Zdravím všechny příznivce stolního tenisu, obvzlášt
pak veterány!!!
Po posledním zrušení MS seniorů ve stolním tenise ve francouzském Bordeaux z důvodu
pandemie koronaviru se těšíme na 20. MS seniorů ve stolním tenise v Maskatu
v Ománu v období od 16.01.2023 do 21.01.2023 (pondělí až sobota).
Sultanát Omán je považován za skrytý klenot Arabského poloostrova, tajemnou zemi mezi
pohádkami a modernou. Země s 5 miliony obyvatel, historickými pevnostmi a hrady,
náboženskými momenty a kulturními atrakcemi. Hosté mohou očekávat restaurace s
autentickou ománskou kuchyní, souks (trhy), tradičními tanci a oblečením.
Během pobytu jsem si osobně prohlédl několik hotelů a připravil program. Herní hala v
"Oman Convention Centre" je zdaleka nejkrásnější ze všech hal z posledních seniorských
akcí.

Vítejte v hlavním městě sultanátu Omán, Maskatu

Vítejte v Ománu a hlavním městě Ománu, Maskatu
Omán se svými 5 miliony obyvatel leží na východním okraji Arabského poloostrova.
V posledních několika desetiletích se Omán dokázal proměnit ze silně zaostalé země na mírně
prosperující zemi. Hlavní město Maskat s 25.000 obyvateli na Vás čeká s řadou vzrušujících
památek. Absolutním vrcholem památek země je mešita Sultan Quabus, která pojme až
20.000 věřících. Je to nejdůležitější mešita v zemi a jedna z největších mešit na světě. Své
návštěvníky uchvátí modlitebním kobercem o hmotnosti 47 tun a tradičními
architektonickými prvky. Ponořte se do shonu na tržišti v Maskatu a obdivujte architektonické
mistrovské dílo - velkou mešitu sultána Qaboose.

Náš základní zájezd se 4-denním prodloužením na 10 nocí:
Před začátkem mistrovství jsme pro vás připravili pestrý 4-denní pobytový program.
Nechte se na této cestě do Ománu okouzlit mnohostranným sultanátem,
ponořte se do cizí kultury, zažijte ji zblízka a poznejte zemi ze všech stran – na této okružní
cestě vám ukážeme Sultanát. Ve čtvrtek po přistání v Maskatu vás autobus odveze do pouště
Wahiba. Užijte si klid a ústraní v exkluzivním kempu “Desert Nights Camp” s programem.
Zažijte nezapomenutelnou noc uprostřed pouště Wahiba Sands a poznejte místní velbloudy
zblízka. Po přenocování absolvujeme přejezd do bývalého hlavního města Ománu Nizwa.
Návštěva Nizwy je skvělá možnost, jak objevit tradiční Omán.
Po programu v Nizwě se vracíme do Maskatu, kde jsme připravili další zajímavý program.
Během Vašeho zájezdu Vás bude doprovázet místní průvodce, který vás se svojí zemí blíže
seznámí.

Náš základní zájezd na 8 nocí:
Základní zájezd začíná v pátek 13. ledna 2023 odletem do Maskatu. Po přistání 14. ledna
budou hosté vyzvednuti ráno na letišti a budou absolvovat program od tohoto dne do

22. ledna 2023 společně se skupinou s prodlouženým zájezdem.

Let do Maskatu:
Z Prahy poletíme pouhých 6 až 7 hodin přímým letem, z Vídně s mezipřistáním.

Cesta hotel – hala - hotel:
Kyvadlová doprava do haly z našeho hotelu Grand Millennium je již zahrnuta v ceně.

Celní a devizové předpisy pro vstup a pobyt do Ománu:
U občanů České republiky a Slovenska je vyžadován při vstupu cestovní pas s platností
minimálně 6 měsíců.
Od ledna 2021 Omán umožňuje pobyt občanům 103 zemí včetně ČR na základě víza, které
lze zdarma obdržet jak na letištích, tak na pozemních hraničních přechodech. Pro obdržení
takového víza musejí být splněny následující podmínky: délka pobytu nesmí překročit 14 dnů,
platná rezervace v hotelu, zpáteční letenka a zdravotní pojištění na jeden měsíc pokrývající
i náklady spojené s léčbou onemocnění covid-19.
Aktuální cestovní opatření: od 23.5.2022 byla zrušena veškerá opatření při vstupu do Ománu
vztahující se k onemocnění Covid-19.

Národní měna:
Měnou sultanátu je ománský rial (OMR). Výměna Rialu je v kurzu 1 OMR = cca 2,40 €.
Výměna je možná na letišti nebo v našem hotelu.

Pravidla chování v Ománu:
Omán je tradiční muslimská země. Místní obyvatelé se chovají k návštěvníkům vždy otevřeně
a jsou velmi pohostinní. Ženy nemusí mít na veřejnosti závoj. Při vstupu do mešity potřebují
pouze šátek. Mimo hotelový komplex je přesto vhodné mít zakrytá ramena a kolena.

Váš kontrolní seznam balení:





Cestovní pas, E-Visum
Cestovní zdravotní pojištění je povinné
Zeny šátek
Sluneční klobouk a sluneční brýle

TERMÍN PRODLOUZENÉHO ZÁJEZDU:

11.01.2023 – 22.01.2023
Podrobnosti zájezdu do Maskatu
Středa, 11.01.2023
V tento den letíme z Prahy nebo z Vídně nebo z Vámi vybraného letiště do Maskatu.
Samozřejmě se postaráme po příletu letadlem do Maskatu o letištní transfery. Nemusíte mít
ani obavy o vízum a na místě jsem k dispozici jako kontaktní osoba společně se svým synem
Markem.
Čtvrtek, 12.01.2023
Vítejte v Maskatu! Dnešním dnem začíná Vaše nezapomenutelná cesta Ománem. Na letišti
Vás uvítá místní průvodce. Z letiště pojedeme nejprve na plážovou promenádu, kde si po letu
nejdříve odpočineme u vydatné snídaně. Pak se pojede přímo do pouště. Asi 2 hodiny jízdy od

hlavního města Ománu Muscat na Vás čeká skutečný přírodní ráj v „Desert Nights Camp“
uprostřed působivé pouštní krajiny – džípy Vás zavezeme do pouště Wahiba Sands.
Již příjezd s vozidlem s pohonem na všechna 4 kola po štěrkové cestě Vás naladí na toto
mimořádné dobrodružství. Užijte si západ slunce v načervenalých třpytících se dunách a
pozdravte ještě mladý den projížďkou na velbloudech za úsvitu - v Desert Nights Camp se
splní Vaše dětské sny. Navštívíme beduína a jeho soukromé velbloudy a dáme si ománskou
kávu. Poté si užijete jízdu pouští - dokud nedorazíte do svého pouštního tábora, kde strávíte
noc. Přenocování v komfortně zařízených beduínských stanech a romantická večeře pod zářící
hvězdnou oblohou učiní tento výlet do Ománu nezapomenutelným.

Pátek, 13.01.2023
Dnes ráno Vás v poušti probudí slunce. Posíleni vydatnou snídaní se připravte na nevšední
zážitek, vydejte se na projížďku na velbloudu. Užijte si výhled ze zad těchto majestátních
zvířat. Poté se vydáte směrem k Ománským horám. Tam na vás čeká Nizwa.
Nizwa, hlavní město do roku 1783 a dodnes sídlo imáma, je považováno za duchovní centrum
země. Začněte prozkoumáváním tradičního trhu souk, který je známý pro své krásné výrobky
ze stříbra a keramiku Bahla. Zde jsou náročně tepané zakřivené dýky, emblémy sultanátu a
insignie dospělých mužů vyráběny časově náročným ručním procesem staletými metodami.
Vaše prohlídka moderního trhu vás automaticky zavede ke vchodu do pevnosti. Vylezte si na
tuto věž a kochejte se nádherným výhledem na město a okolní hory. Poté pojedete do
městečka Misfat al Abreen, kde se usadíte ve starém domě Misfah na pohodový oběd.
Posilněni se vrátíte do Maskatu, kde se ubytujete ve svém hotelu.

Sobota, 14.01.2023
Po snídani je čas lépe poznat hlavní město sultanátu. S průvodcem po boku se vydáte na
půldenní poznávací zájezd po Maskatu. Vezmeme vás do srdce světa, který se po generace
nezměnil. Navštívíte historický trh Muttrah Silver Souk, kde najdete zajímavé nabídky na
starožitnosti a stříbrné výrobky. Podíváte se na Staré město očima cestovatelů z minulosti,
kteří zde zanechali svou stopu a obrazy, které jsou vystaveny v krásných galeriích a muzeích
(Bait Al Zubair) v srdci Starého města. Vydáte se k impozantnímu paláci Sultan Qaboos a
pevnosti Jalali a Mirani, kde si uděláme čas na fotografování. Pak se zastavíme na výborný
oběd v místní tradiční restauraci. Odpoledne můžete strávit na pláži nebo odpočinkem v
hotelu.

Neděle , 15.01.2023
Dopoledne volný program, odpoledne vyrázíme do "scénické čtvrti" Al Mouj. Tato relativně
nová část Maskatu je ideální na procházky. Na pěší zóně je nespočet restaurací a kaváren.
Prozkoumejte tuto oblast a projděte se podél malého přístavu. Poté pojedeme do haly a
provedeme akreditaci. Slavnostní zahájení proběhne v 19 hodin. Ihned po slavnostním
zahájení odjezd zpět do hotelu.
Pondělí , 16.01.2023
Skupinové zápasy ve dvouhře
Úterý, 17.01.2023
Skupinové zápasy ve dvouhře a čtyřhře

Středa, 18.01.2023, volný den
Po zápasech ve skupinách následuje volný den.
Po snídani pojedeme ke slavné mešitě sultána Qaboose. Dnes navštívíte mešitu i zevnitř.
Návštěva této překrásné stavby je povinností při každé cestě do Ománu. Pokračovat budeme
do obchodní čtvrti Al Kuwair, kde si můžete v místní restauraci vychutnat arabskou kuchyni
a mořské plody. Po obědě vás zavezeme do Marina Bandar Rawdah. Nalodíte se na tradiční
ománskou dhow (dřevěnou loď) a vydáme se na exkluzivní plavbu dhow při západu slunce.
Proplujete kolem Muscat Yacht Clubu a rybářské vesnice Sidab, přístavu historického
Maskatu, sultánského paláce lemovaného pevnostmi Jalali a Mirani a paláce Al Bustan.
Odtud projedeme kolem Qantabu a v Bandar Jissah můžete zahlédnout letoviska Shangri-La.
Zářící fasáda Maskatu bude vyvrcholením této nezapomenutelné cesty Ománem.

Čtvrtek , 19.01.2023
Zápasy v hlavní soutěži jednotlivců a soutěži útěchy. Čas k osobní dispozici.
Pátek, 20.01.2023
Zápasy v hlavní soutěži a soutěži útěchy. KO-kola čtyřhry.
Sobota, 21.01.2023
Semifinále a finále jednotlivci a čtyřhry a vyhlášení vítězů.
Neděle, 22.01.2023
V noci nebo brzy ráno odjezd skupiny na letiště.

Náš hotel:
Hotel Grand Millenium ****+
Váš pobyt v Maskatu bude umocněn jedinečným ubytováním.
Poloha hotelu: V srdci Maskatu se vznešeně tyčí hotel Grand Millennium. Lineární,
stupňovitá stavba hotelu nabízí skvělý výhled na město. Postaven jako pocta kulturnímu
dědictví a hodnotám Ománu, nabízí hotel hostům zajímavý pohled na kulturu země – v
kombinaci s maximálním komfortem a požitkem. Blízkost městského života a pláží nabízí
řadu volnočasových aktivit a umožňuje vám cítit autentický život a užívat si přírodu.
Vybavení hotelu: Na střeše hotelu hosté najdou exkluzivní bazén a tenisové kurty. Součástí
hotelu je restaurace s grilem na dřevo a terasa. Recepce je otevřena 24 hodin denně. Grand
Millennium v Maskatu spojuje vše, co člověk potřebuje pro luxusní a kulturní dovolenou.
Pokoje: Hotel má 328 pokojů. Zvláště stylové pokoje vás zvou k odpočinku v luxusu a
slibují dechberoucí čas v okouzlujícím prostředí - korunovaném panoramatickým výhledem
na městské domy. Všechny pokoje mají pro hosty k dispozici příslušenství na přípravu čaje a
kávy. Župany a pantofle jsou zdarma.

Pohled na hotel

Příklad pokoje

Swimmingpool na střeše hotelu
Služby zahrnuté v ceně základního zájezdu:
* Letenky včetně všech daní a poplatků
* Kyvadlová doprava z hotelu do haly
* 8 nocí v Hotelu Grand Millenium**** včetně snídaně
* Zájezdy v sobotu 14.01.23, v neděli 15.01.23 a ve středu 18.01.2023
* Voda a nealkoholické nápoje během výletů
* česky mluvící doprovod na místě po celou dobu pobytu

Cena základního zájezdu:
8 noclehů v hotelu Millennium
Hotel
Grand Millennium

dvoulůžkový pokoj/osobu
1.950,00 €

Služby zahrnuté v ceně základního zájezdu s prodloužením:
* Letenky včetně všech daní a poplatků
* Kyvadlová doprava z hotelu do haly
* 9 nocí v Hotelu Grand Millenium**** včetně snídaně
1 nocleh v pouštním kempu s polopenzí
* ve čtvrtek 12.01.2023, pátek 13.01.2023, sobota 14.01.2023,
Neděle 15.01.2023 a středa 18.01.2023 autobusové zájezdy
* Voda a nealkoholické nápoje během výletů
* česky mluvící doprovod na místě po celou dobu pobytu

jednolůžkový pokoj
2.390,00 €

Cena základního zájezdu s prodloužením
9 noclehů v hotelu Millennium, 1 nocleh v pouštním kempu
Hotel
dvoulůžkový pokoj/osobu
Grand Millennium
2.295,00 €
Minimální počet účastníků 20 osob

jednolůžkový pokoj
2.950,00 €

Volitelné aktivity v poušti:
- Boarding v písku: 8 OMR/os
- Čtyřkolka: 15 OMR/os
- Bashing jízda: 12 OMR/osoba
- Tradiční malování „Henna“: 9 OMR

Sportovní registrace:
Rezervace zájezdu s Tischtennisreisen Vojtek / Kurvermittlung Vojtek nezahrnuje poplatek
za sportovní registraci.
Pro naše účastníky zájezdu máme rezervovaná startovní místa, účastníci se mohou přihlásit
prostřednictvím CK Tischtennisreisen / Kurvermittlung Vojtek.

Poplatek za sportovní registraci:
Registrace do 31.07.2022
Hráči:
175,- €
Doprovod:
65,- €

Registrace od 01.08.2022
Hráči:
195,- €
Doprovod:
65,- €

Platební podmínky:
Po provedení rezervace obdržíte písemné potvrzení. S tímto potvrzením je splatná záloha.
Tato činí 100 % nákladů na let, kompletní poplatek za registraci a pojištění a dále 20 %
zálohy na náklady na zbývající služby. Zbývající částku je třeba uhradit do 30.10.2022
Bankovní spojení: Commerzbank Filiale Aue.
Kurvermittlung Vojtek, IBAN: DE05 8708 0000 0660 0487 00, BIC: DRESDEFF870
Účastníci zájezdu zašlou přihlášku pro účast na ME veteránů na:
Tischtennisreisen Vojtek, Kurvermittlung Vojtek Wettinerstr. 30, 08280 Aue, Deutschland
Tel. 0049/377120567 E-Mail: Jiri.Vojtek@gmx.de
Dúležité informace: Jsou platné všeobecné cestovní podmínky CK Kurvermittlung Vojtek
Přihlášky se přijímají do 30.10.2022. Při sportovních zájezdech nezodpovídáme za případná
zranění a škody vzniklé z tohoto titulu. Všem účastníkům zájezdu doporučujeme uzavřít
příslušná zdravotní pojištění a pojištění pro případ storna zájezdu, ze zdravotních, rodinných
či jiných důvodů.

