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OMAN
Prijazna podoba Arabije
Oman je preredko obiskana puščavska dežela Arabskega polotoka. Z zelenimi oazami,
dramatičnimi gorami, dobrimi cestami, luksuznimi hoteli, peščenimi plažami in toplim
Arabskim morjem ter izjemno gostoljubnimi prebivalci je osvojil Barbaro Vrezovnik.

OMAN
Muškat

POTUJEMO OMAN

VISOKOGORSKO
RAZVAJANJE V ANANTARI

ZGORAJ V SMERI URNEGA
KAZALCA - VSE ANANTARA:
SPEKTAKULARNA LOKACIJA
REZORTA NA KLIFU; DNEVNI
PROSTOR V VILI Z ZASEBNIM
BAZENOM; SONČNI ZAHOD V
BAZENU S PRELIVNIM ROBOM;
NOČNI POGLED NA REZORT;
KOPALNICA; MORSKI KROŽNIK
V RESTAVRACIJI AL QALLA.
DESNA STRAN ZGORAJ
V SMERI URNEGA KAZALCA:
RAZGLEDIŠČE Z NAJVIŠJE
GORE V DRŽAVI, JABEL SHAMS;
TRDNJAVA V MESTECU BAHLA;
TRDNJA NIZWA; GORSKE
VRTNICE, AL JABAL AL
AKHDAR; NOTRANJE
DVORIŠČE, GRAD JABRIN.

Potovanje po Omanu je udobno, varno in poceni
(1 l bencina 0,47 €). Ceste so dobro označene, table
dvojezične. Iz Muškata sva zapeljala na avtocesto
in sledila tablam z oznako Nizwa. Odcepila sva se
proti gorovju Al Jabal Al Akhdar (Zelena gora), kjer
naju je čakala razkošna soba v lani odprtem luksuznem rezortu Anantara Al Jabal Al Akhdar (soba
1/2 z zajtrkom 341 €+; anantara.com). Najvišje ležeči
petzvezdnični hotel na Srednjem vzhodu (2.000 m)
je dostopen po odlični, široki in strmi serpentinasti
cesti, na katero vas na kontrolni točki spustijo le z
avtomobilom na štirikolesni pogon. Visoko gorovje
se izmenjuje z zelenimi dolinami s terasastimi polji
granatnih jabolk in marelic. Domačini tam iz gorske vrtnice pridelujejo cenjeno rožno vodo, attar, s
katero po starem običaju po končnem obedu gostu
odišavijo roke.
Po dveh urah in pol sva poletno vročino Muškata zamenjala s pomladnim sredozemskim podnebjem omanskega visokogorja (185 km). V hotelskem
preddverju sva se osvežila s hladno brisačko, brez
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obotavljanja izpraznila kozarček smoothija in se posladkala z macaronsi. Do sobe sva se sprehodila skozi sredozemski vrt z oljkami in zelišči. Arhitekturni
kompleks Anantara s 115 sobami in vilami so zgradili
na robu klifa velikega kanjona, zato so pogledi iz sob
in vil z zasebnim bazenom, ki mejijo na steno, dih
jemajoči. Prisrčen pozdrav osebja s penino in sadjem naju je prijetno presenetil. Prav tako kopalniška
kozmetika Elemis, kakršno med drugimi vrhunskimi
znamkami uporabljajo tudi v Anantara Spaju, v katerem so prostori za ženske in moške ločeni (obisk
je vključen v ceno nočitve). Na voljo so tudi teniško
igrišče, fitnes in otroški klub.
Prostorna suita naju kljub lepi opremi v sodobnem
omanskem slogu ni zadržala, ko sva z balkona zagledala najbolj spektakularen bazen s prelivnim robom,
kar sva jih kdaj videla. V njem sva ujela nepozabni
sončni zahod, nato pa sva se prestavila v vroč masažni
bazen, saj temperatura v gorah zvečer pade pod 20 ⁰C.
Po priporočilu vodje marketinga in odnosov z javnostmi, Ali Janija, sva prvi večer spoznavala arabsko
kulinariko v hišni restavraciji Al Qalla (Stolp). Stavba
je navdih našla v stolpu Musandam na istoimenskem omanskem polotoku, do katerega lahko, tako

kot do drugega največjega mesta v državi, Salalah,
poletite iz Muškata. Z ornamenti bogata notranjost
v omanskem slogu preseneti z lanternami, ki visijo
iz prvega nadstropja. 4-hodni degustacijski meni
sva začela z morskim pozdravom iz kuhinje, z ribjim
karpačom s paradižnikom, baziliko in oljčnim oljem.
Nadaljevala sva s čičerikino juho s popečenimi trakci
lokalnega kruha ter z zelenjavno juho s koščki popečene govedine in ovesom. Krožnik toplo-hladnih prigrizkov je vseboval namaz iz čičerike - humus, namaz
iz pekoče paprike, orehov, drobtin in oljčnega olja
- muahamarra, namaz iz jogurta, kumaric in česna
ob pečenem krompirju in kozicah ter popečen in začinjen jajčevec s sezamovimi semeni - babagonoush.
Za glavno jed sva izbrala mešano meso na žaru z zelenjavo ter ribo hammour s paradižnikovo omako in
zelenim fižolom. Čokoladna bomba in tradicionalna
slaščica Um Ali (Alijeva mati) iz pečenega testa, sladkanega mleka, datljev in lešnikov pa sta zaokrožili
kulinarično bogat večer (meni 168 €/osebo). Večerjo
je spremljalo čilsko vino – v tej muslimanski državi
namreč strežejo alkohol le v redkih restavracijah in
hotelih. Naslednje dni sva spoznala kulinariko odlične italijanske restavracije Bella Vista s pogledom na
kanjon in raznolike zajtrke v restavraciji Al Maisan, v

kateri strežejo tudi večerje in petkove brunche. V kavarni Al Baha sva se ustavila na dnevnih prigrizkih in
kavi, v barih Al Burj in Al Shoufra pa se lahko osvežite od poznega popoldneva do polnoči. Posebno izkušnjo pričara večerja nad kanjonom, na dvignjeni
ploščadi Diana's Point, ko se ob zunanjem kaminu
in sončnem zahodu predate kulinaričnim užitkom
v dvoje (dizajnerska večerja 168 €+/osebo). Angleška
princesa Diana je prav tam s princem Charlsom leta
1986 občudovala omansko visokogorje.
Rezort je dobro izhodišče za obisk znamenitosti: zgodovinsko mesto Nizwa s trdnjavo (vstopnina 2,25 €);
mestece Bahla s 7 km dolgim, več kot 600 let starim obzidjem, in z Unescovo trdnjavo iz 12. stoletja;
grad Jabrin sredi bahlanske ravnine, ki ga je leta 1675
zgradil Imam Bilarab bin Sultan in je bil eno najpomembnejših učnih središč dežele (vstopnina 1,10 €).
Z avtomobilom sva se povzpela tudi do razgledišča
najvišje gore v državi, Jabel Shams (Sončna gora,
3.028 m). Od tam sega pogled na Wadi Ghul, ki ga
številni poimenujejo arabski »Veliki kanjon«. Klifi so
ponekod višji od 1.000 m. Cesta do razgledišča je položnejša od tiste do hotela Anantara, nekaj vmesnih
kilometrov je makadam (dostop z vozilom 4WD).
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