
Oman – Przylądek Musandam. 

03-12 października 2019 r. 

 

Leżący nad Zatoką Perską, a dokładniej Cieśniną Ormuz, Przylądek Musandam, 

jest jednym z niewielu już miejsc, gdzie,wciąż jeszcze bez tłumów można 

przeżyć wspaniałą nurkową przygodę. Cieśnina Ormuz, to swoista pompa, przez 

którą Ocean Indyjski zasilaZatokę Perską w bogatą w składniki odżywcze wodę. 

Pustynny charakter tego miejsca, braknaturalnych cieków wodnych, stwarza w 

wodach wokół Musandam niezwykłe wprost warunki dla rozwoju wspaniałej i 

bogatej flory i fauny. Znaleźć tu można praktycznie wszystko: koniki morskie, 

ślimaki, różne ryby rafowe, mola-mola, rekiny, baby manty a nawet rekiny 

wielorybie.  

 

 

 

 



PROGRAM: 

Dzień 1: Przelot na trasie Kraków (ew. Warszawa) - Dubaj. Nocleg 

Dzień 2: Śniadanie w hotelu, o 10.00 wyruszamy na zwiedzanie miasta. W programie: 

nowy Dubaj: Marina, Palm Jumeirah, przejazd kolejka monorail, Madinat Jumierah, 

zdjęcie pod Burj Al Arab, SkiDubai. Przejazd do starego Dubaju, Bastakiya, Muzuem 

Dubaju. Następnie abraą przepływamy na Spice Souk i Gold Souk. Przejazd do Dubai 

Mall, (dla chętnych wjazd na Burj Khalifa), pokaz fontann. Powrót do hotelu o 20.00 

 

 

  

 

Dzień 3: Kolejny dzień przeznaczamy na zwiedzanie najbogatszego z arabskich 
emiratów – Abu Dhabi: Grand Zayed Mosque, przystanek przy Emirates Palace na 
zdjęcie, Heritage Village, przejazd  Corniche na Saadiyat (zdjęcie przy muzeum 
Luwr). Następnie przejazd na wyspe Yas. Zdjecie przy F1, Ferrari World.Powrót do 
hotelu ok. godz. 18 

 



 

 

Dzień 4-10: Poranny, ok. 3 godz. transferautokarem na łódź, rozpoczyna nasze 
omańskie safari.Nurkujemy do 3 razy dziennie, w tym również nurkowania nocne. Dla 
chętnych dodatkowe nurkowania za dopłatą 25 USD.  

 

 

 



 

 

 

Dzień 11: W godzinach dopołudniowych wracamydo portu i jedziemy do hotelu przy 
lotnisku w Dubaju.  

 

Dzień 12: Poranny wylot i powrót do Polski 

 

 



 

 

Nasza łódź nurkowa ma 24m długości i 6 kabin 2-osobowych. Jest to nowa, 

wzorowana na dunajskich Dhow jednostka nurkowa. Posiada klimatyzowane 

pomieszczenia i kabiny z łazienkami, bar i salon wyposażony w TV.  Nurkowania 

odbywają się z towarzyszącej jej motorówki, która wykorzystywana jest również dla 

chętnych do połowu ryb. W czasie safari korzystać możemy również z 2 kajaków, 

doskonałych do krótkich wycieczek po miejscowych fiordach. Na łodzi kompresor 

umieszczony jest pod pokładem, nie słychać wiec hałasu podczas ładowania butli. 

Mamy do zrobienia max. 18 nurkowań, w tym nocne, dodatkowe nurkowania są 

płatne. Nurkowania prowadzone są głównie wzdłuż pionowych ścian, w zakresie 

głębokości do 30m. Butle 12l DIN, temperatura powietrza ok. 28-32C, wody 24-27C, z 

widocznością w zakresie 20-30m. Kawa, herbata, woda serwowana jest nieodpłatnie 

(odpłatnie korzystać można zwody butelkowanej). Mocniejsze alkohole można 

zakupić po drodze i wziąć ze sobą, ale ceny nie zachęcają (jest zakaz przewożenia 

alkoholu przez granicę). 

 

 



Cena 2250 USD  

Cena zawiera: 

- zakwaterowanie w Dubaju, 4 noce: Hotel Holliday Inn Express lub podobny ze 
śniadaniem 
- zwiedzanie Dubaju i Abu Dhabi zgodnie z programem, prywatny bus, polski 
przewodnik 
- transfer na trasie Dubaj - Musandam - Dubaj 
- safari nurkowe w Musandam (Oman) - 7 dni, 6 nocy, ok. 18 nurkowań 
- zakwaterowanie na łodzi, 3 posiłki dziennie, kawa, herbata, woda, napoje gazowane 
- ubezpieczenie podstawowe KL, NNW, bagaż 
- ubezpieczenie organizatora turystyki 
 
 
Cena nie zawiera: 
- przelotu Kraków (ew. Warszawa) - Dubaj ok. 1200 PLN 
- wjazdu na Burj Khalifa w Dubaju: 60 USD na 124piętro, lub 145 USD na 148 piętro 
- wstępu do F1, Ferrari World 82 USD 
- opłat wizowych/lotniskowych/bagażowych 
- podatku nurkowego około USD 50/os. 
- sprzętu nurkowego 
- posiłków spożywanych poza łodzią 
- napiwków dla obsługi ok. 50 USD 
- napojów innych niż woda, kawa, herbata, napoje gazowane serwowane na łodzi 
- obowiązkowego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 
- ubezpieczenia kosztów rezygnacji i chorób przewlekłych 
- ubezpieczenia nurkowego 

 

Informacje i zapisy: Miłosz 603 173 049 

Biuro Podróży AQUATRAVEL.EU – PHU AQUAMANIA z siedzibą przy ul. Iwaszkiewicza 42/1, 

10-089 Olsztyn, nr  NIP 739-283-96-16, numer wpisu - 7/2016 – do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników 

Turystycznych Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokonanego przez Marszałka Województwa Warmińsko-

Mazurskiego, 

UBEZPIECZENIE DLA UCZESTNIKÓW: Polisa rozszerzona Hestia HP 903010963323 – Świat bez Kanady, USA, Chin i Japonii, 

KL i Assistance 200 000 zł, NNW 20 000 zł, OC 200 000 zł, Bagaż 2 000 zł. 

 

  


