
 

 



1. GÜN / İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN MASKAT 21:35 03:20 
 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında buluşma. Pasaport ve bagaj işlemlerinin ardından Pegasus 
Havayollarının tarifeli seferi ile Umman’ın başkenti Maskat’a hareket. 

 

2. GÜN / MASKAT 

Gece yarısı otele varış. Kısa bir dinlenmeyi takiben alacağımız kahvaltının ardından rehberimiz eşliğinde 
şehir turumuza başlıyoruz. İlk ziyaret noktamız Sultan Kabus Ulu Camii. Tasarım yarışmasının ardından 
seçilen proje ile yapımı başlanan camii 7 yılda tamamlanmış ve Sultanlığın 30. Yılını kutlamak üzere 
açılmıştır. Yapımında 300 bin ton hint kumaşı kullanılan bu caminin çinileri de Türkiye’den getirtilerek 
yapımı tamamlanmıştır. Daha sonra taze balıkların satıldığı Maskat balık pazarı ardından Matrah Çarşısı 
(Muttrah Souq) ile gezimize devam ediyoruz. Buradan sonra 16. yüzyıldan kalma Portekiz kaleleri ile 
çevrili Sultan Qaboos'un resmi sarayı olan muhteşem Al Alam Sarayı'na bir fotoğraf molası veriyoruz. 
Turumuzun ardından otele dönüş. 
OTELİMİZ: THE PALACE HOTEL MUSCAT 3* VB. 

 
3. GÜN / MASKAT – NAKHL 
Bugün otelimizde alacağımız kahvaltının ardından rehberimiz eşliğinde gezilerimize devam ediyoruz. 
Kuzey Umman’ın en etkileyici yerlerinden biri olan Nakhl Kalesi’ni ziyaret edeceğiz. 
Nakhal Kalesi, Umman'daki en tanınmış kalelerden biridir. Büyük bir kayanın üzerine inşa edilmiş olan 
kale, yüzyıllar boyunca birçok restorasyon geçirerek bugün bu tarihi eser Nakhal köyünün ve müzesinin 
içinde yer alıyor. 9. Ve 17. Yüzyıllarda ticaret yollarını koruma amacıyla yapılan bu kalenin birinci 
katında cami, üst katta konut ve kabul odaları bulunmaktadır. Misafir odasının tavanı geometrik 
tasarımlara ve Arapça yazılarla süslenmiştir. Gezimizde hurma ağaçlarının arasından geçerek 
Umman’ın eşsiz tarihine tanıklık edeceğiz. 
Turumuzun sonunda otelimize dönüyoruz. Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ: THE PALACE HOTEL MUSCAT 3* VB. 

 



4. GÜN / MASKAT – WADI BANI KALID – WAHIBA ÇÖLÜ 
Otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından rehberimiz eşliğinde gezilerimize devam ediyoruz. İlk 
durağımız Wadi Bani Khalid olacak. Umman’daki en büyük ve en güzel vadilerden biri olan sarp 
kayalıklarla çevrili bu kanyonda turkuaz su havuzlarında kısa bir yüzme molası vereceğiz. Burada bedevi 
deneyimi yaşayacağımız yerel bir evi ziyaret edeceğiz hurma ve bir fincan Arap kahvesi içip göçebe bir 
yaşam tarzını deneyimleyeceğiz. 
Daha sonra Wahiba çölü’ne doğru sürüşümüze devam ediyoruz. 
Wahiba Çölü’nde Kum tepelerini ziyaret etmeden ve gerçek bir çölün büyüsünü hissetmeden Umman 
ziyareti tamamlanmış sayılmaz. 4x4 araçlarımızla kum tepelerinde unutulmaz çöl safarisinin keyfini 
çıkaracağız ve gün batımını izlemeden önce deveye binme imkanımız olacak. 
Bu gezimizden sonra tekrar otelimize dönüyoruz. Geceleme otelimizde. 

OTELİMİZ: THE PALACE HOTEL MUSCAT 3* VB. 

 

 

5. GÜN / MASKAT – NIZWA 
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından gezilerimize devam ediyoruz. Umman’ın ikinci en büyük 
turistik bölgesi ve en eski şehirlerinden biri olan Nizwa’yı ziyaret edeceğiz. Yol üzerinde bizi geçmişe 
doğru götürecek olan geleneksel bir köy olan Birkat Al Mawz’da fotoğraf molası vereceğiz. Etrafı 
tarlalarla çevrili bu köyde yaşamış kabilelere ait izleri keşfedeceğiz. Buradan sonraki durağımız 
Umman’ın etkileyici kalelerinden biri olan Nizwa Kalesi’ni göreceğiz. Daha sonra 17. Yüzyılda inşa edilen 
oymalı kapılaı ve ahşap kirişleriyle ünlü Jabren Kalesi’ni ziyaret edeceğiz. Son durağımız Bahla kalesini 
ziyaret ettikten sonra otelimize dönüyoruz. Geceleme otelimizde. 

OTELİMİZ: Intercity Hotel Nizwa 3* VB. 



 
*Bu turumuzda kapıda vize uygulaması mevcuttur. 2 adet fotoğraf ile kapıda vize alınabilmektedir. 

*COVID-19 BİLGİSİ: Bu turumuzda AŞI KARTI zorunludur. Aşı kartı olmayan yolcular tura kabul 

edilmez. 
 

**Tura başlamadan 48 saat içerisinde alınacak olan PCR testi yapılması zorunludur. 

6. GÜN / NIZWA – MASKAT AIRPORT 
Bugün uçuş saatimize kadar serbest zamanlarımız olacak. Dileyen misafirlerimiz için alışveriş imkanı. 
Rehberimizin belirleyeceği saatte Maskat Havalimanı’na transferimiz yapılacak. Gece yarısı Maskat 
Havalimanı’na varış. Pasaport ve checkin işlemlerimizin ardından İstanbul’a uçuşumuz başlıyor. 

 

7. GÜN / MASKAT / ISTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALIMANI 04:25 08:50 
Pegasus havayollarının tarifeli seferi ile yerel saat 04:25’te hareket. 08:50’de İstanbul Sabiha Gökçen 
havalimanına varış. Turumuzun sonu. 

 

Gezi Ücretine Dahil Olan Hizmetlerimiz: 

 İSTANBUL-MASKAT / MASKAT -ISTANBUL arası PEGASUS HAVA YOLLARI ile yapılacak 
ekonomi sınıfı uçak bileti, 

 Programda belirtilen tüm turlar, şehir turları ve çevre gezileri 

 Maskat’ta 3 gece, Nizwa’da 1 gece 3* & 4* ve butik otellerde kahvaltı dahil konaklama 

 Maskat şehir turu 

 Nizwa şehir turu 
 Nakhl şehir turu 

 Wadi Bani Khalid’de yüzme molası 

 Wahiba çölü’nde yapılacak olan 4X4’ler ile safari 

 Program içerisinde yazılmış tüm geziler ve transferler 

 Ejder Turizm Profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri 

 COVID-19 kapsamlı Seyahat sağlık sigortası 
 

 

Gezi Ücretlerine Dahil Olmayan Servisler: 

 Yurt dışı çıkış harcı 50 TL 

 Programda belirtilmeyen yerlerdeki öğle ve akşam yemekleri 

 Ücrete dahil edilen yemeklerde alınan alkollü alkolsüz içecekler 

 Tüm yerel servis tipleri ( Tüm yerel rehberler, Tüm Otobüs şoförleri, Türk Tur lideri, 
restoranlardaki garsonlar içindir.) Tavsiye edilen bahşişlerin toplamı kişi başı 60 USD’dir. 
Havalimanında ilk gün toplanır ve bölgede sizler adına takdim edilmek üzere tur liderine 
teslim edilir. 

 Ülkeye giriş vergileri (25 OMR) 

 

 


