
 

 

 

1.diena. Lidojums, 15.02.2019 

Lidojums: Rīga – Stambula 12:55 – 16:50 
     Stambula – Muskata 19:55 - 01:45+1 
 
2.diena.Musktas apskate, 16.02.2019, brokastis un vakariņas 

Ierašanās Muskatas lidostā 01:45, tikšanās ar vietējo gidu, transfērs uz viesnīcu. Atpūta. 
Brokastis viesnīcā un ap plkst. 10 Muskatas pilsētas ekskursija. Ekskursijas laikā 
apskatīsim Pasaulē 5. lielāko mošeju – Sultan Qaboos , tā tiek dēvēta par islāmu 
arhitektūras šedevru, tā ir izrotāta ar zeltu, kristāliem un marmoru. Pēc tam apmeklēsim 
valsts vecāko un lielāko tirgu – Muttrah souq, brīvais laiks, lai iepirktos. Nākamā pietura 
Al Alam pils , vieta kur Sultāns uzņem valsts viesus un apskatīsim arī 16.gs. portugāļu 
kolonistu celtajiem cietokšņiem Jalali un Mirani. Apmeklēsim muzeju, kur būs iespējams 
iepazīties ar Muskatas vēsturi, un dažādiem artefaktiem. Ekskursijas nobeigumā iepazīsim 
Muskatu kuģojot pa upi un pirmo reizi nobaudot īpašo kafiju - Oman kahwa. Vakariņas 
un nakts viesnīcā Ramada Muscat http://www.ramadamuscat.com/  
 
3.diena. Piekrastes apskate un bruņurupuči .  17.02.2019, brokastis un vakariņas 

Brokastis viesnīcā. Ekskursijas sākumā dosimies pastaigā pa vienu no 
skaistākajām vietā Omanā – Shab un Twin ielejām, tās apskalo kristālzili ūdeņi , 
kas kontrastē ar bagātību augu valsti... Būs iespējams arī nopeldēties. Dosimies 
garām Bimmah Sinkhole – debeszilam sālsūdens ezeram. Pēc tam dosimies uz 
tradicionālo zvejnieku ciematu Sur, apskatīsim tradicionālais laivas Dhow, kā tās 
tiek gatavotas un brīvdabas muzeju. Vēlā vakarā dosimies uz Bruņurupuču 
pludmali, kur būs iespējams vērot, ko unikālu – kā bruņurupuči nāk krastā un dēj 
olas. Nakts viesnīcā Sur Plaza Hotel http://www.omanhotels.com/surplaza/  
 
4.diena. Smiltis un akmeņi . 18.02.2019, brokastis un vakariņas 

Brokastis viesnīcā. Dosimies uz ieleju Bani Khalid – šeit atrodas dabīgi veidoti kristāldzidrī ūdens 
baseini, kuriem apkārt ir palmas...neliela apstāšanās, lai nopeldētos, pirms dodamies uz plašo 
Wahiba tuksnesi. Apmetīsimies tradicionālā tuksneša nometnēm, kur baudīsim  vietējos ēdienus 
un priekšnesumus. Nakts 1000 Nights Camp https://www.thousandnightsoman.com/  
 
5.diena. Zaļais kalns . 19.02.2019, brokastis un vakariņas 

Brokastis. Dosimies uz netālo pilsētu – Irba, viena no vecākajām pilsētām 
Omānā. Pēc tam dosimies uz Jebel Al Akhdar, šeit atrodas viena no 
auglīgākajām zemēm – dārzeņi, augļi,  ziedi...šeit top arī rožūdens, kas tiek 
plaši izmatots – kulinārijām medicīnā, reliģiskajām ceremonijām, kosmētikai 
utt. No Saiq kalnu terases , kas atrodas ~2000m augstumā, paveras brīnišķīgs 
skats. Vērosim saulrietu no Brikat Al Mouz, pēc tam neliels ieskats tuksneša 
pamestajos un nopostītajos ciematiņos, senās apūdeņošanas sistēmas, dateļu 
plantācijas... Pārbrauciens uz viesnīcu. Nakts viesnīcā Falaj Daris Hotel 

http://www.falajdarishotel.com/  
 
6.diena. Nizwa .  20.02.2019, brokastis, pusdienas un vakariņas 

Brokastis. Ekskursijas uz kultūras galvaspilsētu - Nizwu, kas 6. un 7. gs. ir bijusi Julanda 
dinastijas galvaspilsēta. Šobrīd tā ir kļuvusi par vispopulārāko tūristu apskates vietu, ar  
savām vēsturiskajām celtnēm – Jabreen pili un ievērojamo fortu. Apmeklēsim arī tirgu, 
kur  būs iespējams vērot kā notiek liellopu izsole, tā notiek 1x nedēļā.  Pēc tam 
dosimies uz Al Hamra ciematu, šeit vietējās sievietes demonstrēs vecās paražas – ēst 
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gatavošanā, zemes frēzēšanā utt... Šis ciemats atrodas pie Jebel Shams kalna, tas tiek dēvēts par 
saules kalnu, tā augstums ir 3075m v.j.l. Pēc tam dosimies uz viesnīcu, pa ceļam būs iespējams 
vērot Omānas Lielo kanjonu . Nakts viesnīcā Jebel Shams resort http://jebelshamsresort.com/  
 
7.diena.  Bani Awf ieleja. 21.02.2019, brokastis,  

Brokastis. Agri no rīta dosimies pārbraucienā uz As Sab seno ciematiņu, lai baudītu 
elpu aizraujošus skatus! Pēc tam turpināsim ceļu uz Muskatu, pa ceļam apskatīsim 
Bilad Sayt ciematu, brauksim pa Wadi Bani Awf – viens no aizraujošākajiem bez 
ceļu maršrutiem . Pa ceļam vēl apmeklēsim karstos avotus. Nakts viesnīcā 
Millennium Mussanah 
https://www.millenniumhotels.com/en/mussanah/millennium-resort-mussanah/  
 

8.diena.  Muskata. 22.02.2019, brokastis,  

Brokastis. Brīvais laiks pilsētā. Nakts viesnīcā Millennium Mussanah 

https://www.millenniumhotels.com/en/mussanah/millennium-resort-mussanah/ 
 
9.diena.  Muskata. 23.02.2019, brokastis,  

Brokastis. Brīvais laiks pilsētā. Aptūta pirms lidojuma. ~ 22:00 transfērs uz lidostu.  
 

10.diena.  Muskata. 24.02.2019, brokastis,  

Lidojums: Muskata – Stambula 02:40 – 07:20 

                   Stambula – Rīga 15:30 – 17:40 

 

Ceļojuma cena: 999 EUR un 2274 USD   

Piesakoties pirmā iemaksa: 333 EUR ,- un 500 USD ,- 

 

Ceļazīmes cenā iekļauts: 

 Lidojums Rīga – Stambula – Omāna– Stambula – Rīga; 

 Transfērs lidosta – viesnīca – lidosta;  

 9 naktis viesnīcā , pēc programmas; 

 Ieejas maksas minētajos apskates objektos;  

 Izbrauciens ar kuģīti 16/02/19; Bruņurupuču vērošana 
17/02/19; Bait Al Safah Oman apmeklējums 20/02/19 

 Angliski runājošs gids ekskursiju laikā;  

 Medicīniskā apdrošināšana ceļojuma laikā; 

 Grupas vadītājs no Latvijas 
 

 

Papildus izdevumi: 

  Omānas vīza uz vietas lidostā 
~52EUR 

 Dzeramnaudas; 

 Dzērieni;  
 

Tel: 67223112 

GSM: 26433302, 29405500 

E-mail: digitours@digitours.lv 

Web: www.digitours.lv 
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