
Δηάξθεηα: 6 εκέξεο 

Αλαρωξήζεηο: 06, 20/05 & 10, 24/06 
 

 

ΟΜΑΝ 
Μάζθαη, Οπάληη Μπάλη Χαιίλη, Έξεκνο Γνπαρίκπα, Νίδνπα, Μπάρια, Τδακπξίλ, 

Γθξαλ Κάλπνλ ηνπ Οκάλ, Αι Χάκξα, Μηζθάρ 
 

Τν Οκάλ ζεσξείηαη κία από ηηο αζθαιέζηεξεο θαη πην εηξεληθέο ρώξεο ηεο γεο. Οη θάηνηθνί ηνπ 
είλαη από ηνπο πην θηιόμελνπο ηνπ θόζκνπ. Τα ρακνγειαζηά ηνπο πξόζσπα καξηπξνύλ ηελ 
πξνζπκία ηνπο λα κνηξαζηνύλ κε ηνπο επηζθέπηεο ηελ κνλαδηθή θνπιηνύξα ηνπο θαη νη 

πεξηζζόηεξνη ηαμηδηώηεο έρνπλ λα δηεγεζνύλ ηνπιάρηζηνλ κία ηζηνξία αμηνζαύκαζηεο ηνπηθήο 
θηινμελίαο. Η πξνζεθηηθή ηνπξηζηηθή ηνπ αλάπηπμε έρεη θαηνξζώζεη λα δηαηεξήζεη άζηθην ην 

θπζηθό ηνπ πεξηβάιινλ. Λείςαλα ρηιηάδσλ νρπξώλ θαη παξαηεξεηεξίσλ ζηέθνληαη ζαλ θξνπξνί 
πάλσ από ην εηξεληθό ηνπίν ηνπ Οκάλ θαη πνιιά εμ απηώλ έρνπλ πιένλ απνθαηαζηαζεί 
αλαδεηθλύνληαο ηελ παιηά ηνπο δόμα θαη είλαη πξνζβάζηκα ζηνπο επηζθέπηεο. Τν θξνύξην ηεο 

νξεηλήο πόιεο Νίδνπα (Nizwa), ίζσο ην πην δηάζεκν νξόζεκν ηεο θιεξνλνκηάο ηνπ Οκάλ, είλαη 
έλα εμαηξεηηθό παξάδεηγκα. Πεξηηξηγπξηζκέλν από ην εμίζνπ γνεηεπηηθό παδάξη ηεο πόιεο, απηό 

ην εληππσζηαθό κλεκείν αξρηηεθηνληθήο ηεο ρώξαο δηαζέηεη έλαλ ιαβύξηλζν δηαδξόκσλ πνπ 
ζπλδένπλ ηηο αίζνπζεο θάησ από ηνλ κεγάιν θεληξηθό πύξγν. 

 
 

Πξόγξακκα εθδξνκήο 

 
1ε εκέξα: Αζήλα - Μάζθαη 

Σπλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Μαζθάη. Έλα κνλαδηθό κείγκα αξραίαο θαη 
ζύγρξνλεο αξρηηεθηνληθήο, ην Μαζθάη είλαη κηα όκνξθε, θαζαξή πόιε, πνπ πεξηβάιιεηαη από 

βνπλά θαη βξέρεηαη από ηελ Αξαβηθή ζάιαζζα. Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε πόιε έρεη ζεκεηώζεη 
δξακαηηθή αλάπηπμε, σζηόζν είλαη πεξήθαλε γηα ηελ πνιηηηζηηθή ηεο θιεξνλνκηά, ηελ νπνία 
δηαηεξεί αλαιινίσηε ζην δηάβα ηνπ ρξόλνπ. 

 



2ε εκέξα: Μαζθάη, Ξελάγεζε, Κξνπαδηέξα ζηνλ θόιπν ηνπ Οκάλ κε παξαδνζηαθό 
πιενύκελν "ληόνπ" 

Άθημε ζηελ γνεηεπηηθή πξσηεύνπζα ηνπ Οκάλ ηηο πξώηεο πξσηλέο ώξεο, κεηαθνξά ζην 
μελνδνρείν, early check in θαη ρξόλνο γηα μεθνύξαζε. Αθνινπζεί ε μελάγεζε ηεο πόιεο, θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα επηζθεθζνύκε ην κεγαινπξεπέο θηίξην ηεο Βαζηιηθήο Όπεξαο θαη ην 

εληππσζηαθό Μεγάιν Τδακί, έλα από ηα κεγαιύηεξα ηνπ θόζκνπ, ην νπνίν νινθιεξώζεθε ην 
2001 θαη απνηειεί έλα ζαύκα αξαβηθήο αξρηηεθηνληθήο. Θα επηζθεθζνύκε επίζεο ην κνπζείν 

Μπαΐη Αι Ενπκπαΐξ (Bait Al Zubair), όπνπ ζα γλσξίζνπκε πνιιά ζηνηρεία από ηελ ηζηνξία θαη 
ηνλ πνιηηηζκό ηνπ Οκάλ. Σηε ζπλέρεηα ζα ζηακαηήζνπκε γηα θσηνγξαθίεο έμσ από ην ππέξνρν 
παιάηη Αι Αιάκ (Al Alam) - ηελ επίζεκε θαηνηθία ηνπ ζνπιηάλνπ - πνπ πιαηζηώλεηαη από ηα 

δίδπκα πνξηνγαιηθά νρπξά Τδαιάλη (Jalani) θαη Μηξαλί (Mirani). Μέζσ ηεο παξαιηαθήο Κνξλίο 
ζα θαηαιήμνπκε ζην παδάξη Μνπηξάρ (Mutrah Souq), ζηα ζηελά ζνθάθηα ηνπ νπνίνπ 

αλαδύνληαη δειεαζηηθά αξώκαηα κπαραξηθώλ, θαθέ θαη ιηβαληνύ, ελώ ζηα καγαδάθηα ηνπ 
αλαθαιύπηεη θαλείο ππέξνρα θνζκήκαηα, κνλαδηθά έξγα ηέρλεο, αληίθεο, πεξίηερλα 
μπιόγιππηα θαη παλέκνξθα ζνπβελίξ. Τν απόγεπκα ζα απνιαύζνπκε ην ειηνβαζίιεκα κε κία 

ζαπκάζηα θξνπαδηέξα ζηνλ θόιπν ηνπ Οκάλ κε παξαδνζηαθό πιενύκελν "ληόνπ". Δπηζηξνθή 
ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
3ε εκέξα: Μαζθάη - Οπάληη Μπάλη Χαιίλη - Έξεκνο Γνπαρίκπα 
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ θαηαπξάζηλε θνηιάδα ηνπ Οπάληη Μπάλη Χαιίλη (Wadi Bani Khalid). 

Ο πνηακόο απηόο έρεη λεξό ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη εδώ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα 
θνιπκπήζνπκε ζε δξνζεξέο "πηζίλεο" κε ζκαξαγδέληα λεξά (ζα πξέπεη λα έρεηε καδί ζαο ξνύρα 

θνιύκβεζεο θαη πεηζέηεο - νη γπλαίθεο ζνξηο θαη t-shirt, όρη καγηό). Σηε ζπλέρεηα ζα θζάζνπκε 
ζηελ "ακκώδε ζάιαζζα", ηελ καγεπηηθή έξεκν Γνπαρίκπα (Wahiba), πνπ απιώλεηαη ζε κία 
έθηαζε κήθνπο 200 ρηιηνκέηξσλ θαη πιάηνπο 100 ρηιηνκέηξσλ. Οη ακκόινθνη μεπεξλνύλ εδώ ηα 

100-150 κέηξα θαη πξνζθέξνπλ έλα όκνξθν ζέακα δηαθνξεηηθώλ απνρξώζεσλ. Φζάλνληαο 
ζηελ θαηαζθήλσζε ζα καο θαισζνξίζνπλ νη Βεδνπίλνη πξνζθέξνληάο καο ηνλ πεξίθεκν 

αξαβηθό θαθέ, θξέζθα θξνύηα θαη εκθηαισκέλν λεξό. Ζ βόιηα ζηνπο ακκόινθνπο κε ηνπο 
έκπεηξνπο νδεγνύο ησλ ηδηπ 4x4 κνηάδεη ζαλ … ζέξθηλγθ ζηα θύκαηα, ελώ ην βξάδπ καο 

πεξηκέλεη δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε ππό ην ζειελόθσο θαη θάησ από ηνλ έλαζηξν νπξαλό, γηα 
λα δήζνπκε κία από ηηο …ρίιηεο λύρηεο κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν, όπσο θαη ν Σεβάρ ν 
Θαιαζζηλόο! 

  
4ε εκέξα: Έξεκνο Γνπαρίκπα - Μπάρια - Τδακπξίλ - Νίδνπα 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεκεξηλήο εκέξαο ζα εμεξεπλήζνπκε ηελ ελδνρώξα ηνπ Οκάλ. Πξώηνο 
ζηαζκόο ηεο δηαδξνκήο καο ζα είλαη ζηελ παλέκνξθε Μπάρια (Bahla), πνπ βξίζθεηαη ππό ηελ 
αηγίδα ηεο UNESCO. Σηε ζπλέρεηα ζα κεηαβνύκε ζην σξαηόηεξν θξνύξην ηεο ρώξαο, ην 

Τδακπξίλ (Jabrin), πινύζην ζε ηνηρνγξαθίεο, κπνπληξνύκηα θαη θξπθά πεξάζκαηα. Μεηά ηελ 
επίζθεςή καο ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ παιηά πξσηεύνπζα, ηελ νξεηλή πόιε Νίδνπα (Nizwa). 

Δδώ ζα επηζθεθζνύκε ην επηβιεηηθό ηεο θξνύξην ηνπ 17νπ αηώλα, έλα από ηα πην γλσζηά 
θάζηξα ηεο ρώξαο, θαζώο θαη ην παξαδνζηαθό παδάξη/souq, όπνπ ζα αλαθαιύςνπκε ζαπκάζηα 
ρξπζά θαη αξγπξά θνζκήκαηα θαη κνλαδηθά έξγα ηέρλεο. Μεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην 

μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

5ε εκέξα: Νίδνπα - Αι Χάκξα - Γθξαλ Κάλπνλ ηνπ Οκάλ - Μηζθάρ - Μαζθάη 
Σήκεξα ην πξσί ζα αλαρσξήζνπκε γηα ην νξεηλό ρσξηό Αι Χάκξα (Al Hamra) θαη ζα θζάζνπκε 
κέζα από ην βαζύ θαξάγγη Γθνπι (Wadi Ghul) ζην Τδέκπει Σακο (Jebel Shams), ην "Όξνο ηνπ 

Ήιηνπ", ηνλ αδηακθηζβήηεην άξρνληα ησλ βνπλώλ. Τν Τδέκπει Σακο βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν 
3.000 κέηξσλ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη είλαη ε πςειόηεξε θνξπθή ηεο νξνζεηξάο 

Jebel Al Akhdar. Δδώ ζα απνιαύζνπκε ηα αζύιιεπηεο νκνξθηάο ηνπία ηνπ πεξίθεκνπ "Γθξαλ 
Κάλπνλ" ηνπ Οκάλ. Τν Μεγάιν Φαξάγγη είλαη έλα ζαύκα ηεο θύζεο, πνπ ραξίδεη ζηνλ επηζθέπηε 



ηνπ αιεζκόλεηεο εκπεηξίεο. Σπλερίδνπκε ηε δηαδξνκή καο γηα ην παλέκνξθν ρσξηό Μηζθάρ 
(Misfah), πνπ είλαη ζθαξθαισκέλν ζηελ πιεπξά ηνπ βνπλνύ, κε ηα ζηελά, πέηξηλα κνλνπάηηα 

λα νδεγνύλ ζηελ θνηιάδα. Ζ ηζηνξία ηνπ θζάλεη εθαηνληάδεο ρξόληα πίζσ θαη κέρξη ζήκεξα νη 
γεσξγνί θάηνηθνί ηνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο αλαβαζκίδεο θαη ην αξραίν αξδεπηηθό ζύζηεκα κε ηα 
θαλάιηα ηνπ λεξνύ, γλσζηό σο aflaj, γηα ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο. Μεηά ηελ επίζθεςή καο ζα 

αλαρσξήζνπκε γηα ην Μαζθάη. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

6ε εκέξα: Μαζθάη - Αζήλα 
Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Αζήλα. Άθημε απζεκεξόλ. 
 

Τηκή ζπκκεηνρήο θαη΄άηνκν: 
 

Αλαρώξεζε Τηκή θαηά άηνκν ζε δίθιηλν Δηαθνξά Μνλνθιίλνπ 

06, 20/05 & 10, 24/06 859 € + 381 € 

 

Πεξηιακβάλνληαη: 
 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο κε ελδηάκεζν ζηαζκό  
 Τξεηο δηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρεία 4*  
 Μία δηαλπθηέξεπζε ζε Camp ζηελ έξεκν  

 Ζκηδηαηξνθή  
 Μεηαθνξέο, εθδξνκέο, μελαγήζεηο όπσο αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα  

 Έκπεηξνη ηνπηθνί νδεγνί-μελαγνί  
 Έκπεηξνο Έιιελαο αξρεγόο-ζπλνδόο  

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 
 
Δελ πεξηιακβάλνληαη: 

 
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινο θαπζίκσλ, Αρζνθνξηθά, Φηινδσξήκαηα, Ταμηδησηηθή 

αζθάιεηα θαη αζθάιεηα COVID γηα ηαμηδηώηεο έσο 75 εηώλ: 640€ 

 

Ελδεηθηηθέο πηήζεηο κε Qatar Airways 

Ηκεξνκελία Πηήζε Δηαδξνκή Ώξα Αλαρώξεζεο Ώξα Άθημεο 

1ε εκέξα QR 204 Αζήλα – Νηόρα 13:45 18:10 

2ε εκέξα QR 1148 Νηόρα – Μαζθάη 01:20 03:55 

6ε εκέξα 
QR 1149 Μαζθάη – Νηόρα 05:25 06:00 

QR 203 Νηόρα – Αζήλα 07:35 12:15 

 

Σεκεηώζεηο: 

 

 Οη αλσηέξσ εθδξνκέο, επηζθέςεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε δηαθνξεηηθή ζεηξά, 

ρσξίο λα παξαιεηθζεί θάηη από ηα αλαγξαθόκελα  

 Τειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο. 


