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Omán
Obecné info
Rozprostírá se na jihovýchodě Arabského poloostrova při březích Arabského moře a Ománského
zálivu. Pobřeží je převážně vyprahlé, neobydlené. Zemi patří Hormuzský průliv střežící poloostrov
Musandam, se kterým ale nemá suchozemské spojení. Z vojenského hlediska je významný ostrov
Masira a ostrovy Kuríja-Muríja (78 km2). Ománský pohoří se táhne na severu rovnoběžně s pobřežím.
Na jižním pobřeží přesahují východní výběžky pohoří Kara. Nejvyšším vrcholem země je Jabal al Harim
(3352 m nm). Většinu území pokrývá poušť Rub al-Chálí. Do konce 60. let byla země společensky a
ekonomicky zaostalá (otrokářství, 99% negramotnost, uzavřenost před okolním světem). Bývalý
Maskat a Omán změnil svůj název na Omán roce 1970. Základem hospodářství je těžba ropy, zemního
plynu, měděné rudy. Typické průmyslové odvětví jsou zpracování ropy, odsolování mořské vody,
hutnictví barevných kovů a tradiční řemesla. Obživu většině obyvatel poskytuje zemědělství.

Fotky
http://www.sant.ox.ac.uk/mec/mecaphotos-butt-oman-boats-and-coast.html
Charles Butt - Sidab. Belúčské rybářské ženy jdou do vesnice, 14. srpna 1970
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Doprava
Letadlo
Levné letenky z Istanbulu (lowcost) - do Sharjah / Muscat: http://www.airarabia.com/home

Autobus
V Ománu jsou autobusovými linkami spojena všechna větší města, autobusová doprava je velmi
kvalitní, autobusy jsou čisté a klimatizované. Centrální nádraží je v Muscatu v části Ruwi v ulici AlJaame street. Dopravu zajišťuje národní společnost Oman National Trarnsport Company (ONTC). Tato
společnost má pobočky v několika větších městech. Autobus většinou staví na okraji města, případně
ve větších městech, jako je např. Nizwa, projíždí skrze město a staví na stanovištích nacházejících se
po trase, poté se vrátí na hlavní silnici.
Všeobecný jízdní řád je zveřejněn na stanici v Ruwi. Pokud jde o rezervace míst, je možno je
uskutečnit pouze na linkách do Salalah. Kromě státní společnosti poskytuje dopravní služby ještě
několik soukromých společností. Pozor na období Ramadánu - počet spojů je značně omezen.

Taxi
Ve městech není problém chytit místní taxi a dostat se na potřebné místo. V Ománu fungují ještě tzv.
long distance taxis (mají oranžovou barvu) – taxi na dlouhé vzdálenosti, které jezdí mezi jednotlivými
městy. Často bývá problém rozlišit taxi místní a long distance taxi, nicméně většina řidičů zaveze
zákazníka na místo dle jeho přání nehledě na výše jmenovaný typ služby.
Místní taxi nemají taxametry, avšak v Muscatu a v Salalah údajně platí jízdní tarify pro cesty do okolí
města, fakticky co si domluvíte, to máte. Kromě toho fungují v Ománu ještě mikrobusy, které rovněž
obsluhují cestující jedoucí na delší vzdálenosti. Long distance taxi a mikrobusy mají ve městech svá
stanoviště, na kterých je možno vystoupit a nastoupit. Výhodou ománských mikrobusů je, ža na rozdíl
od ostatních blízkovýchodních zemí řidič nečeká, až se zaplní všechna místa ve vozidle.
Pokud jde i tzv. “share taxi” – taxikář má stanovenou cenu za plně obsazené vozidlo, s tím, že
cestující se o tuto částku rozdělí. Pokud vozidlo jede aniž by bylo plně obsazené, zaplatí cestující více
– celková částka za obsazené vozidlo se nemění. Obecně však platí, že taxi doprava je poměrně
drahá, mikrobusy jsou levnější alternativou.

Turisticky zajímavá místa
Muscat
Hlavní město Ománu je rozděleno do tří částí: Muscat, Mutrah a Ruwi. Nad Muscat, starým přístavním
městem, dominuje sultánský palác, budova Královského dvora a vládní úřady. Vchod do přístavu
střeží dvě dobře zachované portugalské pevnosti z 16. století Al Jalali a Miran. V městských zdech se
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nacházejí tři překrásné vyřezávané původní brány. Nejstarší domy ve městě a úzké ulice leží na stráni
Mutrah Fort. Mešita Ali a nová mešita u moře dodávají kouzlo danému městskému obvodu. Přístav
Mutrah je hlavním obchodním centrem, jehož rybí trh - souk a množství bazarů jsou světoznámé.
Na trh je lepší jít ráno a taky nezapomeňte, že v pátek se končí se vším v poledne.
Další obchodní centrum s vynikajícími obchodními ulicemi se nachází v Ruwi. Národní muzeum
krásného umění vystavuje ománský stříbrný zboží. Muzeum, které uchovává ománský historii, se
nazývá Sultan''s Armed Forces Museum.
Historie Muscatu – hlavního města Ománu sahá do období zhruba 1. století n.l., kdy bylo zmíněno
Ptolemayem. Na významu začalo nabývat v průběhu 9. stol., kdy představovalo důležitou zastávku
lodí plujících ze Středomoří do Indie. V průběhu století se dostal do středu zájmu Portugalců, kteří
Muscat v roce 1622 obsadili a učinili z něj svoji hlavní základnu v oblasti. V roce 1560 město získali
Ománci a Portugalci byli z oblasti deﬁnitivně vytlačeni. Od poloviny 18. století bylo město ovládáno do
současné doby zde vládnoucí dynastií Al-Busaid a stalo se součástí mocné říše, která ovládala
značnou část východoafrického pobřeží. Tento poměrně úspěšný historický vývoj kontrastuje s
faktem, že v Muscatu téměř během celého 20. století vládly středověké podmínky – na rozdíl od
ostatních států Perského zálivu, jejichž ekonomiky zaznamenaly v druhé polovině minulého století
značný rozkvět. K zásadní změně došlo po nástupu současného sultána Qaboose bin Saida, který
zahájil úspěšnou etapu přestavby a modernizace Muscatu při zachování jeho historického
architektonického rázu.
Hlavní město je va skutečnosti tvořeno trojměstím sestávajícím z částí Muscat, Mutrah a Ruwi. Muscat
je starodávné přístavní město a sídlo sultánova paláce. Nachází se zde pouze několik obchodů a
muzeí, v oblasti není žádný hotel. Muscat je místo jako stvořené pro podnikání procházek kouzelným a
malebným prostředím starodávného města, ze kterého dýchá historie. 3 km severozápadně od
Muscatu se nachází Mutrah představující hlavní residenční oblast hlavního města. Turista zde najde
levnější hotely a skvělý trh. Proslulý je zdejší Cornishe představovaný spletí uliček jako stvořených k
procházení. Třetí částí oblasti hlavního města je Ruwi. Leží několik kilometrů dále ve vnitrozemí jižně
od části Mutrah a představuje obchodní část hlavního města, která byla vybudována teprve v
posledních několika desetiletích – dříve se jednalo o zaostalou téměř neobydlenou oblast.
Západním směrem od části Mutrah po pobřeží se nachází ještě několik residenčních oblastí a
mezinárodní letiště Seeb. Jedná se o oblasti Al-Qurm, ve které se nachází několik hotelů a nákupních
center, dále přírodní rezervace Qurm, Shatti Al-Qurm, ve které mají sídlo zahraniční ambasády a
mezinárodní hotel Inter Continental a oblast Madinat As-Sultan Qaboos a Al-Khuwair, sídlo
ministerstev a několika muzeí. Následují ještě Athaibah a zmíněný Seeb s mezinárodním letištěm.
Pláže
Kolem Muscatu je mnoho příjemných pláží lákajících ke koupeli. Pokud nechcete být rušeni
(především ženy) místními muži, můžete zůstat na některé z hotelových pláží. Na veřejných plážích se
totiž musí ženy připravit na “okukování” místními muži. Velké hotely tu nabízí “plážové kluby” ve
kterých je různé sportovní vybavení – posilovna, sauna, perličková koupel apod. U tohoto pobřeží
můžete také šnorchlovat nebo se potápět a objevovat tak podmořský život.
Qurum Beach, pod Crowne Plaza Hotel, je dobře upravená pro návštěvníky a má řadu míst pro piknik
ve stínu palem. Když je nízký příliv, může se jít 4 km pěšky směrem k diplomatické čtvrti v Shati Al
Qurum. Přibližně v polovině cesty podél tohoto úseku pláže je hotel Inter Continental Muscat.
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Připravte se na to, že budete mít problém s převlíkáním - Ománci se totiž vrhají do vody v šatech. Byli
jsme tam (ještě společně s pár lidma s Evropy) pěkná atrakce. Když jsme pak jeli taxíkem až v noci
domů, tak taxíkář říkal, že si nás pamatuje, že nás viděl odpoledne na pláži.
Muscat
Pokud jde o část Muscat, lze doporučit několik z turistického hlediska zajímavých lokalit. Patří mezi ně
pevnosti Jalali a Mirani, i když nejsou veřejnosti přístupné. Jedná se o pozůstatky působení Portugalců
v oblasti (i když stavby pocházejí z doby před jejich příchodem, nicméně byly jimi významnou měrou
upraveny). V současné době obě pevnosti slouží potřebám policie a armády.
Palác Alam je sultánovou residencí v Muscatu a představuje příklad moderní arabské architektury.
Nachází se mezi pevnostmi Jalali a Mirani. Je možné vejít do vstupní brány a pořídit fotograﬁe.
Ománsko-francouzské muzeum je zasvěceno dokumentaci státní návštěvy sultána bin Qaboose v
Paříži v roce 1989 a následně návštěvě Francoise Mitteranda v Ománu v roce 1992. Najdeme zde mj.
popis historie budovy, ve které je muzeum situováno, (Budova byla postavena v roce 1896 a v roce
1906 rozšířena poté co se stala residencí francouzského konzula v Muscatu. Jeho kancelář zůstala
dodnes v muzeu zachována, nachází se v horním poschodí), historické mapy, dokumentaci
Mitterandovy návštěvy nebo dokumentaci vývoje vztahů mezi Francií a Ománem v letech 1700 až
1913. Horní část budovy je věnována také vývoji stavby lodí a expozici tradičních obleků a šperků.
Vstup do muzea je zdarma. Nachází se v blízkosti brány Al-Kebir.
Bait Al-Zubair je palác nacházející se v ulici Al-Saidiya a je zde situováno muzeum věnované dědictví
Ománu zachyceném na fotograﬁích a v dokumentech. Najdeme zde mj. zbraně, ruční práce, nábytek
a kuchyňské náčiní. Za zmínku stojí rekonstrukce typické ománské vesnice a trhu, ve které je i
zavodňovací systém a wadi.
Už kousek za městem, ve vědeckém centru “Marine Sciences„ a Fisheries Centre, můžete navštívit
místní akvárium. Někde píšou, že je to nejlepší akvárium v Perském zálivu, ale zas tak velká bomba to
není. Vstup je ale zdarma, tak si udělejte obrázek sami.
Poblíž budovy akvária (asi 100 nebo 200 m) je jachetní rezort (yacht club). Tady si kromě jachty
můžete koupit u nějaké ﬁrmy i výlet na moře (pozorování delfínů, šnorchlování). Na 3-4 hodiny to stojí
kolem 18 rijálů.
Madinat
V části Madinat As-Sultan Qaboos se vyplatí navštívit Muzeum Ománu, ve kterém je umístěna
expozice věnovaná historii, geograﬁi a geologii Ománu od 3. tisíciletí př.n.l. do současnosti. Opět se
zde setkáme s historií výroby lodí s dokumentací vývoje Muscatu a speciální část je věnována také
ománskému zemědělství včetně závlahového systému nazývaného falaj. V prvním poschodí si přijdou
na své ti, co se zajímají o islám, tradiční umění, zbraně a architekturu. Vstup do muzea je bezplatný.
Kromě Muzea Ománu je v této části možné navštívit ještě Dětské muzeum nacházející se v blízkosti
Ministerstva zahraničí v ulici Sultána Qaboose a Muzeum přírody situované v budově Ministerstva
národního dědictví a kultury v ulici Al-Wazarat v oblasti Al-Khuwair. Návštěvník zde najde popis
zdejších geograﬁckých a geologických charakteristik a dále je mu nabídnut průřez ﬂóry a fauny
Ománu. V muzeu se nachází také malá botanická zahrada.
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Mutrah
Pokud jde o část Mutrah, největším lákadlem pro zahraničního návštěvníka je patrně procházka po
nábřeží zvanén Cornishe – nejlépe ráno nebo večer, dále pak návštěva rybího trhu nacházejícího se na
severním konci nábřeží, či návštěva parku Al- Riyam, odkud se nabízí skvělý pohled do okolí. Pokochat
se pohledem do okolí je možné také z rozhledny nacházející se na východním konci Cornishe poblíž
restaurace Al-Inshirah. Největším lákadlem je patrně trh neboli souq v části Mutrah, který patří k
nejpozoruhodnějším na Arabském poloostrově. Není příliš rozsáhlý a tak není třeba mít obavy z
bloudění. Kromě zboží, jako jsou látky, parfémy, hračky apod., stojí za zmínku obchody se stříbrem a s
kořením. Tak jako většina ostatních arabských trhů i zde návštěvníka obklopuje neopakovatelná
atmosféra prosycená vůní koření a hlasitým pokřikování obchodníků. Hlavní vchod do trhu se nachází
a východním konci Cornishe.
Ruwi
Pokud turista navštíví část Ruwi, neměl by opomenout navštívit Národní muzeum, které nabízí
expozice zpracování stříbra, ukázky ománského bydlení, tradičních oděvů a zbraní, nádobí, šperků,
čínského porcelánu apod. Je zde instalována také expozice věnovaná vládnoucí dynastii Al-Busaid. V
Sultánově muzeu ozbrojených sil nacházejícím se v pevnosti Bait Al-Falaj – jedné z nejstarších budov v
Muscatu – je možné získat přehled o ománské historii, expozice je rozdělena na různé historické
periody. V muzeu je návštěvník doprovázen průvodcem, platí se vstupné.

Okolí Muscatu
A´Rusayl
Jedná se o dvě malé pevnosti nacházející se na silnici z Muscatu do Nizwy zhruba 10 km za hodinovou
věží v Seebu. Jedna z nich (ta blíže k Muscatu) byla před nástupem sultána bin Qaboose součástí
hranice mezi Ománem a Muscatem (původně se jednalo o dva samostatné státní celky). Byla
částečně zrestaurována a turistovi může posloužit jako zajímavý objekt k fotografování. Na místo je
možné se dostat mikrobusem nebo taxi, případně autobusem.
Barka
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Barka, nacházející se v severním Ománu asi 60 km od Muscatu, je pobřežním městem regionu Al
Batinah. Město se také energicky rozvíjí jako turistický resort. V roce 2003 zde žilo 75 000 obyvatel.
Nová, rychle se rozvíjející čtvrť Blue City, která se nachází v Suwadi, bude v brzké budoucnosti jednou
z hlavních turistických zón státu. V Barce najdete také zajímavou pevnost Al Na´man, která jistě stojí
za návštěvu i díky více než deseti tisícům palem, které byly v oblasti vysázeny již kolem roku 1800.
Každý pátek se v Barce konají tradiční býčí zápasy, které se ale od těch jihoamerických liší, neboť
ománští býci se nezabíjí, ani když prohrají. Je to zážitek, který ve Vás jistě zanechá dojem. Ve městě
se také nachází krásná poklidná pláž. Oblast je také vhodná pro potápění. I v březnu tady může být
40°C.
ONTC autobusy jezdí mezi kruhovým objezdem v Barce a autobusovým nádražím v Muscat Ruwi
(OR1.300, čtyřikrát denně). Taxíky a mikrobusy lze nalézt jak kolem T-křižovatce ve městě (Muscat),
tak i na kruhovém objezdu v Barce. Sdílené taxi z kruhového objezdu na Rusayl do Barky stojí OR1 za
osobu a kolem OR5 bez sdílení. Mikrobusy stojí 300 baisa.
Městečko Fanja
Fanja je městečko vzdálené asi 75 km od Mutrah, ležící u dálnice z Muscatu do Nizwy. Místo je
proslulé výrobou nádobí, které je možno zde nakoupit. Město je dostupné mikrobusem nebo taxi z
Ruwi.
Qurayrat
Qurayrat je malebná vesnička ležící na pobřeží 82 km východně od Muscatu, je dostupná po silnici. U
vjezdu do vesnice se nachází 150 let stará pevnost a trh (souq). Vesnicí se projíždí při cestě do skalní
průrvy Bimmah.
Bimmah
Asi 125 km východně od Muscatu naleznete na pobřeží propast Bimmah. Je široká 40 metrů a hluboká
20 metrů. Je ideální k plavání a potápění, k pikniku a k odpočinku. Je zde krystalově čistá voda. Po
cestě se můžete zastavit ve vesničce Qurayat, ve které stojí stopadesát let stará pevnost, která
bohužel není otevřena pro veřejnost. Navštívit můžete i místní trh.

Salalah
je hlavním městem jižního regionu. Město je situováno mezi kokosové a banánové plantáže podél
písčitých pláží. Vegetace v Salalah je tropického charakteru, a zároveň je jediným místem arabského
poloostrova, které zasáhne monzun. Mezi turistické atrakce patří ruiny Al-Balid, které se nacházejí na
místě starověkého města Zafar.

Sur
je to námořnické město, rybářská vesnice a obchodní přístav v jednom, situované v severovýchodní
http://cesty.in/
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provincii Sharqiya. Slavné je díky tradiční stavbě lodí. Město Sur začalo rozvíjet obchod podél
afrického pobřeží na začátku 6. století. Je to staré město s klikatými ulicemi, vyřezávanými dveřmi a
starými arabeskových budovami. Blízká vesnice Tiwi je také ceněna turisty.

Soharv
Nachází se zde velký souk (trh) plný prodavačů ovoce, rybářů a krejčích. Impozantní čtyřpatrová
pevnost se šesti věžemi hlídkuje nad zálivem.

Nizwa
Je hlavním městem vnitrozemské provincie s ohromnými oázami palem sahajícími do délky 13km.
Nizwa byla hlavním městem země v 6. a 7. století. Proslavila se výrobky ze stříbra a zlata, Dominanta
města - obrovská kruhová věž, která patří mezi nejstarší a největší pevnosti v Ománu - leží ve středu
města.

Jabrin
Nachází se zde opevněný palác ze 17. století, který je známý malovaným dřevěným stropem a
nádherným pohledem přes poušť k vzdáleným pohořím.

Bahla
Vznik města se datuje do třetího tisíciletí p. k. Toto starověké město má obranné zdi o délce sedm mil
a je zařazeno na seznam světového kulturního dědictví. Město je známé skvělým souk a hrnčířstvím. V
blízkosti se nachází malebná vesnice Al Hamra.

Jebel Akhdar
Doslova Zelená hora sahající do výšky téměř 3000 m. Jebel Akhdar je známá palmovým lesem,
údolími a vesnicemi ležícími na terasách uvedené hory - Bani Habib a Sharijah.
Na severním svahu hory Jebel Akhdar je pevnost Al HAZMAT postavená v r. 1708, a oáza Rostaq, kde
jsou hrobky ománských vládců. Na straně vyschlého vodního toku na jižním svahu hory Jebel Akhdar
je položena nejmalebnější vesnice Misfah v Ománu.

Qurum
Je doslova rájem archeologie, historie a kultury. V Národním muzeu se nachází sbírka stříbra, šperků,
zbraní a starověkých kamenných artefaktů. Odsud arabské dhovy brázdí po pobřeží lemovaném
palmami. Jsou zde vynikající pláže a místa pro rybáře.
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Počasí
Země se nachází v oblasti dvou klimatických pásem – na severu země a ve vnitrozemí panuje
středozemní podnebí, jižní část Ománu se nachází v tropickém pásmu (teploty se zde v létě pohybují
mezi 38 až 50 °C). Pokud jde o zimní období, pohybují se teploty v rozmezí od 18 do 25 °C. Pro zemi je
charakteristická celoročně vysoká vlhkost vzduchu a vysoká intenzita slunečního záření.
S ohledem na počasí běžné v regionu je nejlepší Omán navštívit v období mezi listopadem a únorem –
tehdy jsou klimatické podmínky nejpříjemnější. Pokud jde o zbytek roku – období od konce dubna do
začátku října – vlhkost v pobřežních oblastech a teploty zde dosahují opravdu vysokých hodnot (více
než 40 °C) a nelze proto doporučit v těchto měsících do země cestovat.
V období od června do září mluvíme o období monzunů, které je charakterizováno četnými dešti. V
souvislosti s tím je v říjnu velmi příjemné navštívit město Salalah a vůbec celou oblast Dhofar, jejímž
je centrem, neboť příroda je po deštích svěží a plná zeleně.

Kostely
Kontakty:
Katolický kostel sv. Petra a Pavla v Ruwi:
ruwiparish@gmail.com
parishbugle@gmail.com
Calvary Tamil Church
zahrats@gmail.com
United Christian fellowship
ucfoman@gmail.com
Brethren Assembly Muscat
www.BrethrenAssemblyMuscat.org
bam@BrethrenAssemblyMuscat.org, bam@brethrenassemblymuscat.net
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Omán

Katolický kostel sv. Petra a Pavla
https://ruwiparish.org

1 Tamil Mass Fr. Bose Every 01st Thursday 8.30 p.m.,2 Konkani Mass Fr. Albert Every 01st Friday 7.30
a.m., 3 Tagalog Mass Fr. Raul Every 01st Friday 12 noon, 4 Malayalam Mass (Syro Malabar Rite) Fr.
Mathew Every 01st Friday 8.30 p.m., 5 Malayalam Mass (Malankara Rite) Fr. Christudas Every 01st
Sunday 8.30 p.m., 6 Malayalam Mass (Syro Malabar Rite) Fr. Mathew Every 02nd Friday 03.30 p.m., 7
Malayalam Mass (Syro Malabar Rite) Fr. Mathew Every 02nd Sunday 8.30 p.m., 8 Malayalam Mass
(Latin Rite with Night Vigil) Fr. Mathew Every 03rd Thursday 9.30 p.m., 9 Tagalog Mass Fr. Raul Every
03rd Friday 12 noon, 10 Malayalam Mass (Malankara Rite) Fr. Christudas Every 03rd Sunday 8.30
p.m.,11 Malayalam Mass (Syro Malabar Rite) Fr. Mathew Every 04th Sunday 8.30 p.m., 12 Urdu Mass
Fr. Albert Every Last Friday 3.15 p.m.
Pravidelné mše:
Weekday Mornings Mass Mon, Tue, Wed, Thu, Sat- 06.15 a.m. Weekday Evening Mass: Mon, Tue,
Wed, Sat- 07.15 p.m. Obligation Mass:# Thursday: 07.00 p.m.,08.15 p.m. (Children's Mass) # Friday:
07.30 a.m. & 09.00 a.m.,10.30 a.m. (Children's Mass), 05.30 p.m.& 07.15 p.m. # Sunday: 06.00
a.m.,05.30 p.m. & 07.15 p.m.

Katolický kostel sv. Ducha
Ghala Road - Seeb
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Zdroje
Co doporučují ománští muslimové (imám v mešitě sultána Kabose - jeho email:
ourislam2010@yahoo.com) na téma ISLÁM http://harunyahya.com/
Nabídky výletů southtravels.com
Nabídky výletů desert-discovery.com
Hotel Safeer
http://www.oman-info.cz
http://www.skrz.sk/oman-kultura-spolocnost-a18-270-9-0-sk.htm
http://ajwo.euweb.cz/cestopisy/oman.htm
http://wikitravel.org/en/Oman
http://www.lonelyplanet.com/oman

Turistické postřehy
Omán je v létě šíleně horká země - to horko je tam už i v dubnu, v červnu je tam absolutně na
padnutí. Vražedná kombinace je ještě s tropickou vlhkostí - když se budete koupat a vylezete z vody,
tak nečekejte, že uschnete, ale i přes to strašný horko budete pořád mokrý, protože je tam relativní
vlhkost vzduchu 100 %.
Omán není úplně připravenej na turisty, i když je tam moc dobře znají. V hlavním městě absolutně
nefunguje městská doprava, jezdí se taxíkem (pár městských autobusů sice jezdí, ale na to není
spoleh - myslel jsem, že když jsem se prokousal MHD v jiných asijských městech, tak to tady zvládnu
v pohodě, ale musel jsem rezignovat). Ježdění taxíkem je pohodlný, ale může trochu provětrat
peněženku. Doporučuju domlouvat si cenu předem, jinak si můžete připravit i nějakou nepříjemnost (a
šrajtoﬂi vám to provětrá ještě víc).
Na chození pěšky (na trochu delší vzdálenosti) zapomeňte, nebo zhynete horkem. Při chůzi pěšky se
neostýchejte chodit do mešit a tam si dávat chlazenou vodu. To berte jako samozřejmost. Do hlavní
mešity sultána Kabose vás ale jen tak nepustí - ženský, vemte si šátek a něco, co má dlouhý rukávy,
jináč vás tam nepustí, nebo donutí koupit ňáký šílený hadry za šílenou cenu.
Nejdelší cesta po městě (z jednoho konce na druhej) by měla přijít na max. 4 rijály. Na letiště je to
dražší, a jestli jedete v noci, tak si připravte 10 rijálů. Od letiště do města jezdí oﬁciální taxi za 7,5
rijálu, na letiště nic oﬁciálního nejezdí.
Nějaký výletky s místníma cestovkama jsou dost drahý, ale i když smlouváte, tak nesleví, nebo jenom
vyjímečně.
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