehu (celkem 11x). Při noclehu v beduínském stanu je zajištěna 

v rámci startovného také večeře. 

Minimálně každý druhý den bude možnost zakoupit potraviny v obchodě a v průběhu dne i možnost občerstvení 

v levnějších restauracích (toto neplatí v  

Ceny potravin a stravy v bufetech jsou dražší než u nás, srovnatelné s cenami v celé západní Evropě.. 

Voda z vodovodní sítě je sice většinou pitná, ale i zde se dá zakoupit balená voda a další nápoje (s výjimkou 

alkoholických nápojů – POZOR! Pití alkoholických nápojů včetně piva je striktně na veřejnosti zakázáno! 

V restauracích se dává malé spropitné. Prosím, počítejte s tímto poplatkem již při výběru jídla. Spropitné pro 
obsluhu  je součástí etikety. Toto spropitné se neplatí v případě občerstvení bez obsluhy.  

V případě, že jste s poskytovanými službami spokojeni, je běžné dávat spropitné také nosičům zavazadel, taxiká-

řům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích stanic. 
  

      čas 
V Ománu je čas o 4 hodiny napřed před GMT a o 3 hodiny napřed oproti SEČ. Tzn., že je-li v Ománu 12.00 

hodin v poledne, tak v Česku je teprve 9.00 hodin dopoledne. 
 

 

       jaké bude počasí? 
V navštíveném období bývají v Ománu průměrné teploty kolem 25 st.C. s občasnými srážkami.  
 

    lékařská péče, pojištění, očkování 
Lékařská péče je dostupná a kvalitní. Naléhavě doporučujeme uzavřít před cestou kvalitní cestovní pojiš-

tění. Doporučujeme Vám také vzít si s sebou dostatečné zásoby speciálních léků, pokud je užíváte, nebo lékař-
ský předpis na ně.  

OČKOVÁNÍ NENÍ  POVINNÉ A ANI DOPORUČENÉ. 
 



    měna, doporučené kapesné  
  Oficiální měnou je v Ománu od roku 1970 ománský riál (OMR).  Jeden riál má 1000.- baisa. V oběhu jsou 
papírové bankovky, od 100.-baisa po 50.-riálů a drobné mince. Jedna strana bankovky je vždy v anglické verzi. 

Ve větších městech je široká síť bankomatů a dá se platit mezinárodními kreditními kartami. Výjimku tvoří pou-

liční stánky a tržiště na venkově. Směnárny jsou ve 

všech velkých městech, přijímají eura, dolary i jiné 

světové měny. České koruny v Ománu nevyměníte, 

ománské riály v Česku pravděpodobně neseženete. 

Vyměníme po příletu na letišti v Muscatu.  

Momentální kurzy: 

1.-USD = cca 0,35 OMR, 1.-€ = cca 0,40 OMR 

1.-USD = cca 24.-Kč., 1.-€ = cca 25,80 Kč 

KAPESNÉ: na vstupenky doporučujeme cca 70.-USD., na stravu  cca 175.-USD až 300.-USD (předpokládám 

12,50 až 20.-USD na den)  a  na suvenýry částku podle Vašeho uvážení.  
 

        nákupy, clo 
Dnem volna je pátek, který lze přirovnat k naší neděli. V pátek má volno většina zaměstnanců. Obchody jsou, 

s výjimkou velkých nákupních center, zavřené. V sobotu je také volno, ale obchody otevírají. Úřady a banky 

mají zavřeno v pátek a v sobotu. Tržnice a menší obchody zavírají ve všední den odpoledne mezi 13. až 

17.hodinou. Ve městech nabízejí velké supermarkety (Lulu, Carrefour, Spar) veškerý sortiment. Při výletech do 

odlehlých oblastí je naopak třeba počítat s tím, že dlouhé kilometry na žádný obchod nenarazíme. 
CLO: Neměli byste dovážet ani vyvážet masné a mléčné výrobky, ovoce, zeleninu, koření, ořechy, doutní-

ky, bio výrobky. Při porušení a dovozu tohoto zboží hrozí vysoké pokuty!  

 

        oblečení 
Ománci jsou k turistům velmi vstřícní, přesto je třeba respekto-

vat místní zvyklosti a vhodně se oblékat. V rámci hotelových 

resortů a klubů mohou dámy bez problémů nosit krátké letní 

šaty na ramínka, šortky a plavky. Na veřejných plážích raději 

plavky vcelku. Na výlety mimo komplexy a do měst by měla být 

zakrytá ramena a kolena, tj. raději ne mini šortky a sukně a špa-

getová ramínka. V horských wádí nebo v poušti toto není nutné 

dodržovat striktně, ve městě ale může být zakázán vstup do 

obchodních center nebo muzeí. Na návštěvu úřadů nebo policie, 

příp. k lékaři, jsou potřeba dlouhé kalhoty (i u mužů) nebo sukně 
a dlouhé rukávy. Do mešity si musí ženy zahalit vlasy šátkem, 

musí mít sukni nebo kalhoty dlouhé až na zem a oblečení nesmí být z průsvitného materiálu ani mít velký vý-

střih. Pánové dlouhé rukávy a dlouhé kalhoty. Ve Velké mešitě sultána Qaboose v Muscatu si lze za poplatek 

příslušné oblečení zapůjčit. 

Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Důležité jsou také po-

krývka hlavy a pevná obuv pro pěší výšlapy i procházky po městech. Pro případ deště vezměte s sebou již 

z domova pláštěnky nebo skládací deštníky. Nezapomeňte ani na ochranu kůže (krém na opalování). 
 

     bezpečnost 
Omán je jednou z nejbezpečnějších zemí světa. Přesto pamatujte na arabské přísloví: „Alláh je všemohoucí, ale 

velblouda si raději přivaž.“ Pozor je třeba si dávat při koupání na odlehlých místech, kde nejbližší lékař může být 

i stovky kilometrů daleko. Samostatně cestující ženy ve vhodném oblečení se nemusí bát obtěžování. 
 

     doprava po Patagonii, zavazadla do 

letadla 
    Přeprava bude uskutečněna  klimatizovaným  mikrobusem pro 

7 osob. Vzhledem k poměrně malému úložnému prostoru Vás 

žádáme o co nejmenší zavazadla. Do letadla bez příplatku je 

dovoleno pouze palubní zavazadlo o maximálních rozměrech 

55x35x25 cm a menší druhé palubní zavazadlo (notebook, kabel-

ka apod). o max. rozměrech 40x30x15 cm (max.váha za obě 

zavazadla 12 kg). Na palubu nesmíte mít s sebou žádné ostré 

předměty a tekutiny a maximálním objemem 100 ml.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

        elektřina  

Do sítě je dodáván proud o napětí 220/230 voltů, AC – střídavý proud 50Hz. V hotelech jsou většinou evropské 

elektrické zásuvky. Na mnoha místech jsou anglické tříbodové zásuvky, adaptéry se dají koupit na místě.  
 

         telekomunikace a pošta 
Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a mají velmi dobrou úroveň. Telefonní spojení 

z Ománu do České republiky: 00420 (nebo jen +420) + účastnické číslo.  

Pošta do České republiky jde přibližně 2 týdny. Do adresy se doporučuje uvádět „CZECH REPUBLIC“.  
 

      zastupitelské úřady    
Velvyslanectví Sultanátu Omán pro ČR: Währinger Strasse 2-4/24, A-1090 Vienna 

Diplomatická a konzulární působnost ČR pro: Saúdskoarabské království, Království Bahrajn, Sultanát 

Omán, Jemenská republika: Embassy of the Czech Republic, Al Nuzha District, Saad Bin Gharir Street, P. O. 

Box 94305, Riyadh 11693, Kingdom of Saudi Arabia Tel.: +966 11 4503617 (linka konzulární pohotovosti pro 

české občany v tísni +966 505410531) 

 

        doplatek startovného 
Kdo nemá doplaceno startovné prosíme o platbu do 20.prosince 2019. Účet č. 084136-2028710214/0800,  sou-

časně pošlete zprávu o zaplacení e-mailem. Děkujeme. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klidné přípravy a jen hezké zážitky 

z naší společné akce 

 přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

Jaroslav Svoboda, telefon 702444925 

 

 

 
 


