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ON TOP
Mergând spre vest, dincolo de 
portul din Salalah, drumul devine 
o șosea îngustă „desenată“ de-a 
lungul coastei, cu Oceanul pe-o 
parte și câteva lanțuri muntoase 
de culoare închisă și lipsite 
de vegetație pe partea dreaptă. 
După circa 20 de kilometri, 
coasta Oceanului Indian dă într-o 
plajă superbă și sălbatică, în 
vecinătatea căreia nu există 
decât câteva pâlcuri de căsuțe 
ale localnicilor, formând satul 
Mughsail (de unde și denumirea 
omonimă a plajei). Niciun resort, 
niciun hotel de cinci stele, 
doar o întindere albastru-beige 
de apă și nisip din cel mai fin. 
Urcând câțiva metri pe versantul 
amenajat al unuia dintre munți, 
ajungi în „peștera” Al Marneef, 
de fapt o imensă formațiune 
stâncoasă care umbrește 
promontoriul de calcar. La fel ca 
și în cazul râului Wadi Dermat, 
un loc care asigură localnicilor 
umbră și câteva secunde de 
protecție împotriva căldurilor 
reprezintă un lucru prețios și 
demn de a fi celebrat. Ca dovadă, 
inscripția săpată în piatră la 
baza stâncii Al Marneef. „Take 
nothing but memories. Leave 
nothing but footprints. Enjoy 
your visit to the Marneef cave“.

Uită tot ceea ce știi despre castele și cum ar 
trebui să arate ele, fiindcă Taqah Castle, din 
provincia Dhofar, la câteva zeci de kilometri 
de orașul Salalah, nu seamănă cu nimic din 
ceea ce ai văzut până acum. O construcție 
austeră din piatră, așezată în mijlocul 
deșertului, Taqah reprezintă o experiență 
inedită atât prin prisma istoriei sale cât și 
prin exponatele inedite pe care le găzduiește 
(inclusiv o mini-închisoare străveche). Cândva 
reședință oficială a Șeicului Ali Bin Timman 
Al-Ma’ashani, castelul făcea parte din prima 
linie de apărare împotriva invadatorilor, în 
urmă cu mai bine de un secol. A fost restaurat 
de către sultanat în 1992 și deschis publicului, 
fiind considerat monument istoric: încăperile 
scunde și întunecoase (menite să protejeze 
de căldură) sunt decorate cu arme adevărate, 
din epocile trecute, dar și cu toate acareturile 
unei case Omani din alte timpuri: de la 
veselă din lut, pictată manual, până la perne 
brodate, carpete țesute manual și covoare în 
culori puternice. Bonus: dacă ești pregătit de 
aventură, urcând pe o scară improvizată, sub 
forma unei „găuri de iepure“, poți ajunge chiar 
pe acoperișul castelului, pentru o priveliște 
inedită asupra împrejurimilor.

MUGHSAIL & AL MARNEEF

TAQAH

OMANI-STYLE. Dincolo de nesfârșitul deșert presărat cu arbori de 
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Chiar dacă gheizerul - apă fierbinte care țâșnește din pământ la intervale regulate - 
este un fenomen propriu doar Islandei, și Omanul se poate lăuda cu ceva similar și 
cât se poate de pitoresc: așa-numitele „blow holes“, situate pe un promontoriu de la 
înălțimea căruia poți avea o imagine la 360 de grade a întregii zone, inclusiv a plajei 
Mughsail. Trei cratere săpate de timp în roca muntoasă, faimoasele „blow-holes“ 
preiau apă din oceanul învolburat de dedesubt și le propulsează în aer, la înălțimi de 
până la 30 de metri, luându-i prin surprindere (și udându-i până la piele, după cum 
eu însămi pot certifica) pe turiștii curioși care se aprope prea tare de ele. 

…sau cel mai râvnit loc pe timp de vară, pentru locuitorii din nu mai puțin de 
șase țări. În limba arabă, „wadi“ înseamnă vale, dar este un termen care a fost 
folosit de-a lungul timpului pentru a desemna și albia secată a unui râu, care 
se umple cu apă doar în perioade de ploi abundente. Cum o astfel de perioadă este 
sezonul Khareef (iunie-septembrie), malurile stâncoase ale râului se dovedesc a 
fi neîncăpătoare pentru zecile de mii de turiști veniți să se bucure de răcoarea 
acestei adevărate oaze. Pentru a face peisajul chiar și mai atipic pentru regiunea 
Golfului Persic, tot în perioada ploilor se formează cascade în munții stâncoși 
care străjuiesc valea Derbat, transformându-i pe turiștii însetați de răcoare 
în practicanți de sporturi extreme, prin sărituri de pe cele mai spectaculoase 
cascade, care pot ajunge și la 30 de metri înălțime. Un lucru este cert: 
ascultându-i pe Omani cum povestesc cu mândrie și recunoștință despre acest râu 
pentru care îi invidiază toate statele din regiune, ajungi să prețuiești infinit 
mai mult bogățiile peisajului românesc. Depărtarea ne face adesea să prețuim și 
mai mult lucrurile aparent obișnuite și banale pe care le-am lăsat acasă.

Cum să nu-ți dorești să te afli în prezența delfinilor, când 
există un golf în Salaleh, Oman, unde - atunci când marea e 
mai liniștită și valurile moderate - pot ajunge să se strângă 
și câteva mii de delfini în același moment? Plecarea are 
loc dis-de-dimineață, cu un speedboat, iar întregul proces 
durează aproape două ore. În apele Omanului își au habitatul 
natural nu doar delfinii, însă, ci și cel puțin 20 de specii 
de balene, foarte multe făcându-și drum relativ aproape de 
coastă și parcă bucurându-se de atenția pe care le-o acordă 
turiștii din zonă. Da, te poți aventura să înoți alături 
de prietenoșii delfini, dar nu te aștepta la giumbușlucuri 
asemeni celor pe care le fac „frații“ lor din parcurile de 
distracții: delfinii din Oman se află în mediul lor natural 
aici, așa că - deși se vor dovedi prietenoși - nu sunt 
pregătiți pentru „pupicuri“ și alte scenarii spectaculoase, de 
imortalizat în fotografiile de vacanță. 
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istorie imposibil de ratat. Nu doar pentru că sunt pitorești, ci pentru că te fac să reevaluezi toate locurile 

frumoase în care ai fost vreodată. text & foto: Diana-Florina Cosmin


