GENERAL GUIDELINES

إرشـــادات عـــامـــة

عزيزي ال�سائح

Dear Visitor

Please observe the following guidelines and have a safe and enjoyable visit:

Respect local codes of
behavior and traditions of
dress. Men and women should
cover knees and shoulders.

Respect Oman's peace and
tranquility. Keep noise to minimum.

Ask permission before
photographing people or
entering private Property.

Help keep Oman beautiful.
Dispose of litter and waste
properly.

Ensure your guide has valid
tour guid license issued by the
Ministry of Tourism.

Villaga Visits:
Protect wildlife and plants. Please
do not pick fruits or vegetables as
villagers depend on these for their
livelihoods.

Do not contaminate any water
source. Villagers depend on
traditional water systems for
drinking and agriculture.

Keep to designated paths when
exploring villages and surrounding
areas.

Park in designated areas
to ensure villagers are not
inconvenienced.
Desert Excursion:
Enter desert areas only with
a fully qualified tour guide.
Carry a GPS and ensure all
necessary safety equipment
and procedures are in place.
It is recommended you travel
in groups with more than one
vehicle.
Use only licensed tourism
boats to ensure compliance
with safety requirements .A life
vest should be available for
each passenger.
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:لالستمتاع برحلة آمنة وشيقة يرجى إتباع اإلرشادات التالية
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Trekking:
Make sure you are fully aware of
the length and difficulty of a trail
before setting off. Ensure you
have sturdy shoes and adequate
supplies of food and water. Please
do not trek alone.

If you wish to comment on any particular service, please contact the Tourism
Information Center or e-mail us.
Tourist Call Center: 80077799
E-mail: info@omantourism.gov.om

يرجى اتباع السلوك االجتماعي والحياتي
للمجتمعات المحلية وتقاليد الزي
بارتدائك المالبس المحتشمة
.والمناسبة

يرجى التعاون في المحافظة على بلدنا بعدم
إلقاء القمامة في غير األماكن المخصصة
.لها

ينبغي الحصول على اذن مسبق قبل
تصويرك لألشخاص أو دخولك إلى
.األمالك الخاصة

عند قيامك بزيارة أي قرية يرجى
:مراعاة االتي

تأكد بأن المرشد السياحي الذي سوف
يكون برفقتك يحمل بطاقة ارشاد
سياحي مرخصة من قبل وزارة السياحة
.وان تكون سارية المفعول

االلتزام بالمسارات المحددة في الوجهات
.السياحية التي تزورها

األفالج هي المصدر الرئيسي لمياه
الشرب وري المحاصيل في القرى لذا
تجنب تلويث مياهها بأي شكل من
.األشكال

تجنب التخييم في بطون االودية بسبب
جريان هذه األودية أحيانا واختر مكانا مرتفع
.للتخييم

.أوقف سيارتك في المواقف المخصصة

حماية الحياة البرية والنباتية وعدم قطف أي
فواكه أو خضروات فهي أمالك خاصة ومصدر
.دخل للسكان المحليين

Always camp on high ground and
avoid wadis which are susceptible
to flash flooding.
Off Road Travel:
Use only 4WD vehicles for off-road
travel. Please do not travel offroad alone. Carry spare tyres and
plentiful supplies of food, water
and fuel. Notify others of your
plans and expected time of return.

تجنب احداث أي ضجة دونما سبب وتجنب
.اصدار الموسيقى بأصوات عالية

عند قيامك برحلة على الطرقات
:الوعرة

استخدام سيارة الدفع الرباعي فقط والتأكد
ان لديك كمية كافية من الماء والطعام
والوقود واالطارات االحتياطية والتأكد من
كفاءة نظام الدفع الرباعي في السيارة التي
 كما ينبغي عليك اشعار أحد،تستخدمها
األشخاص المقربين لديك عن وجهة رحلتك
.وموعد رجوعك

:عند المشي في المسارات الجبلية

عند ممارسة المشي في المسارات الجبلية
تأكد من ارتدائك الحذاء المالئم وتزود بالماء
 واحرص بعدم المشي منفردا،والطعام
والمعرفة المسبقة عن صعوبة وطول هذه
.المسارات
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:عند قيامك بزيارة الصحراء

GPS

عليك االستعانة بمرشد سياحي
متخصص كما يفضل أن تكون الرحلة
أكثر من مركبة وبحوزتك جهاز
 وان تكون لديك،المالحة العالمي
.معدات ووسائل السالمة المطلوبة

:عند قيامك برحلة بحرية

تعامل فقط مع القوارب السياحية
المرخص لها ألنها مزودة بمعدات
.السالمة المقررة قانونا

في حال عدم رضائكم عن خدمة معينة أو لديكم أية مالحظات فأننا نكون سعداء بتواصلكم معنا على
.هاتف مركز االتصال السياحي أو ارسال رسالة على البريد االلكتروني الموضح على الواجهة المطلوبة
80077799 :مركز االتصال السياحي
info@omantourism.gov.om :البريد اإللكتروني

