
Przystanek „Muscat“ 3 dni/2 noce



DZIEŃ 1, PRZYLOT DO MUSCAT

Przylot do Muscat (Maskat), transfer do hotelu i zakwaterowanie 

DZIEŃ 2, ZWIEDZANIE MUSCAT (Ś)

Do południa: Wycieczka po stolicy Omanu

Po południu: Czas wolny*

DZIEŃ 3, WYLOT (Ś)

Wykwaterowanie i transfer na lotnisko

Program
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Główne atrakcje

• Powitanie na lotnisku

• Transfer do hotelu

• Czas wolny*

• Nocleg w Muscat

Witamy w Doha!

Odkryj stolicę Omanu i równocześnie 

największe miasto Sułtanatu. Muscat

przedstawia absorbujące ujęcia z 

przeszłości i teraźniejszości kraju i idealnie 

nadaje się na krótki "City Break" lub 

przystanek w dalszej podróży!

DZIEŃ 1, PRZYLOT



Główne atrakcje

• Wielki Meczet Sułtana Qaboosa

• Bazar "Muttrah Souk„

• Stary Maskat z pałacem Al 

Alama (zwiedzanie na 

zewnątrz)

• Muzeum Bait al Baranda

• Nocleg w Muscat

Stolica Sułtanatu Omanu

Odkryj Muscat z mieszanką 

średniowiecznej, tradycyjnej i nowoczesnej 

architektury i odwiedzić imponujący Meczet 

Sułtana Qaboos. Wybierz się na zakupy do 

zabytkowej dzielnicy handlowej 

i pospaceruj po labiryntach bazaru Muttrah.

DZIEŃ 2, ZWIEDZANIE MUSCAT
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Główne atrakcje

• Śniadanie i wykwaterowanie

• Transfer na lotnisko

Do widzenia

Dziś twoja podróż dobiega końca. Po 

wykwaterowaniu z hotelu kierowca zawiezie 

cię na lotnisko. Życzymy przyjemnego lotu! 

DZIEŃ 3, WYLOT



 2 noclegi w zarezerwowanej kategorii hotelowej (3*, 4* lub 5*)

 Wyżywienie wg. programu: Ś = śniadanie (2x)

 Transfer z/na lotnisko w Muscat

 Zwiedzanie Muscat z angielskojęzycznym przewodnikiem

Świadczenia



 Pakiet można zarezerwować codziennie oprócz środy i czwartku

 Doba hotelowa rozpoczyna się o 15.00, a kończy o 12.00 

 Program jest ramowy. Kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie lub 

odwróceniu. Zastrzegamy sobie prawo zmiany poszczególnych punktów programu lub ich 

anulowanie w przypadku, gdy jest ono podyktowane silą wyższą

 Zmiany rezerwacji lub anulacja zgodnie z Ogólnymi Warunkami Handlowymi

 *Możliwość rezerwacji wycieczek fakultatywnych

Ogólne Informacje



Jesteś zainteresowany? 
Zapytaj o więcej informacji: info@stopovertrips.com

mailto:info@stopovertrips.com

