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Omán je už nejakú tú chvíľu medzi dovolenkármi v kurze ako 
krajina exotická, po všetkých stránkach bezpečná. Oproti 
supermoderným susedným emirátom Dubaj či Abú Dhabí 
sa o ňom hovorí, že práve v Ománe sa dá ešte zažiť pravá Arábia; 
kus histórie i príroda, akú by ste v tejto púštnej oblasti nikdy 

nečakali. Salalah na juhu sultanátu má špeciálne 
postavenie medzi ománskymi mestami - narodil 
sa tu sultán Kábús ibn Saíd, vládca osvietený 
a prozápadne orientovaný, ktorého Ománčania 
natoľko milujú a ctia, že i hovoriť o ňom považujú 
za nepatričné až neúctivé... 
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Omán 
s vôňou kadidla

S dal v krajine postaviť cesty, školy a nemocnice, 
v hlavnom meste Muscat založil univerzitu a v krajine 
vybudoval systém bezplatnej zdravotnej starostlivosti 
na takej vysokej úrovni, že o ňom chodil prednášať po 
svete. Ženy za Kábúsa získali rovnaké práva ako  

Sultán Kábús nastúpil na trón v roku 1970 a jeho 
vládou sa v krajine začala tzv. ománska renesancia. 
Veď dovtedy v Ománe neexistovala ani televízia, 
ani rozhlas a vyasfaltovaných bolo len 10 km cesty, 
ktorá viedla k sultánovmu palácu. Mladý panovník 

  Mesto Ubár, o ktorom sa   
 v Koráne píše, že „nič podobné   
 nebolo stvorené v žiadnej zemi“, 
sa preslávilo ako centrum 
obchodu s kadidlom, z jeho   
 brán sa karavány obťažkané   
 vzácnym tovarom vydávali na 
dlhú cestu naprieč púšťou. Podľa  
 legendy pyšný a rozprávkovo   
 bohatý Ubár stihol krutý   
 trest - ako biblická Sodoma 
a Gomora sa mesto bez stopy 
stratilo z povrchu zemského,   
 pochoval ho večný piesok púšte.   
 Lawrence z Arábie ho nazval   
 „pieskovou Atlantídou“, hoci   
 málokto už veril, že mesto kedysi 
skutočne existovalo. Napokon   
 ho koncom minulého storočia aj   
 vďaka fotografiám z vesmíru   
 vzkriesil k životu americký 
dokumentarista Nicholas Clapp. 

AtlAntídA 
púšte

nájdete i jednu z najkrajších pláží Ománu. Svetlý 
piesok Al Mughsayl Beach, priezračné more 
a palmové háje vás utvrdia v poznaní, že atmosféru 
Karibiku môžete zažiť aj oveľa bližšie, ako na 
opačnej strane zemegule a dostať sa tam trvá sotva 
polovicu času cesty ku Karibskému moru. 

muži, najmä čo sa týka vzdelania a uplatnenia sa v práci. Ománske ženy 
študujú na univerzitách, pracujú ako lekárky, ba majú zastúpenie i vo vládnych 
inštitúciách. Hoci chodia tradične oblečené, sultán im zakázal zahaľovať si tvár, 
ak pracujú na verejných miestach, napríklad v bankách. Modernizácia Ománu 
priniesla aj rozvoj turizmu. Ten v trojmiliónovej krajine síce rastie, ale pozvoľne, 
sultanát si na cudzincov ešte len zvyká, keďže do 80. rokov 20. storočia sa tam 
prakticky nedalo dostať, vstúpiť do krajiny ste mohli iba 
s povolením a na pozvanie miestnych, pričom cestovanie 
na vlastnú päsť bolo prakticky nemožné.

 Salalah 
Salalah na juhu sultanátu je druhým najväčším 
i najdôležitejším mestom Ománu a zároveň relatívne 
novým, neopozeraným letoviskom na prázdninovej mape 
našich dovolenkárov. V lete akoby táto časť Ománu ani 
nepatrila do vyprahnutého Perzského zálivu, krajina hýri 
šťavnatou zeleňou, počas monzúnovej sezóny, zvanej 
charíf (medzi júlom a septembrom), tam totiž jemne 
prší. Salalah je jediné miesto na Arabskom polostrove, 
kam pravidelne zasahujú juhozápadné monzúny. Svieža 
zeleň sa čiastočne udrží aj v ďalších mesiacoch, kedy 
tam vládne príjemné počasie a teploty nepôsobia tak 
zničujúco ako v lete, vody Indického oceána sú však 
príjemne teplé na kúpanie, šnorchľovanie či potápanie. 
A také zostávajú prakticky počas celého roka. Krásne 
biele piesočné pláže dosahujú šírku niekoľkých desiatok 
metrov a sú poloprázdne. Hotelové rezorty na pobreží 
svietia novotou, máloktorý si v službách turizmu 
odkrútil viac ako desať rokov. Neďaleko Salalahu 

•   Viac info:  www.satur.sk  
• ponuky@ba.satur.sk 

• 0850 333 333

 Hotel Juweira Boutique**** 
Dýcha atmosférou šarmantného 
butikového hotela (nielen) pre páry.  
Očarí polohou pri jednej z najkrajších 
piesočných pláží v Ománe i typickou 
arabskou architektúrou. Blízka 
promenáda je ako stvorená pre 
večerné prechádzky vo dvojici, 
neďaleké údolie Wadi Dar zasa láka 
na výlet k jazeru a vodopádom. 
 
 Hotel Al Baleed Resort 
Salalah By Anantara***** 
Luxusný novootvorený vilový rezort 
sa priam utápa v tropických 
záhradách so vzácnymi stromami 
a sviežimi vodnými prvkami. 
Súkromná piesočná pláž skrýva 
lagúnu ako v Tisíc a jednej noci, 
kulinárske odhalia tie najdelikátnejšie 
chute Blízkeho a Stredného východu. 
Každá izba predstavuje akoby 
samostatnú vilku s výhľadom na 
lagúnu, more či záhradu, s vlastným 
bazénom či možnosťou dať si 
večeru naservírovať v privátnej 
atmosfére vlastného apartmánu. 

tIpY CK SAtUR 
nA SAlAlAh

Tento all inclusive hotel je v prevádzke iba tretí rok a už si získal množstvo 
nadšených klientov. Tri rôzne pláže patria k najväčším vychytávkam hotela: 
športová pláž, zátoka s pokojnou vodou aj otvorená pláž s vlnami, ako sa 
na oceán patrí. Raňajkovať môžete na pláži i pod palmami, na večeru vám 
systémom dine-around prestrú v jednej z á la carte reštaurácií alebo možno 
radšej vsadíte na ťažkú romantiku na pláži pri sviečkach... Nemusíte mať strach, 
že budete hladní, hotel ponúka pestrý mix svetových kuchýň od mexickej, 
indickej, ománskej, brazílskej cez tureckú, španielsku či libanonskú až po grécku, 
marockú, ázijskú a francúzsku. Bohatý svet bazénov, výborné spa centrum, 
bicykle, na ktorých sa dá prevážať po celom komplexe, stánky so zmrzlinovými 
či palacinkovými dobrotami robia z tohto hotela jeden z najžiadanejších v celom 
Salalahu. Deti sú vítané, o ich zábavu sa postarajú dvaja slovenskí animátori 
a pokiaľ ide o ubytovanie, vyberať si môžete medzi štandardnými izbami a 
apartmánmi s oddelenou spálňou. Ak vás však bavia skôr objavné tripy mimo 
hotela, aj vtedy si prídete na svoje. Medzi obľúbené patria fakultatívne výlety do 
okolia hlavného mesta na západnú a východnú stranu, potápanie vo vodách 
koralového útesu neďaleko Mirbatu, návšteva hradu v meste Taqah, prírodného 
parku Wadi Dawka či strateného mesta Ubar, tzv. pieskovej Atlantídy. Akvapark 
Hawana (inak najväčší v Ománe) nájdete iba 10 minút jazdy shuttle busom 
a pri troche šťastia sa vám možno podarí zazrieť na pláži pred hotelom  
šantiace delfíny. 

FAnAR hotel And ReSIdenCeS ****

Fanar Hotel and Residences


