


JESIEŃ

A zatem, dni coraz krótsze!

Biura  Podróży przygotowały nowe kierunki w swoich

ofertach:

1) Oman

2) Gruzja 

3) Zjednoczone Emiraty Arabskie

4) Zanzibar 



OMAN 

Państwo w Azji, leżące na Półwyspie Arabskim, nad Morzem Arabskim i Zatoką Omańską. Graniczy

ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Arabią Saudyjską i Jemenem. Stolica mieści się w mieście Maskat.

Oman należy do Ligi Państw Arabskich. 

Teren Omanu jest w dużej części płaski, w zachodniej części kraju znajduje się pustynia Ar-Rab al-Chali. W

północno-wschodniej części kraju znajdują się góry z najwyższym szczytem kraju – Dżabal Szams o

wysokości 3018 m n.p.m. W Omanie panuje klimat zwrotnikowy suchy – w styczniu temperatury wynoszą ok.

20 °C, a w lipcu najwyższe temperatury sięgają 50 °C. Opady są niskie, szczególnie w północnej części kraju,

gdzie średnie wartości nie przekraczają 100 mm rocznie. Dominują pustynie i półpustynie z dolinami uedów.

Charakterystycznymi roślinami tego regionu jest pustynna roślinność kserofilna, miejscami rosną palmy i

niskie akacje. Fauna typowa dla pustynnych i półpustynnych obszarów, gdzie żyją szakale, mangusty i

liczne gady jak np. żółw zielony, scynki. Charakterystyczne ptaki to: kuropatewka pustynna i kuropatewka

czerwona.

 

Mapa kraju 



Przedstawiamy również kilka atrakcji Omanu: 

Twierdze i forty

Niemal każde większe miasto w Omanie może poszczycić się monumentalną twierdzą czy
chociażby fortem. Większość z nich pochodzi z XVII w., przypominając o burzliwej historii

sułtanatu. Twierdza Bahla, znajdująca się w środkowej części kraju, została wpisana na listę
UNESCO w 1987 r. Fort zbudowany jest z gliny i otoczony murem o wysokości 5 m. 

Nizwa

Nizwa to miasto w środkowym Omanie, położone ok. 140 kilometrów na południe od Maskatu.
Od wieków słynie z wyrobów rzemieślniczych, które do dziś można kupić na lokalnym bazarze.

Turyści najczęściej zaopatrują się w mosiężną i srebrną biżuterię oraz piękną ceramikę. W
pobliżu rynku znajduje się także imponujący zamek z XVII w., którego gruntowną renowację

przeprowadzono w latach 90. XX wieku. W czasie prac użyto wyłącznie tradycyjnych
materiałów. 



Dżabal Szams

Miłośnicy górskich klimatów powinni obrać kierunek na Dżabal Szams - najwyższy szczyt w
kraju (ok. 3000 m n.p.m.) leży w paśmie Al-Hadżar, w północnym Omanie, niedaleko wybrzeża
Zatoki Omańskiej. Z góry roztacza się zapierający dech w piersiach widok na przełęcze, które

kryją największy skarb współczesnego świata - ropę naftową, jedno z głównych źródeł dochodu
kraju.

 Ras Al Jinz

Warto wybrać się także do rezerwatu żółwi morskich Ras Al Jinz w północno-wschodnim
Omanie, w pobliżu miasta Sur. Znajduje się tam hotel oraz centrum badawcze, a goście mają

żółwie dosłownie na wyciągnięcie ręki. Można je obserwować w środowisku naturalnym niemal
przez całą dobę. Pobliska plaża, otoczona skałami z piaskowca, jest idealnym miejscem do

wypoczynku. 



GRUZJA

Państwo położone na pograniczu Europy i Azji, na Kaukazie Południowym (Zakaukaziu). Obszar
69,7 tys. km². Graniczy na północy z Rosją, na wschodzie z Azerbejdżanem, a na południu

z Armenią i Turcją; zachodnią granicę kraju wyznacza wybrzeże Morza Czarnego. Stolicą Gruzji
jest Tbilisi, przy czym od 2012 r. siedzibą parlamentu jest , Kutaisi a sądu konstytucyjnego Batumi. 

Teren w większej części górzysty. Północna granica państwa przebiega wzdłuż Pasma Głównego
(Wododziałowego) Wielkiego Kaukazu – najwyższy szczyt to Szchara (wierzchołek wschodni) – 5193

m n.p.m. Z kolei najbardziej znanym szczytem Gruzji jest Kazbek (5047 m n.p.m.), leżący w

pobliżu Gruzińskiej Drogi Wojennej. Od Pasma Głównego odchodzą na południe (wymienione w
kolejności od zachodu na wschód): Góry Gagrińskie, Góry Bzypijskie, Góry Abchaskie, Góry

Kodorskie, Góry Swaneckie, Góry Leczchumskie, Góry Raczyńskie, Góry Lichskie, Góry
Kartlijskie, Góry Kacheckie, Góry Gomborskie. 
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Przedstawiamy również kilka atrakcji Gruzji: 

Kutaisi

Kutaisi, miasto w zachodniej Gruzji, w którym lądują samoloty tanich linii, znajduje się nad rzeką
Rioni, na wysokości 125 – 300 m n.p.m. Warto zatrzymać się tutaj na dłużej, bo miasto pełne jest
zabytków, które stanowią dowód długiej i interesującej historii tego zakątka. Kutaisi było niegdyś

stolicą m.in. Imperium Abchaskiego i królestwa Imeretii. Koniecznie trzeba tu zobaczyć Katedrę
Bagrata i Monastyr Gelati (na zdjęciu) – obie atrakcje widnieją na liście światowego dziedzictwa

UNESCO. 

Wardzia

Wardzia to jedno z wielu skalnych miast, które można zobaczyć na terenie kraju. Ten wyżłobiony w

zboczu góry Eruszeli klasztor znajduje się na południu, niedaleko miasta Aspindza. Został założony

w 1185 roku jako schronienie przed Mongołami i mieścił ponad sześć tysięcy komnat. Miasto, do
którego można było dotrzeć przez kilka dobrze ukrytych tuneli w pobliżu rzeki Kura, miało kościół,

salę tronową i skomplikowany system irygacyjny nawadniający tarasowe pola uprawne. Częściowo
zniszczyło je trzęsienie ziemi w roku 1283, a najazd Persów w 1551 roku na dobre zakończył życie

klasztoru. Obecnie Wardzia jest główną atrakcją turystyczną w regionie Samcche-Dżawachetia.

Miejsce jest utrzymywane przez małą grupkę mnichów i za niewielką opłatą można je zwiedzać. 



Tibilisi

Tbilisi - stolica i największe tutejsze miasto liczy ponad półtora miliona mieszkańców. Jest

głównym ośrodkiem kulturalno-przemysłowym Gruzji. Aglomeracja leży na stokach Kaukazu
Małego, nad rzeką Kurą. Koniecznie trzeba wybrać się na spacer po Starym Mieście, nad

którym góruje starożytna twierdza Narikala z III wieku. 

Kaukaz

Kaukaz to pasmo górskie, które otula praktycznie całą Gruzję. W jego dolinach kryją się

zjawiskowe miasteczka najeżone basztami. Jednym z takich miejsc jest Ushguli w

górnej Swanetii - wioska z widokiem na pobliski lodowiec. Dla starożytnych

Greków Kaukaz był dostępny tylko dla bogów, a Kolchida - kraina zlotem płynąca - skusiła

Jazona i Argonautów do wyprawy po Złote Runo. Według mitów, do zboczy
góry Kazbek Zeus przykuł Prometeusza. Ten obecnie wygasły wulkan liczy 5047 m n.p.m. i

jest jednym z kilku pięciotysięczników w kraju 



ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE 

Państwo arabskie na Bliskim Wschodzie, położone nad Zatoką Perską i Omańską, składające się z

siedmiu emiratów: Abu Zabi, Dubaj, Szardża, Adżman, Umm al-Kajwajn, Ras al-Chajma i Fudżajra.

Graniczy z Arabią Saudyjską i Omanem. 

Zjednoczone Emiraty Arabskie położone są w strefie klimatu zwrotnikowego kontynentalnego
suchego, który w głębi kraju staje się skrajnie suchy. Powierzchnia kraju jest w większości nizinna

(100-150 metrów) i pustynna (około 97 % powierzchni państwa zajmuje pustynia Ar-Rub al-Chali). Na
wschodzie kraju wznoszą się niewielkie góry Al-Hadżar al-Gharbi. Najwyższym szczytem państwa

jest góra Dżabal Jibir (1517 m n.p.m.), jednakże nie jest to najwyższy punkt kraju, ten bowiem leży na

zboczu góry Dżabal al-Dżajs (1910 m n.p.m.), której szczyt wznosi się już na terytorium Omanu.
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Przedstawiamy również kilka atrakcji Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 

Burdż Chalifa

Wieżowiec w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zbudowany przez przedsiębiorstwa Samsung
Constructions, BESIX i Arabtec.

Budowa, rozpoczęta 21 września 2004, zakończyła się 16 sierpnia 2009 roku. Wysokość budowli wynosi 829
metrów i została osiągnięta 17 stycznia 2009 roku. Budynek ma 163 piętra użytkowe. Oficjalne otwarcie

budynku nastąpiło 4 stycznia 2010 roku, a koszt budowy to 1,5 miliarda dolarów.

Ferrari World Abu Dhabi

Park znajdujący się na wyspie Yas w Abu Zabi. 



ZANZIBAR

Wyspa na Oceanie Indyjskim. Jest największą wyspą Archipelagu Zanzibar. Należy w całości
do Tanzanii i wchodzi w skład jej autonomicznej części, Zanzibaru. Powierzchnia wyspy wynosi 1

658 km², co czyni ją największą wyspą tanzańską. Największym miastem na wyspie jest Zanzibar. 

Na wyspie istnieją liczne plantacje goździkowca i palmy kokosowej, które są głównymi towarami
eksportowanymi z wyspy. Poza tym z Zanzibaru eksportuje się również przyprawy, wodorosty i rafię.

Dobrze rozwinięte jest rybołówstwo. Ważną rolę w gospodarce Zanzibaru odgrywa turystyka.
Miejscową ciekawostką jest fakt zwyczajowego stosowania na Zanzibarze pewnej formy lokalnego,
nieoficjalnego czasu słonecznego. Według tego czasu doba rozpoczyna się codziennie o godzinie

6:00 rano (wschód słońca), a więc jest przesunięta względem czasu oficjalnego o 6 godzin
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Przedstawiamy również kilka atrakcji Zanzibaru: 

Stone Town Zanzibar

Stara część miasta Zanzibar, stolica Zanzibaru w Tanzanii.

Stone Town znajduje się na Liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Zabudowa miasta, które jest mieszanką kultury arabskiej, indyjskiej, europejskiej i afrykańskiej, charakteryzuje się
wąskimi uliczkami, w których nie mieszczą się samochody. Transport odbywa się pieszo oraz

na rowerach lub motocyklach.

W przeszłości miasto było centrum wschodnioafrykańskiego handlu niewolnikami między Azją i Afryką.

Park Narodowy Jozani Chwaka Bay 

Położony w południowej części Zanzibaru park narodowy jest jedną z chętniej odwiedzanych atrakcji
turystycznych na wyspie. Główną atrakcją są tu gerezy rude – pięknie ubarwione małpy o bardzo

przyjacielskim usposobieniu. Gerezy chętnie podchodzą do ludzi, należy jednak pamiętać, że
dokarmianie tych zwierząt jest zabronione. W parku schronienie znajduje także wiele innych

gatunków zwierząt, w tym kilka endemitów. Pod szczególną ochroną są także formacje roślinne,
szczególnie namorzynowe. Jozani Chwaka Bay obejmuje ponad 50 km ² i jest jedynym parkiem

narodowym na Zanzibarze.



Mnarani Aquarium w Nungwi 

Jasknia koralowa w Kiwengwa 



Gazetkę przygotowała Sandra Musioł klasa 4 ul  z pomocą nauczyciela D.Krężel 

Dziękujemy za uwagę!:)
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