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Oppdag Omans unike undervannsverden

Turkode

Destinasjoner

Turen destinasjon

Reisen er levert av

35633

Muscat

Oversikt

Oman

Turen starter

Oslo - København - Stockholm Gøteborg
9 dager

Fra : NOK

På grunn av det høye næringsinnholdet i vannet er livet under vann i Oman meget høyt. Dette betyr at du ofte kan ha store stimer av ﬁsk, skilpadder,
rokker, leopard hai og moreneål, skorpionﬁsk og nakensnegler. Større rovdyr har er ikke uvanlig i dette farvannet. Dykkebåtene er også ofte
lekekamerater med de mange delﬁnene i vannet utenfor Oman

Reiserute
Dag 1: Avreise fra Skandinavia² til Muscat
Dag 2: Ankomst Muscat og transfer til hotell
Dag 3-7: Dykking Muscat (2 dykk daglig)
Dag 8: Ledig dag i Muscat
Dag 9: Avreise fra Muscat via Frankfurt til Skandinavia²

Det en gang så lukkede landet Oman er nå dukket opp på dykkeradaren som et
økende turistmål. For dykkere er det nok av uutforsket territorium. Den 3165 km
lange og kuperte Omanske kystlinjen strekker seg fra De Forente Arabiske Emirater i
nord til Jemen i sør. Næringsrike strømmer tilby et stort overﬂod av marint liv og det
er påstått at så mange som 1500 forskjellige ﬁskearter kan ﬁnnes i farvannet utenfor
Oman.
Dag 1: Avreise fra Skandinavia²
Denne pakken er basert på bruk av Oman Air og dette er en natt ﬂyvning fra Frankfurt vanligvis
men andre byer i Europa er også mulig med forbindelse fra Skandinavia med SAS/Lufthansa.
Dag 2: Ankomst Muscat
Ankomst til Omans hovedstad Muscat om morgenen og transfer til vårt dykkehotell som ligger
ca 30 minutter utenfor sentrum av Muscat i Sifah. Overnatting Sifawy Boutique Hotel
Dag 3-8: Dykking Muscat & Sifah regionen (F,M)
All dykking er med båt ut fra Sifawy Boutique Hotel. Det er lagt inn totalt 10 dykk under
oppholdet som er nok til å se det meste av hva regionen kan tilby. Oppholdet kan skreddersys og
forlenges eller kombineres med øvrige dykkesteder i Oman. Husk at Oman er fortsatt kun på
ekspedisjons stadiet når det gjelder dykking og lite er egentlig kartlagt. Overnatting Sifawy
Boutique Hotel
Al Munassir - Det 3000 tonn tunge marineskipet Al Munassir ble senket av Sultanens marine i
2003. Formålet var å lage et kunstig rev for å tiltrekke seg både marine liv og dykkere fra hele
verden. Skipet hviler nå oppreist i sanden med en maksimal dybde på 30 meter på hekken.
Forankringslinen er festet til broen og overbygningen er klart synlig fra overﬂaten. Vi nærmer nøye babord side hvor du ﬁnner maskingevær
stillingen omgitt av stimﬁsk som omtrent ikke orker å ﬂytte å seg før du dytter de vekk! Honeycomb murener skjuler seg tålmodig i skyggene
langs ankervinsjer og venter på sitt neste måltid. Hekken er et magisk sted! Fra avstand ser hekken ut som Jedi Master Yoda fra Star Wars
med dykkere maske! Ikke rart at ﬁsken har omfavnet vraket som sitt nye hjem, et mer passende verge er vanskelig å ﬁnne.
Dag 10: Sifah & Muscat (F,M)
Ledig dag etter en hektisk uke med dykking. Vi kan anbefale en av våre mange utﬂukter til de mange oasene innenfor kysten eller et besøk til den
meget fargerike basaren i Muscat by. Overnatting Sifawy Boutique Hotel
Dag 11: Avreise fra Muscat (F)
Transfer fra Sifawy Boutique Hotel til ﬂyplassen i Muscat og avreise om morgenen med Oman Air til Frankfurt og med videre forbindelse til
Skandinavia²

Viktig Informasjon
Pakken inkluderer:

Fly Skandinavia² - Muscat - Skandinavia² med Oman Air
30 kilo innsjekket bagasje
Alle ﬂyskatter og avgifter
Privat ankomst & avreise transfer Muscat ﬂyplass - Sifah - Muscat ﬂyplass
6 netter Sifawy Boutique Hotel, Sifah
Romtype: Sifawy rom

Måltider: Frokost & middag
Dykkepakke inkluderer tilsammen 16 dykk under oppholdet, vekter, bly, alle dykk er båtdykk
Ikke inkludert
Visum til Oman (fåes ved ankomst ca NOK115)
Tips
Reise- og avbestillingsforsikring
Annen nyttig reiseinformasjon:
Pris: er basert på per person i delt twin/dobbelt rom i lavsesong. Alle reiser med REISEbazaar er med ruteﬂy og pris vil avhenge av ledig kapasitet på
ønsket reisedato samt sesong for hotellene benyttet i pakken og kan derfor variere. Alle tilbud gis uforpliktende på forespørsel. Utvidelse av reisen er
mulig til å inkludere evt dykking i Musandam regionen eller en av våre mange spennende kultur reiser i Oman. Reisen kan evt legges via Dubai om
ønskelig (spør oss om pris).
Skandinavia² menes i denne pakken København, Stockholm, Gøteborg eller Oslo. Avreise fra andre byer i Skandinavia er mulig (spør oss om pris).
Beste tid for denne destinasjonen: Etter vår mening er den beste tiden for denne destinasjonen mellom aug til slutten av nov når lufttemperaturen
holder seg på behagelige 23-26ºC, men beste dykkeperioden er mai-jun hvor du også får den beste sikten (opp mot 25m). NB! Ingen dykking under
Ramadan
Sikt: Kan variere mye men grunnet meget næringsrikt vann fra 5-20m (men normalt 15-25m) og kan stige opp mot 30m lengre ut fra kysten.
Vanntemperatur: på sommeren mellom mai-jun ligger temperaturen på 28-32ºC, men lufttemperaturen kan stige opp mot 50ºC! og med 90%
luftfuktighet.
Dykkeforhold: kort vei fra Europa og normalt lett dykking med lite strøm gjør Oman til en meget attraktiv destinasjon.
Strøm: Svak eller ingen
Les også artikkel fra våre ambassadører Vidar Skålevik & Siv Pedersen som besøkte
Oman i mai 2016 og laget denne rapporten og video:

Se vår dykke video fra denne destinasjonen:

Priser / Datoer
Ved skriftlig aksept av vårt tilbud bekrefter du/dere at våre betingelser er både lest og forstått og at evt kansellerings gebyrer kan tilkomme ved en
evt. avbestilling av reisen
Tilgjengelige datoer

Pris (1 voksen)

Pris (1 barn)

Status reise

Vi vil komme tilbake til deg med et tilbud på den forespurte reisen/pakken I løpet av 48 timer. Alle tilbud er uforpliktende og er vanligvis gyldige i 7
dager. Vi gjør oppmerksom på at reserverte tjenester kan bli kansellert innenfor disse 7 dagene og at pris kan endres inntil en endelig bestilling er
mottatt.
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