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287 OMÁN komfortněji 

CHARAKTERISTIKA AKCE 
Jedná se o zájezd s důrazem na celkové a aktivní poznání regionu. Sultanát Omán s krajinou z Pohádek tisíce a 
jedné noci nás příjemně překvapí luxusem i orientální exotikou. Příjemné horské scenérie i písečné duny se svěžími 
oázami a netknuté pláže Perského zálivu společně s blouděním po barevných tržištích přináší pestrý koktejl 
zážitků. Vzhledem k charakteru akce budeme využívat po dobu zájezdu pronajatou soukromou dopravu. Do 
programu akce je zařazeno několik jednodenních pěších treků v pohoří Jebel Akhdar. Ubytováni budeme v 3* 
hotelech se snídaní ve dvoulůžkových pokojích. Některé obědy a večeře dle programu jsou zahrnuty do ceny 
zájezdu, ostatní si klienti platí samostatně. 

CESTOVNÍ DOKLADY 
Budete potřebovat platný cestovní pas (platnost minimálně 6 měsíců po návratu zpět do České republiky) s 
minimálně 1 volnou stránkou (pozor, na stránce by nemělo být ani propité razítko z předchozích stránek). Je 
vhodné vzít si s sebou i fotokopie dvoustrany pasu s osobními údaji a 2 rezervní pasové fotografie (pro případ 
ztráty nebo krádeže pasu), případně si zaslat naskenovanou kopii dvoustrany pasu s osobními údaji na vlastní e-
mail. V pase nesmí být razítko Izraele! 

VÍZOVÁ POVINNOST 
Ve snaze o propagaci a usnadnění služeb turistům jsou občané ČR (a dalších 102 zemí) osvobozeni od vízové 
povinnosti při pobytu do 14 dnů. Po příletu do Muscatu je třeba předložit platný cestovní pas.  

Pokud jste na stejný cestovní doklad cestovali do Izraele, nemusíte být vpuštěni do Ománu! 

Pokud cestujete s pasem jiného státu, je nutné si před cestou samostatně ověřit vízovou povinnost do 
navštívených zemí. 

PODMÍNKY VSTUPU V SOUVISLOSTI S COVID-19 
Pro vstup do Ománu je vyžadováno ukončené očkování proti covid-19 a předložení negativního PCR testu s QR 
kódem (stáhnete přes aplikaci Tečka) ne staršího 72 hodin (u letů kratších než 8 hodin). Nejdříve 72 hodin před 
odletem do Ománu je třeba vyplnit online formulář Travel forms, do něhož lze nahrát očkovací certifikát i výsledek 
PCR testu provedeného před odletem (oba musejí obsahovat QR kódy). Je třeba mít sjednané cestovní pojištění 
pokrývající léčbu covid-19 minimálně na dobu 1 měsíce. Doporučujeme mít všechny dokumenty také vytištěné. 

Před návratem do ČR je třeba vyplnit příjezdový formulář. 

CO VZÍT S SEBOU 
Vzhledem k pohodovému charakteru akce je možné cestovat s kufrem nebo cestovní taškou na kolečkách. Dále 
doporučujeme menší batůžek jako příruční zavazadlo, využijeme jej během jednodenních pěších treků a aktivit na 
zájezdu a při pobytu ve městech. 

Je třeba si uvědomit, že na některých místech je nutné decentní oblečení vzhledem k místním kulturním a 
náboženským tradicím. Upozorňujeme, že se budete pohybovat v muslimské zemi a proto oblečení volte 
střízlivější. Cizincům se doporučuje místní obyvatele a jejich kulturu ctít, nepřijatelné jsou minisukně, minišaty na 
ramínka, minišortky, tílka a výstřihy, odhalená ramena a kolena. Jako obuv se hodí sportovní sandály a na výlety 
do hor pevné trekové boty. Důležitá je pokrývka hlavy (šátek, kšiltovka). Ženy by neměly nosit tričko bez dlouhých 
rukávů (nejvhodnější jsou volnější košile s dlouhým rukávem), doporučujeme mít během celého pobytu dlouhé 
kalhoty, ne příliš obtáhnuté, možností jsou i šaty, ideálně dlouhé až ke kotníkům. Muži by také měli nosit spíše 
dlouhé kalhoty, ale triko s krátkým rukávem není problém a sandály také ne. Na návštěvu mešity je po všech 

https://travel.moh.gov.om/
https://plf.uzis.cz/
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vyžadováno volné oblečení, kalhoty musí zakrývat kotníky a tričko s dlouhým rukávem. Ženy musí mít při vstupu 
do mešity zakrytou hlavu a krk šátkem. Mešity nenabízejí možnost půjčení šátků a vhodného oblečení. 

Většinu času strávíte v letním oblečení, ale přibalte i něco teplejšího na večer a do hor a do klimatizovaných 
prostor. Volte pohodlnou sportovní obuv. Z dalšího vybavení na cestu se hodí kvalitní sluneční brýle, opalovací 
krém s vysokým ochranným faktorem. Vzít si můžete i turistické hole pro pohyb v horách. 

K elektronickému vybavení (foťáky, kamery, tablety…) doporučujeme přibalit i kvalitní a odolný obal (proti prachu, 
vodě, oděru...). Předejte tak jejich případnému poškození. Před vlastním letem je vhodné mít všechny 
nejdůležitější věci (kameru, fotoaparáty, finance, cennosti, apod.) v příručním zavazadle, které si berete s sebou 
do letadla. 

ZDRAVÍ 
S cestami do exotických zemí často souvisí i zvláštní zdravotní opatření. V tabulce níže jsou uvedena pouze 
nejčastější očkování pro cesty do exotických zemí. Upozorňujeme, že se tento stav může měnit. 

Vakcinaci a užívání léků je potřeba konzultovat s odborným lékařem.  

• Hepatitida A + B Doporučené 

• Břišní tyfus  Doporučené 

• Antimalarika Doporučené 

Se žádostí o odbornou konzultaci se obraťte na specializovaná centra cestovní medicíny.  Jejich síť najdete po celé 
České republice - Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Zlín, Hradec Králové, Pardubice a další. Adresy a kontakty 
jsou uvedeny na www.ockovacicentrum.cz. Konzultaci můžete absolvovat ZDARMA na základě Konzultační karty.  

Vezměte s sebou platný mezinárodní očkovací průkaz. Doporučujeme, abyste s sebou měli kromě dostatečné 
zásoby léků, které pravidelně užíváte, také příruční lékárničku s léky a potřebami na případné zdravotní obtíže 
(střevní potíže, bolest, horečka apod.). Nezapomeňte před odjezdem navštívit kromě svého lékaře i zubaře. 

POJIŠTĚNÍ 
Cestovat do vzdálených končin bez cestovního pojištění je velké riziko. Pro kvalitu servisu, spolehlivost a rozsah 
plnění i nadále zůstáváme u ERV Evropské pojišťovny a.s. V rámci vaší cesty jste informace o možnostech pojištění 
obdrželi od pracovníků CK již dříve a v případě zájmu bylo pojištění léčebných výloh i případné pojištění storna 
uzavřeno.  

V případě, že se během zájezdu plánujete zúčastnit některé z aktivit jako je rafting, lezení, slaňování, výstup na 
vrchol vyšší než 3 000 m, potápění, bungee jumping, jízda na koni, apod. NEZAPOMEŇTE si sjednat patřičné 
připojištění na tyto aktivity! 

Více informací o pojištění a pojistné podmínky naleznete u pracovníků CK nebo na webových stránkách 
www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni Pokud se rozhodnete si cestovní pojištění sjednat 
samostatně, prosíme o sdělení názvu pojišťovacího ústavu a čísla pojistné smlouvy garantovi zájezdu před vaším 
odletem. 

Pojištění proti ztrátě likvidity, čili proti úpadku CK, je nutnou samozřejmostí. My jsme pojištěni u ERV Evropské 
pojišťovny a. s. Tato pojistka je zahrnuta v cenách našich zájezdů. Doklad o pojištění proti ztrátě likvidity od nás 
obdržíte na vyžádání. Další informace naleznete na www.livingstone.cz/o-nas/pojisteni-ck  

VALUTOVÉ VYBAVENÍ 

Místní měna: 

• Omán:  Ománský rijál (OMR)  1 USD = 0,38 OMR, 1 EUR = cca 0,44 OMR 

Kurzy místní měny lze orientačně zjistit na https://www.oanda.com/currency/converter/ 

http://www.ockovacicentrum.cz/
https://www.livingstone.cz/upload/File/prihlaska-podminky-pojisteni/Konzultacni_karta_Livingstone_19.pdf
http://www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni
http://www.livingstone.cz/o-nas/pojisteni-ck
https://www.oanda.com/currency/converter/
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Nejvýhodnější měnou jsou americké dolary. V současné době lze směnit i EUR. Ideální jsou dolarové bankovky 
vydané v roce 2005 a novější. Velkým problémem je mít s sebou dolary falešné. Doporučujeme měnit valutu 
v bance s patřičným potvrzením.  Bez problému se dají využívat i kreditní karty. 
Cenová hladina v Ománu je srovnatelná nebo jen o málo vyšší než u nás. Vezená dolarová suma záleží na množství 
ochutnávek místní kuchyně a fakultativních aktivit. Alkohol je násobně dražší než u nás. Uváděné ceny se mohou 
lišit místně, sezónně i v konkrétních podnicích. 
Určitě vás také pohltí množství nabízených suvenýrů.  

Na nezbytné výdaje (strava nad rámec programu, spropitné, suvenýry, fakultativní výlety) doporučujeme částku 
od 500 EUR výše. Kapesné si vezměte v hotovosti. 

PLATEBNÍ KARTY: 
Omán je země, kde vládne hlavně hotovost. Bez problému se ale dají využívat i kreditní karty.  

SPROPITNÉ 
Přestože je spropitné v arabském světě prakticky neodmyslitelné, není v Ománu striktně vyžadováno. Přesto na 
ně nezapomínejte zejména u pokojských, nosičů zavazadel a služeb, když jste spokojeni. Na závěr pobytu můžete 
dát spropitné recepčnímu. Taxikáři spropitné neočekávají, ale protože většina zaměstnanců ve službách jsou 
cizinci z chudých států, má pro ně cenu každý dirham. Nosičům zavazadel se dávají 2 rijály. V restauracích se 
očekává spropitné zhruba 10 % celkové útraty. To neplatí v lepších restauracích, kde se přirážka za obsluhu objeví 
na účtu. Na konci pobytu se vybírá spropitné pro řidiče a místního průvodce cca 30-40 EUR/osoba, které není 
povinné. 

CENA ZÁJEZDU 

Cena zájezdu zahrnuje: 

• mezinárodní letenka včetně letištních tax 

• doprava pronajatým klimatizovaným vozidlem 

• 9x ubytování v kvalitních hotelech se snídaní 

• 1x nocleh v poušti ve vybavených stanech 

• 6x večeře 

• vstupy do muzeí a památek dle programu 

• český průvodce 

• místní průvodce  

• pojištění cestovní kanceláře proti úpadku 

Cena zájezdu nezahrnuje: 

• cestovní pojištění 

• vstupní víza do Ománu – při pobytu do 14 dnů bezvízový vstup 

• spropitné pro místního řidiče a průvodce 30-40 EUR 

• fakultativní výlety a aktivity 

• stravování nad rámec programu 

• příplatek za jednolůžkový pokoj 

UBYTOVÁNÍ 
Po dobu zájezdu budeme ubytováni v komfortních hotelech 3* se snídaní, ve dvoulůžkových pokojích s vlastním 
sociálním zařízením. Jednu noc strávíme ve vybavených stanech v poušti. 

DOPRAVA 
Po celou dobu akce budeme užívat vlastní pronajatá vozidla (4 WD a mikrobus). 
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STRAVA A NÁPOJE 
Do ceny zájezdu jsou zahrnuty snídaně a 3x oběd a 1x večeře dle programu. Snídaně bude podávána na hotelu. 
Většinou se stravujeme společně v restauracích a jídelnách. Průvodce zájezdu je nápomocen s výběrem.  
Doporučujeme kupovat vodu v originálních PET lahvích. Velké hotely a restaurace mají standard srovnatelný s 
Českou republikou a při dodržování základních hygienických pravidel není třeba se obávat nákazy z potravin. 
Typická místní jídla lze ochutnat na stáncích, které nabízejí zejména tradiční orientální sendviče (šavarna, falafel, 
kebab). Vždy předem vyhodnoťte hygienický standard konkrétního podniku a určitě se vyhněte konzumaci salátů 
a nedostatečně upraveného masa. Typické arabské restaurace najdete hlavně v historických centrech měst. 
Během ramadánu mají restaurace přes den zavřeno. 
Alkohol není běžný, cizinci jej mohou dostat v hotelových restauracích a barech. Z domu nemusíte vozit žádné 
jídlo, určitě si však nenabalte alkohol.  

KLIMATICKÉ PODMÍNKY  
• OMÁN: pouštní klima, v pohoří mírnější teploty, léto (březen až říjen) teploty okolo 45°C, v noci ochlazení 

na cca 30°C, podél pobřeží vysoká vlhkost vzduchu, zima (listopad až únor) - teploty okolo 30°C, v noci 
ochlazení na cca 18°C.  

V době zájezdu v březnu a v listopadu se teploty pohybují kolem 30°C. 

VAŠE PŘÍPADNÉ DOTAZY RÁDI ZODPOVÍME:  
V Brně: 
písemně:  LIVINGSTONE, s.r.o., Marešova 14, 602 00 BRNO 
telefonicky:  542 214 645 
e-mailem: info@livingstone.cz 
osobně:  po – pá 9.00 – 16.00 hodin 

 
 


