
 

 
www.tapetevoador.pt     info@tapetevoador.pt 

Tel. 258455247 / 966496139 / 919251720 

RNAVT 2808 

 

Explore Oman  

Viagem de 7 dias com motorista/guia Inglês 

 

Dia 1 Chegada a Muscat 

Hotel: Al Falaj Hotel 

Veículo: Saloon Car 

 

Chegada ao Aeroporto Internacional Muscat. Reconhecimento e tranfer para 

o Hotel. Pernoite em Al Falaj Hotel. 

 

Dia 2 Muscat – Nakhl – Wadi Bani Awf – Jabal Shams 

Sítios / atividades de interesse: Nakhl, Wadi Bani Awf, Bilad Seyt, Al Hamra, 

Jabal Shams 

Hotel: Sunrise Resort 

Veículo: 4 WD Land Cruiser 

 

Às 8.30h irá conhecer o nosso guia e será encaminhado para a viatura que 

o transportará ao longo da viagem pela costa Batinah. Batinah é a região 

mais fértil de Oman. A primeira paragem será em Nakhl para observar a 

fortaleza do século 17 que está espetacularmente pousada sobre um 

proeminente rochedo no sopé de Western Hajars e a sua aldeia. Nakhl é 

também famosa pelas suas águas termais carregadas de minerais. Poderá 

adquirir pacotes de almoço a diferentes preços. Continuará o seu caminho 

através Wadi Bani Awf até Bilad Seyt, uma das aldeias distantes mais 

bonita. O caminho pelo estreito desfiladeiro é uma ligação entre duas 

pequenas comunidades. É um espetacular percurso pelas montanhas até AL 

Hamra. Daqui continuará até às montanhas de Jabal Shams e efetuará o 

check-in no hotel. Jantar e pernoite no Sunrise Resort. 

(Refeições incluídas: Jantar) 

 

 

 

Dia 3 Jabal Shams – Nizwa – Sayq Plateau – Nizwa 
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Sítios / atividades de interesse: Nizwa Fort, Nizwa Suq, Jabal Akdhar 

Hotel: Falaj Daris Hotel 

Veículo: 4 WD Land Cruiser 

 

Depois do pequeno-almoço, terá de sair do hotel até às 8.30h e seguir para 

Misfat Al Abrein, uma aldeia pitoresca no lado da montanha. Enquanto anda 

pela bonita aldeia, que dá a impressão de ter parado no tempo, ficará 

maravilhado com a simplicidade e amabilidade das pessoas. Em seguida irá 

conduzir no sentido de Jabel Akdar por Birkat al Mawz. Almoço por sua 

conta. Jabel Akdar em Árabe quer dizer “Montanhas Verdes” e esta região é 

dos espaços ao ar livre mais verdejantes de Salalah e de Batinah Coast. 

Uma das áreas mais panorâmicas em Oman, juntamente com os habitantes 

locais mais simpáticos, esta região é uma paragem natural para o turismo. 

Os pontos de interesse incluem as Torres de Wadi Bani Habib, Saiq e Al 

Ayn, onde os agricultores locais cultivam uvas, romãs, damascos e nozes. O 

clima é moderado durante todo o ano e a altitude média é de cerca de 1800 

metros. É também de interesse olhar sobre o desfiladeiro recentemente 

denominado Diana’s Point, pela princesa de Gales que passou um tempo 

aqui nos anos 80. Regresso a Nizwa. Pernoite em Falaj Daris Hotel. 

(Refeição incluída: Pequeno-almoço) 

 

Dia 4 Nizwa – Wahiba Sands 

Sítios / atividades de interesse: Nizwa Suq, Nizwa Fort, Wahiba Sands 

Hotel: Safari Desert Camp 

Veículo: 4 WD Land Cruiser 

 

Pequeno-almoço no hotel. Às 8.30h continuará a viagem e a sua primeira 

visita é a uma maravilhosa demonstração de artesanato local – chávenas de 

café, espadas, artigos de couro, talheres de prata, antiguidades e utensílios 

domésticos. Depois visite o forte de Nizwa, finalizado em 1650, que foi a 

sede do poder durante o governo da dinastia Al Ya’ruba e é o Monumento 

Nacional mais visitado de Oman. Mais tarde deve conduzir até às areias 

ondulantes e douradas. Almoço por sua conta. As grandes areias Wahiba 

são dunas longitudinais de 200 km de comprimento e 100 km de largura em 



 

 
www.tapetevoador.pt     info@tapetevoador.pt 

Tel. 258455247 / 966496139 / 919251720 

RNAVT 2808 

 

direção ao sul desde Eastern Hajars até Arabian Sea. Esta é a casa 

tradicional dos Bedouin, pessoas de espírito destemido que sabem como 

sobreviver nas desagradáveis condições do deserto. Está convidado a 

conhecer uma família Bedouin e ganhar um conhecimento íntimo do seu 

tradicional estilo de vida. Jantar e pernoite no Safari Desert Camp. 

(Refeições incluídas: Pequeno-almoço e jantar) 

 

Dia 5 Wahiba – Wadi Bani Khalid – Ras al had 

Sítios / atividades de interesse: Wadi Bani Khalid, Sur, observação de 

tartarugas 

Hotel: Turtle Beach Resort 

Veículo: 4 WD Land Cruiser 

 

Pequeno-almoço no acampamento. Às 8.30h irá prosseguir a viagem em 

direção a Wadi Bani Khalid. Alcance o magnífico Wadi. As piscinas são 

refrescantes, profundas e absolutamente deslumbrantes, e a água com um 

efeito de seda é perfeita para um longo mergulho. Depois de passar um 

tempo aqui, siga para Sur e visite os estaleiros de dhow (pequenos barcos 

de vela tradicionais árabes) e poderá ver que os dhow continuam a ser 

feitos à mão. Almoço por sua conta. Continue a jornada até Ras Al Jinz e 

faça o check-in no hotel. Pernoite em Turtle Beach Resort. (Quartos King 

Fish) 

Depois de jantar, por volta das 22h saia até à famosa praia das tartarugas 

para observar as mesmas desovar e nidificar os ovos. 

(Refeições incluídas: Pequeno-almoço) 

 

Dia 6 Wadi Shab – Fins – Bimah – Muscat 

Sítios / atividades de interesse: Wadi Shab, Fins Beach, Bimah Sink Hole 

Hotel: Al Falaj Hotel 

Veículo: 4 WD Land Cruiser 

 

Depois do pequeno-almoço deixe o hotel às 8.30h e siga ao longo da 

estrada costeira. Fará uma paragem em Wadi Shab. Faça uma caminhada 

até uma das panorâmicas lagoas naturais de Oman. No fim de Wadi Shab 
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dê um mergulho através de uma passagem que o levará para um 

maravilhoso mundo de fantasia. Após passar algum tempo aqui, continue 

até Fins Beach onde desfrutará de um picnic nas areias brancas da praia. 

Depois de almoço irá visitar Bimah Sinkhole, uma estrutura geológica que é 

caracterizada por uma paisagem magnífica de inúmeras cavernas, buracos, 

fissuras e rios subterrâneos, e em seguida passar por alguns cenários de 

montanha espetaculares até à costa quando fizer o caminho de volta e 

descansar no seu hotel em Muscat. Pernoite em Al Falaj Hotel.  

(Refeições incluídas: Pequeno-almoço) 

 

Dia 7 Partida 

Veículo: Saloon Car 

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre. Tranfer do hotel para partida. 

Fim do serviço. 

 

Preço por pessoa (01 Outubro 2013 – 30 Abril 2014) 

 

 

Suplemento Quarto Simples: 267 € 

Suplemento para 5 almoços locais/picnic: 70 € por pessoa 

 

Preço por pessoa (01 Maio 2014- 30 Setembro 2014) 

 

 

Suplemento por guia/motorista Alemão/Francês: 795 €, disponível para 

toda a viagem 

 

 

 

2 Pax 3 Pax 4 Pax 

1 475 € 1 145 € 985 € 

2 Pax 3 Pax 4 Pax 

1 445 € 1 115 € 955 € 
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Incluído: 

� 4 Noites de alojamento em quarto Twin partilhado (1 noite em 

Sunrise Resort, 1 noite em Falaj Daris Hotel, 1 noite em Safari 

Desert Camp e 1 noite em Turtle Beach Resort) 

� Pequeno-almoço nos dias 2, 3, 4 e 5 

� Jantar nos dias 1 e 3 

� 4x4 Land Cruiser para 5 duas como mencionado 

� Tranfers aeroporto-hotel-aeroporto 

� Guia/motorista Inglês 

� Bilhetes de entrada nas fortalezas e observatório de tartarugas 

� Água e refrigerantes. 

 

Não incluído: 

� Quaisquer itens de natureza pessoal como álcool, lavandaria, 

telefone, etc. 

� Qualquer taxa de visto 

� Quaisquer refeições que não as mencionadas. 

 

Importante: Apesar da tapetevoador prometer fazer todos os esforços 

para suportar os serviços oferecidos aqui para a satisfação do cliente, 

poderá não ser possível providenciar todos os serviços ou uma parte deles 

em circunstâncias fora do nosso controle como tempo desfavorável, perigos 

naturais e atos da natureza, etc. Poderá também ser necessário um desvio 

do itinerário original no caso de danos nas estradas ou os locais estarem 

inundados pelas chuvas. Mark Tours não pode ser responsabilizado por 

quaisquer perdas financeiras ou consequentes queixas criadas pelos clientes 

por falhas dos serviços nestas circunstâncias. 

 

Vestuário durante a viagem: 

� Mesquita – as mulheres devem usar roupas que cubram os braços e 

as pernas e cobrir a cabeça com um lenço. Os homens devem usar 

camisola normal e calças. 

� Banhos em Wadis – Wadis é uma área turística pública por isso 

atrai turistas e locais. Mantendo a perspetiva da cultura do país, 
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todas as mulheres devem usar roupas até aos joelhos (t-shirts e 

calções servem). No entanto, usar apenas biquíni não é 

recomendado. 

� Caminhadas – Leve o mínimo possível, as condições são íngremes e 

quentes. Serão necessárias botas de pouco peso mas cuidado com 

a agressividade das rochas naturais. Aconselha-se ténis de 

caminhada e roupa clara colorida. 

� Durante outros passeios – É conveniente usar roupas casuais, 

principalmente se visitar aldeias locais e conhecer a população. 

 

 

Este programa baseia-se em rotas aéreas, frequências, hotéis e preços actuais, numa 

determinada classe/categoria de reserva e no câmbio da moeda à data da elaboração desta 

proposta. Qualquer alteração de um destes factores será notificada e aplicada no momento da 

confirmação da sua reserva. 


