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Favorit i repris

Solresa till Oman dec 2014

Ulrika Hellmo

med massage och meditation på stranden
Charmen med mina resor är magin i det oväntade äventyret.
Inget är förutbestämt utan vi låter resan i sig föra oss framåt.
Resorna präglas av glädje, värme och gemenskap. Jag har
under tidigare resor byggt upp personliga kontakter, som
ger oss en extra trygghet och en möjlighet för oss att komma
bakom de vanliga turiststråken och känna pulsen av det
genuina landet.

Det mytomspunna och solsäkra Oman
Låt dig svepas med in i en annan och spännande kultur i
Oman som ligger på Arabiska halvöns sydöstra del.
Milsträckta sammetsmjuka stränder, avslappnande atmosfär

och en naturlig och varm gästfrihet. Bergen och öknen
ligger alldeles intill staden och gör klimatet varmt och
behagligt – tropiskt ökenklimat, fläktande vindar och
palmer som vajar. Vi njuter av färska frukter och dricker
det nyttiga kokosvattnet.

Bedårande, magisk övernattning i öknen
De gyllene sanddynerna och den kompakta tystnaden
sveper emot oss, när vi åker in i Ar Rub Al Khali,
världens största sandöknen. Formationer av ändlösa
sanddyner som kan liknas ett månlandskap. I skenet av
lägereld äter vi en underbar arabisk middag, tillagad av
våra guider. Solnedgången är mycket magisk. Vi övernattar i tält eller rakt under den fantastiska stjärnhimmeln.

Staden Salalah

Priser

Tid finns för att göra spontana utflykter till
staden Salalah för besök på bl a silver- och
guldmarknaden, moskén, shoppingcenter.
På Salalahs största marknad Al Haffa finns
ett stort utbud av parfymoljor, sidensjalar
och smycken. Den välkända rökelsen
”Frankincense – det vita guldet” finns här
och har använts i religiösa riter i stora delar
av världen.

1. Upplevelsepaket
• Ökenäventyr med övernattning,
inkl resa, middag och frukost
• Trevlig stadstur till Salalah.
Middag ingår.
• 2 härliga kroppsbehandlingar på
stranden
• Guidade meditationer
Pris: 3 950:-

Sol, vind och sand mellan tårna. Vi väcker
vår kropp sakta med en morgonmeditation
tillsammans i soluppgången. Kanske tar vi
ett morgondopp innan frukost. Har vi tur,
så ser vi delfiner från vår strand.
Under veckan kommer jag och Christina
Hellmo att ge dig två stärkandekroppsbehandlingar på stranden, bl a med
kinesisk akupunktur,olika massage- och
energimetoder samt ansiktzonterapi. Allt
för att du ska få din kropp och själ i balans.

Orientaliskt hotellområde
Vi bor på Hotel Crown Plaza, ett 5-stjärnigt
hotell med egen terass och havsutsikt.
Frukosten är av det lyxiga slaget med bl a
smaker från de orientaliska länderna.
Hotellområdet har flera pooler, egen
strand, 2 restauranger och 9-håls golfbana.

2. Flyg, hotell
I priset ingår flygresa t/r Arlanda
- Oman, del i dubbelrum med
frukost, terass och havsutsikt på
Hotel Crown Plaza Resort, busstransfer och mat på flyget.
Reslängd: 8 dagar
Pris: ca 8 900:- ( max. 12 personer).
3. Övrigt
Försäkringar och ev. avbeställningsskydd bekostas av dig.

Intresserad att följa med?
Kontakta mig snarast för att få
komma med på denna resa.
Reservation för förändringar som
jag inte kan råda över.

Ulrika Hellmo
Linnevägen 24C, 791 32 Falun.
Tel 073-048 54 82. ulrika@hellmo.se

Grafisk design: www.hellmo.se

Kropp och själ

