
Oman landet som ofta förknippas med sagan Tusen och en Natt. 
Det sydligaste av de olika sultanaten på Arabiska halvön med en 
lång kustlinje på nästan 1700 km. Tre hav omger landet: Arabiska 
Gulfen, Omanska Gulfen och Arabiska Sjön. Varierande topografi 
gör landet spännande, från en variation av höga bergsområden och 
öken till lågland vid havet. Oman har också fjordar som skär 
igenom bergen och sanddynerna Shargiyah (Wahiba). Muscat är 
landets administrativa center, kända stränder som Qurum Beach 
och Bandar Al-Jissah ligger i nära anslutning till staden. I södra 
delen mot Arabiska halvön ligger Salalah, en annan viktig stad i 
Oman. Det är ca. 1000 km mellan städerna. Mellan städerna finns 
många historiskt intressanta städer så som Sohar, Nizwa och Sur. 
Dykning med kristallklart vatten ner till 20-30 meter är en verklig 
upplevelse. Oman är i många fall en historisk kvarleva med 
traditionella livsmönster parallellt med det ultramoderna. Ett stolt 
folk som ibland fortfarande baserar sin rikedom på antal kameler 
och fruar. Kombinera gärna Oman med Förenade Arabemiraten. 

Kombinera gärna din upplevelse med bad i Muscat. 

Kategori; Lodge ***+ 
Transport; Minibuss, bil 
Start;  Muscat 
Slut;  Muscat 
Dagar;  4 
Dag 1 - Muscat 
AllResors lokala representant möter dig vid 
flygplatsen och du åker till valt 
hotellalternativ. 

Dag 2 - Muscat (frukost) 
På förmiddagen får du uppleva en 
stadsrundtur med början vid Al Alam och 
sedan Al Bustan palatsen, därefter ser du 
fiskmarknaden i Corniche. På kvällen 
besöker du lokala basarer. 

Dag 3 - Nizwa Fort (frukost, lunch) 
Efter frukost väntar en heldagsutflykt, du bör
-jar din resa till Nizwa Fort och får vara med 
deras nationella uppträdande med sång. 
Vidare till keramikaffärer och Omans 
handarbeten. På eftermiddagen gör du en tur 
till det vackra Bahla Fort and Jabrin palatset. 
Du är tillbaka vid 18-tiden till hotellet i 
Muscat. 

Dag 4 - Delfinerna - Muscat (frukost) 
Efter frukost bär färden av till delfinerna för 
en tur på ungefär 2 timmar. Vid retur till 
Muscat har du eftermiddagen på egen hand 
och härmed är denna lilla rundresa slut, 
vidare transfer till flygplatsen eller till ditt 
inbokade sol & bad hotell. 
 
 

 
Kategori; Lodge / camping ***+   
Transport; Bil, safarijeep 
Start;  Muscat 
Slut;  Muscat 
Dagar;  5 
Dag 1 - Muscat 
AllResors lokala representant möter dig vid 
flygplatsen och du åker till valt 
hotellalternativ. 

Dag 2 - Muscat - Sur (frukost) 
Efter frukost skall du bekanta dig delfinerna 
vid Marina Bander Rawda. På eftermiddagen 
åker du till Sur via kustvägen med en 
safarijeep, en vacker väg till de vita 
sandstränderna. Avkoppling vid havet och 
senare ett stopp vid Wadi Shab och Wadi 
Tiwi. Vid solnedgången åker vi tillbaka till 
Sur för övernattning. 

Dag 3 - Sur - Wahiba (helpension) 
Innan soluppgången lämnar du hotellet för 
att åka till Ras AlHadd Turtle Beach, här får 
du en upplevelse av sköldpaddorna längs 
stranden. Vidare till Wadi Bani Khalid för 
picknick lunch och ett bad i de uppfriskande 
källorna. Upplever Wahibas Sanddyner och 
möjlighet finns till en kamel ritt mot tillägg. 
Efter en lång dag är det dags för grillad 
kvällsmat samt nattens vila i form av 
camping. 

Dag 4 - Wahiba - Muscat (frukost) 
Du åker tillbaka till Sur city  och besöker  
”dhow building factory” (en speciell 

fiskebåt) samt en fiskmarknad. Returresa till 
Muscat samt övernattning. 

Dag 5 - Muscat (frukost) 
Denna sista dag får du en stadsrundtur i 
Muscat, med början vid Old Muttrah, vidare 
längs den vackra slingriga vägen till Al Alam 
palatsen och slutligen en shopping tur innan 

transfer till flygplatsen eller ditt inbokade sol 

 
 

Oman      

  Rundresa Oman   ET001 
  4 dagar 

  Rundresa Oman   ET002 
  5 dagar 

Upplevelseprogram Oman 



 

 

Oman 

Kategori; Lodge / camping ***+   
Transport; Bil, safarijeep 
Start;  Muscat 
Slut;  Muscat 
Dagar;  7 
 
Dag 1 - Muscat 
Efter ankomst till Muscats internationella 
flygplats möts du av AllResors lokala 
representant och vidare transfer till ditt 
hotell. 

Dag 2 - Muscat (frukost, lunch) 
På morgonen gör vi en halvdags stadsrundtur 
i Muscat. Du möts här av en modern stad 
blan-dad med gammal tradition. Besök vid 
Al Bustan Palace Hotel, en exklusive 
byggnad mest nyttjad som konferensplast för 
länderna runt Gulfområdet.Sultanen vill här 
visa sin rikedom för Arab världen. Turen fort
-sätter se-dan till det vackra Al Alam palatset 
och sedan  längs den fina vägen till den 
lokala markna-den i det gamla Muttrah. Åter 
till hotellet för lunch. På kvällen ges det 
möjlighet mot tillägg till en kryssning i 
hamnområdet. 
 

Dag 3 - Muscat - Ras Al Hadd (helpension) 
Denna morgon startar en äventyrlig del av din 
rundresa i en 4-hjulsdriven bil via kust-vägen. 
Färden går först till Quriyat byn, stopp för 
picknick-lunch. Vidare besöker du ännu en 
intressant stad Qalhat, en av de äldsta städerna 
och hamnarna i Oman. På kvällen ankommer 
vi till Ras Al Hadd, sköldpaddornas områ-
de.Vid solnedgången är det grillmiddag och 
sedan övernattinng i tält. 

Dag 4 - Ras Al Hadd - Wahiba Sands 
(helpension) 
Du lämnar Ras Al Hadd på morgonen och 
kör mot Wadi Bani Khalid, staden med namn 
efter en av huvudstammarna. En vandring 
och klättring ger en vacker vy över bukten 
och det gröna odlade bältet. Wadi Bani Kha-
lid är omgärdad av dadelpalmer och tropiska 
fruktplantager. Här är ett idealiskt tillfälle för 
ett dopp i det kristallklara vattnet. Här äter du 
även lunch. Fortsätter sedan mot Waiba 
Sands och stopp görs längs vägen hos 
Bedustammen. I Waiba Sands får du uppleva 
och beskåda den fantastiska solnedgången 
och grillmiddag under stjärnhimlens sken, 
ytter-ligare en natt i tält och med ”tusen och 
en natt” som omgivning. 
 

Dag 5 - Wahiba Sands - Jabel Shams 
(frukost) 
Efter frukost körs du över sanddynerna med 
den fyrhjulsdrivna bil mot Nizwa, en av 
Omans historiskt sett viktigaste städer, 
besöker fortet och den traditionella Souqen   
(marknaden), fylld av silverjuveler, 
antikviteter och keramik. På eftermiddagen 
besöker du ruinerna av Tanuf-byn, som 
förstördes i ett krig. Fortsätter sedan till Jabel 
Shams, ”solens berg”, den högsta toppen i 
Oman, 3009 meter. Vägen klättrar upp mot 
toppen och det ger oss en fantastisk utsikt. 
Övernattning i Jabel Al Akhdar Hotel. 
 
Dag 6 - Jabel Shams – Muscat (frukost) 
Nästa morgon fortsätter du mot Birkat 
AlMouz den mystiska staden i Bahla. 
Besöker det massiva fortet av Bahla och 
Souqen, som säljer Omanskt handarbete och 
fin keramik. Återvänder till Muscat. 
 
Dag 7 - Muscat (frukost) 
Du smälter alla intryck under resan och 
spenderar resten av dagen på egen hand tills 
det är dag för transfer till flygplatsen 
alternativt transfer till ditt sol & bad hotell. 

 Upplevelseprogram                            

  Öken Safari - 7 dagar 
Min. antal personer 2012 

2 20.230 kr / pers 

Enkelrumstillägg Förfrågan 

Min. antal personer 2012 

2 10.130 kr / pers 

Enkelrumstillägg Förfrågan 

  Rundresa Oman  - 4 dagar 

  Rundresa Oman  - 5 dagar 
Min. antal personer 2012 

2 13.175 kr / pers 

Enkelrumstillägg Förfrågan 90 rum 
Luftkond. 
Tv-satellit 
Telefon 
Minibar 
Restaurang 
Bar  
Pool 
Gym 

  Ramee Guestline Hotel *** 

  Ramee Guestline Hotel ***  

  Inkl. frukostbuffé  

 Standard 2012 

 Enkelrum   1.575:- 

 Dubbelrum   1.895:- 

Ovanstående sol- & badpriser är per rum och natt! 
För resevillkor se: www.allresor.se  

För fler sol & bad hotellalternativ vänligen kontakta oss 

Ramee Guestline Hotel är ett 
prisvärt medelklass hotell som 
ligger med nära gångavstånd till 
stranden och ger dig mycket bra 
service. Rummen är stora och 
komfortabelt inredda. Det är 
endast 5 minuters bilväg till det 
kända Qurum shoppingcentret.  

 Ökensafari Oman 7 dgr  ET003 

Sol & bad Muscat 
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