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Miroslav Deneš
jednatel společnosti

Vážení,

jsme velmi mile potěšeni, že vás můžeme přiví-
tat na další fotografické expedici pořádané naší
společností AMAL DIGITAL, s.r.o.

Strávíme spolu několik dnů v nádherné přírodě
v sultanátu Omán, který je předurčen pro skvělé
focení. Budeme se maximálně snažit, aby pro
vás byla tato cesta přínosem. Rádi bychom,,
abyste si odnesli z našeho setkání jen ty nejlepší
dojmy a užili si do sytosti fotografování s partou
lidí, které spojuje stejný zájem a vášeň.

Záměrně jsme vybrali místo dubnové expedice
v této krajině, která je minimálně poznamenaná
lidskou činností. Zdejší lokality máme zmapo-
vány a nafoceny z naší minulé mapovací cesty.
Místa budeme navštěvovat podle toho, zda je
na nich dobré fotografování dopoledne nebo

odpoledne. Jediné, co nejsme schopni ovlivnit,
je počasí. Každopádně mimo vybraných míst
máme v záloze ještě několik dalších.

Na tuto expedici máme připraveno několik 
novinek. Věříme, že se vám bude líbit trochu 
pozměněný styl této fotografické cesty po vý-
chodním cípu Arabského poloostrova. Cesta je
trochu více poznávací a doufám, že vás bude mo-
tivovat k lepším výsledkům a snaze po získání co
nejkvalitnějších fotografií a poznatků.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy a připomínky
před cestou nebo v jejím průběhu, kontaktujte
nás nebo našeho průvodce Davida Hainalla,
prosím, ihned. 

Našim cílem jste Vy, spokojený klient. 



lokality
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Zajímavá místa, kam určitě zamíříme:
Čeká nás starobylé rybářské město Quriyat s
velkou pevností a další perličkou bude Wadi
Shab a Wadi Tiwi. Velkou zvláštností je Ra'as Al
Hadd, kde se líhnou tisíce želv olivových a moř-
ských. Zkusíme, jestli budeme mít trochu štěstí
na jejich spatření. Jedním z hlavních cílů naší
cesty je Wahiba Sands nebo také Sharqiya
Sands. Jedná se o plochu přes 12 000 km2

plnou písečných dun. Zde strávíme dva dny, a
tak budeme fotit západ i východ slunce v pí-
sečném moři. Na další zastávce nás čeká
město Nazvá s velkým tržištěm a pevností
Bahla Fort ze seznamu UNESCO. Posledními
zastávkami budou města Ibrí, Suhár, Rustak a
samozřejmě Muscat. Kromě těchto hlavních
míst navštívíme mnoho jiných malých vesnic,
údolí a barevných skal.

nější náboženství je hinduismus. Mezi dorozu-
mívací jazyky patří úřední arabština a téměř
všude používaná angličtina.
Omán je monarchií  s dědičným titulem mo-
narchy. Současným sultánem a zároveň předse-
dou vlády je Kábús bin Saíd z dynastie al-Saídů.
Sultán Kábús je v současné době bezdětný.
První známky civilizace pocházejí již z doby
před 5000 lety. Dnešní název Omán by měl
pocházet od arabských kmenů, které se dříve
přesouvaly z jemenské oblasti Uman.

Omán, oficiálně sultanát Omán, je arabský stát
v jihozápadní Asii, přesněji v jihovýchodní části
Arabského poloostrova, který leží na pobřeží při
Arabském moři a Ománském zálivu. Na severu
sousedí se Spojenými arabskými emiráty, na ji-
hozápadě s Jemenem a na západě se Saúd-
skou Arábií. Součástí Ománu jsou též exklávy
Madha a Musandam. 
V zemi žijí přibližně 3 miliony obyvatel. Valná
většina obyvatel jsou muslimové, nejrozšířenější
je ibádíjovská větev islámu. Druhé nejvyznáva-

Zajímavá údolí, kam vás chceme vzít:
Wadi Dayqah, Wadi ash Shab, Wadi ash Tiwi,
Wadi Bani Khalid, Wadi al-Muaydin, Wadi Mis-
fah, Wadi Nakhr George

Památky UNESCO, které jsou v zemi a rádi
bychom je s vámi navštívili:
pevnost Bilad Sur Fort, Falaj al-Malki, Falaj al
Khatmin, Falaj Daris, Bahla Fort, Beehive
Tombs



základní mapa Ománu
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cestovní časy
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Odlet do Ománu 5. 4. 2019

sraz na Letišti Václava Havla, Praha–Ruzyně 04.00

odlet do Frankfurtu (FRA) 06.00 – 07.10 operováno Lufthansa

přestup 

odlet do Muscatu 10.35 – 19.15 operováno Oman Air

Zpáteční cesta do Prahy 15. 4. 2019

příjezd na letiště v Muscatu 23.50

odlet do Frankfurtu (FRA) 01.55 – 07.05 operováno Oman Air

přestup 

odlet do Prahy 10.05 – 11.05 operováno Lufthansa



místo srazu na Letišti Václava Havla, Praha–Ruzyně – Terminál 2
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příjezd z centra Prahy, Brna, Plzně

Místo srazu - prostor před odbavovacími
přepážkami ČSA



program 5. 4. 2019
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Praha – Frankfurt – Muscat

Brzy ráno odletíme do Frankfurtu na hlavní leteckou křižovatku Evropy. Tady přestoupíme na velké
a pohodlné letadlo společnosti Oman Air a budeme pokračovat přímým letem do hlavního města
Ománu Muscat. Díky posunu času dorazíme reletivně pozdě večer. Vyzvedneme auto a odje-
deme do hotelu.

Celková denní vzdálenost 5 595 km (3 476 mil)
časová náročnost na let 11,5 hod.
ubytování xxxx



program 6. 4. 2019
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Muscat – Sur

Po vydatné snídani se vydáme na cestu. První plánovanou zastávkou bude starobylé rybářské
městečko Quriyat s přístavem. Asi už nestihneme rybí trh, ale okolo přístavu je mnoho a mnoho
hezkých témat k focení.

Poté se vydáme do prvního z několika horských údolí na této výpravě. Poprvé vyzkoušíme kvality
našeho auta, které se bude šplhat po příkré stěně pobřežních hor. Nahoře nás čeká pěkná jeskyně
a nádherný výhled na pobřežní pás. Večer přijedeme do našeho ubytování v městě Sur. Z hotelu
budeme mít pár kroků k focení majáku a také se večer vydáme na prohlídku a focení města.

Celková denní vzdálenost 225 km
časová náročnost 3,5 hod.
ubytování xxxx



program 7. 4. 2019
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Sur – Wadi Tiwi – Sur

Brzy ráno po snídani se vydáme do dalšího nádherného údolí sultanátu. Čeká nás Wadi Tiwi. Jen
nám to bude chvíli trvat, než tam dojedeme. Jako první nás čeká výjezd na hřeben pobřežních hor,
kde je několik moc hezkých výhledů a malých vesniček, kde se zastavil čas. Místní muži zde pasou
stáda koz a nejraději diskutují nad horkým šálkem silného čaje. Zastavíme se také u několika stráž-
ních věží, které jsou rozestavěny po hřebenu hor.

Během odpoledne se vrátíme z hor zpět na pobřežní magistrálu, abychom se zastavili v údolí Tiwi.
Údolím protéká řeka, která nabízí únik před teplem do příjemné modrozelené vody v propadlých
polojeskyních a pod převisy. Navečer se vrátíme zpět do hotelu v Sur. Kdo bude mít zájem, může
se jít koupat do moře, které je před ním. 

Pokud bude možnost, vyrazíme večer fakultativně pozorovat na východní mys poloostrova na
pláže želvy při kladení vajec. Přesnou cenu se dozvíte před odletem na cestu.

Celková denní vzdálenost 150 km
časová náročnost 5,5 hod.
ubytování xxxx



program 8. 4. 2019
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Sur – Bidiyah – Oryx Desert Camp

Pokud budeme předchozí noc pozorovat želvy na pláži východního mysu, bude dnešní program
upraven operativně. Pokud ne, bude program standardně probíhat podle rozpisu.

Po vydatné snídani se budeme snažit co nejdříve překonat kus nezáživné silnice okolo hor. Za
nimi odbočíme do Wadi Bani Khalid. Uvidíme, kam až se dostaneme. Tuto část ománské krajiny
nemáme dokonale zmapovanou a tak nás možná čeká trochu překvapení. V rozumný čas se oto-
číme zpět a přes město Bidiyah se vydáme do pouště do našeho kempu. 

Večer nás čeká focení oranžových dun při západu slunce spolu s polodivokými velbloudy. Po uby-
tování v prostorných a klimatizovaných stanech nás čeká večeře v ománském stylu a možnost
okusit focení hvězdné oblohy nad pouští.

Celková denní vzdálenost 190 km
časová náročnost 3,5 hod.
ubytování xxxx



program 9. 4. 2019
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Oryx Desert Camp – Nizwa

Dnes si užijeme písku dosytosti. Čeká nás velmi brzké vstávání a focení východu slunce v dunách
nedaleko kempu. Po focení okolo osmé hodiny si dáme pořádnou snídani a pojedeme si užít tro-
chu jízdy v písku. Budeme se pohybovat jednou z několika ománských pouští. Vedlejší údolí je
velmi hezké a fotogenické. Pro vaše uklidnění – budeme mít auto, které je postaveno pro jízdu 
v písku a v něm budeme mít samozřejmě satelitní navigaci. 

Pozdě odpoledne se vrátíme na hlavní silnici a dorazíme do města Nizwa, které bude naší zá-
kladnou i pro další den. Zastavíme se na večeři, ubytujeme se a kdo se nebude chtít vydat do ve-
černího města, může si dopřát odpočinek u hotelového bazénu. S ostatními pojedeme do centra,
kde je v pevnosti velmi staré tržiště otevřené dlouho do noci. 

Celková denní vzdálenost 150 km
časová náročnost 4,5 hod.
ubytování xxxx



program 10.-11. 4. 2019

0.50.60.8125
13

Nizwa – Bahla – Nizwa

Čekají nás dva dny v Nizwě a okolí města. Vydáme se k předislámské pevnosti Bahla. Ta se na-
chází nedaleko města a je jedním z klenotů zapsaných na seznamu chráněného kulturního dědictví
UNESCO v Ománu. Pevnost je velmi pečlivě opravena a bude se vám líbit. Uvnitř je i v nejparnější
dny příjemný chládek.

Poté se vydáme do okolní krajiny, která je velmi zajímavá a fotogenická. Tady je soustředěno nej-
více památek UNESCO v celém Ománu. Jednou z nich je vodovodní zavlažovací systém pro ze-
mědělce. Jeho stáří se odhaduje na více než 2000 let. Pokusíme se dojet do vesnice Al-Hamra,
kde je tento vodovodní systém také v činnosti. V několika okolních vesnicích se pěstují damašské
růže, ze kterých se lisuje vzácný růžový esenciální olej. Víte, že 4 tuny květů jsou třeba k výrobě 
1 l růžového esenciálního oleje? Večer se po oba dny vrátíme do hotelu v Nizwě.

Celková denní vzdálenost 120 km
časová náročnost 5,5 hod.
ubytování xxxx



program 12. 4. 2019
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Nizwa – Ibri – Sohar

Z našeho hotelu v Nizwě, který byl pro nás po dvě noci základnou, se budeme snažit vyrazit velmi
brzy. Rádi bychom stihli dojet co nejdříve do města Ibri, abychom stihli místní kozí trh. Čeká nás
zde nefalšovaná ukázka místního života podle starých pravidel. Místní zemědělci a nákupčí se do-
hadují a pokřikují na sebe, zatímco okolo nich defilují kozy určené k prodeji. Každý má možnost se
podívat, osahat si zvíře a pokud je cena dobrá, ihned kupuje. Úžasná podívaná!

Poté nás čeká další zastávka na nedaleké předislámské pevnosti ve vesnici Bat ze seznamu
UNESCO. Pevnost není v úplně nejlepším stavu, ale okolo ní jsou hezké plantáže datlových palem
se starým vodovodním systémem. Zastávka to nebude moc dlouhá, protože nás ještě čeká pře-
jezd úžasných hor. Jejich přejezdem se dostaneme zpět na pobřeží moře do města Sohar.

Celková denní vzdálenost 180 km
časová náročnost 3,5 hod.
ubytování xxxx



program 13. 4. 2019
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Sohar – Muscat

Brzy ráno, ještě před snídaní, se vydáme na rybí trh v městě Sohar. Zdejší tržiště nabízí obrovské
množství ryb z Indického oceánu a Ománského zálivu. Prodejci i zpracovatelé se předhánějí v na-
bídkách a jak upoutat potenciální klienty. Prostor tržnice je zastřešen a tak je toulání mezi jednot-
livými stánky příjemné a pohodlné. Místo je ideální pro streetové focení a portréty, které se tady
dají pořídit. Budou partřit právem k vašim skvostům.

Po pozdní snídani se vydáme po pobřeží na východ zpět do Muscatu. Do hotelu dorazíme v od-
poledních hodinách. Chvíli si odpočineme a po 16. hodině odjedeme do staré části města, kde
se rozkládá Old Souk (staré tržiště). To je rozprostřeno do několika ulic, které jsou zastřešeny a je
zde stánek vedle stánku. Koupit se tu dají tradiční rukodělné výrobky, zlato, boty, nejrůznější dob-
roty, svatební šaty, mnoho a mnoho dalšího. Budeme tady až do pozdního večera. 

Celková denní vzdálenost 310 km
časová náročnost 5 hod.
ubytování xxxx



program 14. 4. 2019
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Muscat

Brzy ráno po vydatné snídani pojedeme do nedaleké mešity sultána Kábuse. Jedná se o největší
a naprosto nejhezčí mešitu v zemi. Všichni musí mít dlouhé kalhoty, košili nebo dlouhé triko a ženy
pokrývku hlavy. Před mešitou je možné si zapůjčit tradiční ománský oděv, aby byla návštěva co
nejautentičtější. Návštěva mešity je možná pouze dopoledne.

Popolední čas strávíme v některé z dalších muscatských památek. Nabízí se sultánův palác, kde
je příjemný stín. Je možné, že slunce bude atakovat 40stupňovou hranici a není úplně dobré se
v tuto dobu pohybovat venku. Jakmile teplota trochu poleví, vydáme se do další části starého
města, kde budeme až do večera. Máme v plánu se toulat jednotlivými uličkami a fotit klasické
stavby původního města.

Pozdě večer po večeři se bohužel již vydáme na letiště odevzdat naše auto a budeme čekat na
odlet do Evropy. 

Celková denní vzdálenost 60 km
časová náročnost 2 hod.



program 15. 4. 2019
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Muscat – Praha

Zhruba ve dvě hodiny ráno místního času odletíme se společností Oman Air do německého
Frankfurtu. Zde přestoupíme na druhé letadlo a s tím se dostaneme před naším polednem do
Prahy. Tím naše ománské putování bohužel končí.

Ale nezoufejte, máme připraveny již další zajímavé cesty!

Celková denní vzdálenost 5 595 km (3 476 mil)
časová náročnost na let 12 hod.
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Co nezapomenout z fototechniky

� lehkou bundu

� kvalitní boty do terénu a písku

� čepici nebo klobouk proti slunci, sluneční
brýle, šátek kvůli návštěvě mešit

� opalovací krém, plavky

� sandály

� oblečení do terénu (které nebudete mít
strach ušpinit)

� psací potřeby

� notebook nebo externí disk na ukládání
snímků

� dobíječku na mobil a notebook

� poznámkový blok

� věci si zabalte do klasického kufru a ne
do batohu (špatně se s ním manipuluje)

� dobrou náladu a motivaci!!!

� fotoaparát a náhradní akumulátory do něj,
základ je alespoň 2 akumulátory

� blesk a akumulátory

� objektivy – hlavně široká skla, teleobjektiv
do 300 mm 

� filtry, zvláště polarizační a šedé!!!

� všelijaké možné další příslušenství

� prostředky na sušení a čištění techniky

� stativ, monopod

� dálkovou spoušť, lepší je kabelová 
s aretací než bezdrátová

� filmy (pro analogové přístroje a znalce)

� batoh, brašnu

� datové karty

� USB čtečku karet

Doporučení aneb co nezapomenout





Volutová 4
158 00  Praha 5

Tel.: 732 303 243
E-mail: expedice@krasysveta.cz

sídlo: Rybná 716/24, 110 00  Praha 1


