7‐ма Фотосреща на FIAP Оман 2022 г.
24 – 31 октомври
Ще се впуснете в славно пътешествие през богатото наследство и култура на страната и живописни
локации. Освен това ще имате чудесна възможност да заснемете уникални кадри на хора, природа и
разнообразни пейзажи на красивата столица Маскат, великолепните пустини Шаркия Сандс и обекта
на световното културно наследство на ЮНЕСКО крепостта Бахла, старата столица на Оман Низва и
нейната крепост, както и други вълнуващи и интересни теми за Оман и неговия народ.
Ден 1, 24 октомври, понеделник
График на дейностите:
Пристигане през целия ден и среща с представителя на Оман за FIAP на Международно летище
Маскат.
Целодневен трансфер до хотела.
Целият ден е определен за настаняване на пристигащите в хотела. Моля, посетете специалното бюро
на FIAP, за да завършите формалностите при настаняване и получаване на информационния пакет.
Цял ден/Останалата част от деня/вечерта свободно време. Моля, вижте бележките по‐долу.
Бележки:
При ранни пристигания (преди времето за настаняване) ще можете да завършите формалностите по
настаняването си и да използвате хотелските услуги като басейн, фитнес зала и общи съоръжения.
Възможност за снимки. Препоръчваме ви също да се разходите по плажа в близост до хотела точно
преди залез слънце, за да се насладите на залеза и може би да направите няколко снимки на
залязващото слънце, както и на множеството местни жители, играещи футбол и практикуващи други
видове спорт.
Разстояние от летището до хотела 20 км, приблизително 20 минути.
Изхранване. В зависимост от часа на пристигане, само 2 хранения се поемат в ресторанта на хотела.
Закуска от 7 до 10 часа, обяд от 12 до 14:30 и вечеря от 19 до 22 часа. Ако времето ви на пристигане е
по ‐ рано или късно, в зависимост от часа на пристигане; множество ресторанти и кафенета,
предлагащи разнообразен избор, се намират само на пешеходно разстояние от хотела. Ако
пристигнете рано сутрин или късно през нощта, препоръчваме ви да изберете нещо за хапване от
летището, за да избегнете разочарованието. Ако имате някакви специфични диетични изисквания, ще
се радваме да удовлетворим потребностите ви. Моля, уведомете ни за това.
Ден 2, 25 октомври, вторник
Град Маскат, Голямата джамия Султан Кабус в Маскат, Кралската опера в Маскат и церемония по
откриването
График на дейностите:
6.00 ‐ 7.30 ч. Закуска в хотела.
7.45 ч. Отпътуване от хотела до Голямата джамията на султан Кабус. Емблематично чудо на
архитектурата.
8.10 ч. Пристигане и разглеждане на Голямата джамия, снимки на прекрасната арабска и ислямска
архитектура, красиви мозайки и тавани, заобиколени от красиви и добре поддържани градини.

10.10 ч. Отпътуване от Голямата джамия към Кралската опера Маскат.
10.40 ч. Пристигане в Кралската опера Маскат. Събитие: „Оман по света, едно музикално
пътешествие” Изложба.
12.20 ч. Отпътуване от Кралската опера Маскат.
13:00 ч. Пристигане в хотела за обяд.
17:00 ч. Отпътуване от хотела към университета Султан Кабус за официалната церемония по
откриването на 7‐мата фото среща.
17:45 ч. Пристигане в университета Султан Кабус и групова снимка на участниците пред Кулата на
университета.
18.10 ч. Отправяне към голямата зала за откриването на младежката изложба.
19.00 ч. Официално откриване, включително речи на представители на FIAP и официални лица от
страната домакин, както и демонстрация от студентите от фотографското сдружение на университета.
20:30 ч. Вечеря в двора с традиционна музика, изпълнена от Оманската асоциация на почитателите на
инструмента уд.
22:00 ч. Край на вечерята и отпътуване за хотела.
22.40 ч. Пристигане в хотела. Нощувка.
Разстояние: приблизително 150 км.
Хранене: Закуска, Обяд, Вечеря.
Ден 3 до Ден 5
Ден 3 – 26 октомври – сряда
Ден 4 – 27 октомври – четвъртък
Ден 5 – 28 октомври – петък
Посещения на Форт Низва и Форт Бахла. Дейности в крепостите.
Различни дейности в провинция Кураят. Нощни дейности в пустинята Шаркия.
Ще бъдете разделени на 3 групи за следващите 3 дни (G1, G2 & G3), за да създадем възможно най‐
добрите условия за фотография и цялостно изживяване. Тези дейности ще се проведат извън
столицата Маскат. Ще се запознаете и посетите 3 други провинции освен столицата: Ал Дахилия, Ал
Шаркия и Маскат.
Моля, имайте предвид, че няма да е необходимо да се отписвате от хотела си в Маскат. Вземете
малка ръчна чанта за вашата нощ в пустинята.
Дейности в крепостите:
6.00 ‐ 7.30 ч. Закуска в хотела.
7.35 ч. Отпътуване от хотела за град Низва и крепостта. Един от най‐старите градове в Оман и бивша
столица.
10.00 ч. Пристигане и разглеждане на крепостта. Ще изживеете и ще се срешнете с нейната богата
култура и наследство. Крепостта предлага дейности като фолклорни представления, приготвяне на
хляб от местните хора като демонстрация на древния начин на живот на Оман. Уникални
възможности за снимки на старата култура на Низвa в рамките на крепостта. Ще имате възможност
също да се разходите из сука на Низва (стария пазар).
12.30 ч. Почивка за обяд в крепостта Низва.

13:30 ч. Отпътуване от крепостта Низва към крепостта Бахла. Световен обект на културното наследство
на ЮНЕСКО и изключителен пример за укрепено оазисно селище от средновековния ислямски
период, което показва уменията на ранните жители във водното инженерство за земеделски и битови
цели. Смята се, че е построена около 12‐ти ‐ 15‐ти век.
14:30 ч. Пристигане във Форт Бахла за уникален семинар, представящ стария начин на живот в домове
и пазари в Оман на мъже, жени и деца. Дейности като традиционен начин за приготвяне на халва,
търговия, занаяти, шоу с коне, както и търговия и търг на добитък.
18:00 ч. Вечеря във Форт Бахла.
19:30 ч. Отпътуване от Бахла обратно към Mаскат и посещение на замъка "Джибрин.
21.45 ч. Пристигане в хотела.
Разстояние: Шофиране приблизително 500 км.
Хранене: Закуска, Обяд, Вечеря.
Дейности в Кураят:
График
6.00 ‐ 7.30 ч. Закуска в хотела.
7.35 ч. Напускане на хотела и отправяне към Кураят.
9.00 ч. Пристигане в крепостта Кураят, където можете да снимате детски, мъжки и дамски модели в
народни носии.
10.30 ч. Отпътуване от крепостта Кураят.
11.00 ч. Пристигане в язовир Wadi Dhayqah в Кураят. Красива пейзажна фотография на ферми и
фермери, които вършат работата си.
13:30 ч. Обяд. Откриване на фотографска изложба. Традиционно оманско изкуство.
15:30 ч. Отпътуване от язовир Wadi Dhayqa.
От 16:00 до 18:00 часа Пристигане на плажа Кураят за снимане на рибари на плажа и свързано с
морето традиционно оманско представление.
18 ‐ 19.30 ч. Отпътуване за хотела.
20:00 до 22:00 ч. Вечеря в хотела.
Разстояние: Шофиране приблизително 300 км.
Хранене: Закуска, Обяд, Вечеря.
Дейности в пустинята:
График
6.00 ‐ 7.45 ч. Закуска в хотела.
7.55 ч. Отпътуване от хотела и отправяне към легендарната пустиня Шаркия Сандс. Покривайки обща
площ от 12 500 квадратни километра, районът се определя от граница от 180 километра от север на
юг и 80 километра от изток на запад.
10.15 ч. Пристигане на сборния пункт за качване на превозните средства 4х4 (4WD), които ще ви
отведе през пустинята във вашия лагер.
11:00 ч. Пристигане в лагера Arabian Oryx, който ще бъде вашият дом за нощувка. Незабавно
настаняване, за да се освежите, преди да се отправите за бърз обяд.
11.45 ч. Обяд в ресторанта на лагера.

13:00 ч. Тръгване от лагера с 4WD към снимачната площадка в пустинята.
13:30 Пристигане в пустинята. Обстановка за изключителен снимачен ден, отразяващ живота в
оманските пустини и бедуините. Ще видите камили и състезания с камили, семейния живот на
бедуини в шатри, включващ мъже, жени и деца. Ще бъдат включва и други шатри, известни като
„поеми”, които ще демонстрират фолклор от района. Други демонстрации предлагат украсяване с
къна и приготвяне на хляб и кафе по традиционния начин.
17:00 ч. Залез. Насладете се и снимайте пустинната природа.
18:00 ч. Напускане на локацията. Завръщане в лагера.
18.30 ч. Пристигане в пустинния лагер Arabian Oryx.
19.30 до 21.30 Вечеря в лагера с осигурени забавления и нощувка.
Разстояние: Шофиране приблизително 250 км. (забележка: добавете още 200 км за връщане).
Хранене: Закуска, Обяд, Вечеря.
Ден 3 до Ден 5 Разделяне по групи:
Име на групата – G1 Дейности по дати / Нощувка
G 1 26 ОКТОМВРИ – СРЯДА – Ден 4 Кураят / Хотел в Маскат.
G 1 27 ОКТОМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК – Ден 5 Пустиня / Лагер.
G 1 28 ОКТ – ПЕТЪК – Ден 6 Крепости / Хотел в Маскат.
Име на групата – G2 Дейности по дати / Нощувка
G 2 26 ОКТОМВРИ – СРЯДА – Ден 4 Крепости / Хотел в Маскат.
G 2 27 ОКТОМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК – Ден 5 Кураят / Хотел в Маскат.
G 2 28 ОКТОМВРИ – ПЕТЪК – Ден 6 Пустиня / Лагер.
29 ОКТОМВРИ – СЪБОТА – Ден 7 Сутринта Връщане в Маскат
Име на групата – G3 Дейности по дати / Нощувка
G 3 26 ОКТОМВРИ – СРЯДА – Ден 4 Пустиня / Лагер.
G 3 27 ОКТОМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК – Ден 5 Крепости / Хотел в Маскат.
G 3 28 ОКТОМВРИ – ПЕТЪК – Ден 6 Кураят / Хотел в Маскат.
Ден 6 – 29 октомври – събота
Официално събитие (изисква се официално облекло) и вечер на FIAP
Забележка: Група G2 тръгва от пустинята обратно към Маскат.
График (група G2)
6:00 до 7:00 ч. Закуска в лагера в пустинята.
8.00 ч. Отпътуване от лагера обратно към хотела в Маскат.
11.00 ч. Пристигане в изложбения център на FIAP (Фотографско дружество на Оман)
Забележка: Група G2 ще се присъедини в 12.15 ч.
График на дейностите:
6.00 ‐ 9.00 ч. Закуска в хотела.
10.30 ч. Напускане на хотела и отправяне към изложбения център на FIAP (Фотографско
дружество на Оман).

11.00 ч. Откриване на новия изложбен център на FIAP и 35‐ото биенале на FIAP; официално събитие и
изложба, организирани от Фотографското дружество на Оман. Ще се сервират закуски.
12.30 ч. Отправяне към ресторант Розна.
13:00 ч. Обяд в ресторант Розна.
14.30 ч. Групова снимка в ресторант Розна.
14.45 ч. Отпътуване за хотела.
15.20 ч. Пристигане в хотела. Свободно време до вечерта на FIAP.
19‐20 ч. Вечеря в хотела.
8.30‐23:00 ч. Вечер на FIAP.
Разстояние: Шофиране на около 10 км
Хранене: Закуска, Обяд, Вечеря.
Ден 7 – 30 октомври – неделя
Екскурзии / семинар и гала вечеря
График на дейностите:
6.00‐ 7.45 ч. Закуска в хотела.
8.30 ч. Отпътуване от хотела за Матра.
9:00 ‐11:45 ч. Пристигане в Матра. Насладете се на пътуване в сърцето на Матра и снимайте в
укреплението на Матра, Корниш (брегова ивица) и пазара на Матра. Шопинг.
12.00‐14.30 ч. Обяд в Матра.
14.15 ч. Отпътуване за Националния музей.
14.30 ч. Пристигане в Националния музей.
16:00 ч. Отправяне към двореца Ал Алам и снимки за модели, облечени в омански национални носии.
17.00 ч. Групова снимка пред двореца Ал Алам.
17:30 ч. Обратно към хотела.
19.30‐23.00 ч. Церемония по закриването и прощална вечеря.
Разстояние: Шофиране приблизително между 50 км, 0 км и 300 км.
Хранене: Закуска, Обяд, Вечеря.
Ден 8 – 31 октомври – понеделник
Ден на освобождаване на стаите и заминаване.
График на дейностите:
6.00 ‐ 10.30 ч. Закуска в хотела. Целодневни трансфери до международното летище Маскат.
Забележка: В случай че имате късен полет в този ден, ние ще се опитаме да уредим всичко възможно
с хотела, за да предложим удължено време за напускане. Моля, обърнете се към специалното бюро
на FIAP на рецепцията на хотела за допълнителна помощ при организиране на допълнителни
екскурзии, таксиметрови услуги, съхранение на багаж или просто за разговор.
Разстояние: 20 км до международно летище Маскат, 25 минути.
Изхранване: Закуска.
Обща информация и регистрация.
Какво е включено
• Трансфер от/до летището.

• 7 нощувки в хотел в Маскат и 1 нощувка в пустинята.
• Дейности, включени във Фото срещата в Оман.
• Трансфери и обиколки с комфортни климатизирани автомобили.
• Услуги на професионален англоговорящ гид за всички трансфери и екскурзии.
• Програма по график.
• Входна такса за всички забележителности по маршрута.
• Всички данъци и такси за услуги, приложими към момента от правителството.
• Бутилирана местна минерална вода по време на трансферите и фото срещата.
• Изхранване съгласно горната програма. Местна минерална вода и една безалкохолна напитка са
включени във вашите хранения. Други напитки като пресни сокове или алкохол могат да бъдат
предложени отделно.
Не са включени:
• Разходи за обеди или вечери, различни от посочените по‐горе.
• Цената на визата за Оман.
• Всякакви разходи от личен характер.
• Бакшиши.
Настаняване (в зависимост от наличността):
Предложен хотел в Маскат: Хотел „Интерконинтал“ в Маскат (5 звезди).
Предложен хотел/лагер в пустинята: Лагер Arabian Oryx.
Такса за участие:
Настаняване в самостоятелна стая: 1550 EUR/ 1650 USD.
Настаняване в двойна стая: 1250 EUR/ 1350 USD.
Краен срок за регистрация: 15 август 2022 г.
Политика за анулиране на участието:
Преди 1 август 2022 г. 95% възстановяване.
Преди 15 август 2022 г. 50% възстановяване.
Преди 30 август 2022 г. 20% възстановяване.
Преди 15 септември 2022 г. 0% възстановяване.
Линк за регистрация:
Моля, следвайте този линк, за да извършите вашата регистрация и плащане
https://photomeeting.oman‐conferences.net/EventRegister/EventRegister
За повече информация:
info@photomeeting.om
+968 96114114

