Пътешествие до о-в Сокотра в Арабско море
(02 – 12 април 2022)

След толкова години – отново към остров Сокотра, в Арабско море – по-близо
до Африканския рог (и топ държавата Сомалия), отколкото до Арабския
полуостров... Самият остров бе почти недостъпен в продължение на няколко
години, а знаете, че за съжаление в континентален Йемен все още бушува
тежка гражданса война – уф, много тегаво... Затова и сега вариантите за
достигането му са с полети през Обединените арабски емирства...
Но все пак е кеф, защото отиваме на едно адски готино, недотам познато
място (е, не и за заклетите пътешественици, за които Сокотра отдавна е
поставена на картата). Един неголям остров, приютил в себе си много
природни красоти – интересни растителни видове, част от които ендемични
(срещащи се само там), красиво тюркоазено море, дюни и плажове, пустини и
полупустини, пещери, каньони и какво ли не още… Не съм сигурен колко
добитък ще видим – подводен и земен (освен някое и друго врабче и
себеподобни хвъркати), но определено отиваме натам. И още по-готиното е, че
от 7-те нощувки на острова, само 2 са в хотел, а другите 5 – на палатки, шоу
ще е... Разбира се, не за пръв път казваме, че програмата не е за всеки – моля,
внимателно прочетете, преди да се решите. Защото иначе животът е много
скучен, както казваше човекът, който пръв направи тази програма преди 7-8
години...  Айде стига толкова излияния, прочетете добре долния текст.

Програма на пътуването
02 април 2022: София – Истанбул – Абу Даби (полети)
Полети на Turkish Airlines от София през Истанбул до Абу Даби, с излитане в
15:25 ч, към 2:30 ч престой в Турция и кацане в ОАЕ малко след полунощ.
Трансфер до хотела и нощувка. Ramada Abu Dhabi Corniche (или подобен)

03 април: Абу Даби
Ден за разглежане на Абу Даби, столицата на Емирствата – тук ще
видим: традиционния пазар за фурми, крайбрежния булевард Corniche,

остров Яс с пистата за състезания от Формула 1 и Ferrari World, както и
впечатляващата бяла джамия Шейх Зайед – най-голямата в страната и
може би най-красивата сграда тук – късче архитектурна поезия сред
мастодонтите от стъкло, стомана и бетон...
Втора нощувка тук, Ramada Abu Dhabi Corniche (или подобен).
04 април: Абу Даби – Сокотра (полет)
Заветният ден... Трансфер до летището за ранен
полет до Сокотра, пристигане там (след около 2
часа) и трансфер до хотела ни в главното градче
на острова Хадибо.
След това ще направим тур до националния парк
Айхафт (Ayhaft Canyon), където ще видим реки,
езера, тамариндови и бутилкови дървета, както и
голямо разнообразие от птици. Може да се каже,
че паркът е нещо като естествен разсадник, поради голямото си изобилие от
дървета и други ендемични растения... После ще се върнем в хотела за обяд,
след което ще отпътуваме към плажа Делиша (Delisha) за малко плуване.
Вечеря и нощувка в хотела в Хадибо (особено квалитетен е, цели 2*, ама това
е...).
05 април: Хомхил и плажа Арар
Днес се отправяме към защитената местност Хомхил (Homhil), като по пътя ще
виждаме дълбоки проломи, редуващи се с равнини. Ще спрем при езерото
Кариа (Qaria) – най-голямото на острова, където при малко късмет можем да
видим фламинго и чапли. Край Хомхил ще направим лек трек (около 2 часа) по
пътека, която ни отвежда до място с чудна гледка към един от естествените
водни басейни тук и селищата по-долу,
разположени между океана и планината.
Хомхил е дом и на известните драконови
дървета (Dracaena cinnabari) – безспорен
символ на острова! Смолата им се използва
и продава от местното население. Тук има и
тамянови дървета, които също ще видим.
След обиколката на Хомхил, продължаваме
до североизточното крайбрежие на острова
и Уади Шифа (Wadi Shifa), където ще ни чакат високопроходимите ни джипове
4х4 (този преход до брега е по желание, около час и половина е неговата
продължителност).
Накрая ще се насочим към плажа Арар (ArAr или Arher) и уникалните му
дюни... Освен това, тук се събират прясна вода, извираща от планината и
солена от океана. Вечеря и нощувка в ArAr къмпинг.

06 април: пещерата Хок и морската зона Дихамри
След закуска ще достигнем основата на пещерата Хок (Hoq) и ще се изкачим
до входа ѝ. Тя е дълга 2.5 км и съдържа в себе си голяма част от историята на
Сокотра – от далечното геоложко минало на острова, до ранните човешки
поселения... Вътре може да видим сталактити, сталагмити, извори и дори
малки езера. Запазени са и скални рисунки, включително на древен търговски
кораб. Има доказателства, че пещерата е използвана и за ритуални цели.
След това продължаваме към защитената морска зона Дихамри (Dihamry),
която е дом на най-големия коралов риф в архипелага. Някои от морските
обитатели, които могат да бъдат видени по време на плуване/гмуркане тук, са
например: риби папагал, змиорки, скатове, морски таралежи и др. Вечеря и
нощувка в Dihamry къмпинг.
07 април: дюните Хайф и Захек и плажа Омак
Закуска. После с джиповете се отправяме на юг,
като ще минем през Уади Тафарху (Wadi
Tafa’arhu). Но денят принадлежи на невероятните
пясъчни дюни Хайф и Захек (Hayf и Zahek),
изваяни от сезонните ветрове на Сокотра. Ако
имате желание и сили, можете да се изкачите
отгоре на дюните – разбира се, че ще гонаправим,
иска ли питане... Достигаме накрая плажа Омак
(Omaq beach) и къмпинга, вечеря и нощувка на плажа. Omaq къмпинг
08 април: платото Диксам и пещерата Дегуб
След закуска ще достигнем пещерата Дегуб (Degub), от която се открива
гледка към някои от типичните за района селища. Сама по себе си, пещерата е
интересна
с
множеството
си
сталактити,
сталагмити и естествено образувани в скалите
езера. Продължаваме към платото Диксам
(Dixam), също известно с драконовите дървета.
Районът се обитава и от ендемичната и рядка
сокотранска овесарка (останали са около 1000
двойки от тези красиви птички). От viewpoint-a
Шебахон ще имаме възможност да видим
красивите и необичайни скални образувания на каньона Дерхур (Derhur).
След което ще продължим (пеша или с автомобилите) към оазиса за обяд и
плуване. Вечеря и нощувка. Wadi Derhur къмпинг
09 април: Калансия и Детва
Закуска и отпътуване към Калансия (Qalansiyah) – ще разгледаме това
симпатично селце с неговите традиционни къщи и тесни улици. Основният
поминък на местните жители е риболов и отглеждане на финикови палми. Има

голям кей за рибарските лодки, където имаме възможност да погледнем улова
за деня. Продължаваме към тюркоазените води и финия бял пясък на
лагуната Детва (Detwah lagoon) – един от уникалните пейзажи на острова.
Лагуната е и защитена зона, тук се срещат различни видове птици, а във
водата може да има и скатове. Очаква ни невероятен залез... Вечеря и
нощувка. Detwah къмпинг
10 април: Детва – Шоаб – Хадибо
След закуска ще се отправим с лодка на запад
към плажа Шоаб (Shoab или Shu'ab), като по
пътя, ако имаме късмет, ще видим делфини
(spinner dolphins) и корморани. Обяд там, а
следобедът е свободен за плуване – пълен
кеф... Освен красивия плаж, тук ще можем да
видим и мангрови гори.
Връщане в късния следобед обратно до Калансия, с възможност за риболов от
лодката. Оттам достигаме с джиповете пак главното градче Хадибо, вечеря и
последна нощувка на острова. Хотел в Хадибо
11 април: Сокотра – Абу Даби – Дубай (полет и 120 км по земя)
Закуска и трансфер до летището за сутрешен полет обратно до цивилизацията
и Абу Даби. Кацане там около 10:30 ч, посрещане и трансфер в посока Дубай,
най-известното от 7-те емирства на ОАЕ.
Така и така сме там, ще измислим и една обиколка на града за обща култура...
Ще видим онези известни здания от сорта на Бурдж ал-Араб, джамията
Джумейра, Палм Джумейра и т.н. Нощувка в Дубай. Golden Tulip Media Hotel
(или подобен)
12 април 2022: Дубай – Истанбул – София (полети)
Ранен трансфер до летището за полети от Дубай през Истанбул до София,
Turkish Airlines. Излитането оттам е малко след 07:00 ч, два часа връзка в
Турция и кацане у нас около 14:35 ч. Това бе всичко...

ЦЕНА: 2737 EUR на човек, за настаняване в двойна стая и палатка, и група от
10-12 човека.
Доплащане на единична стая в хотелите – 150 EUR.
За единична палатка – нямам сведение да искат повече кинти…

Цената включва:
● билети за международни полети София – Абу Даби и Дубай – София с
включени летищни такси и багаж, Turkish Airlines;
● билети за международни полети Абу Даби – Сокотра – Абу Даби, с включен
20 кг чекиран и 7 кг ръчен багаж;
● общо 3 нощувки със закуски в Емирствата: две в Абу Даби и една в Дубай;
● всички наземни трансфери;
● турове с транспорт и местен гид на Абу Даби и Дубай;
● български водач за цялото пътуване;
● медицинска застраховка с покритие 15 000 евро.
Програмата на Сокотра включва:
● 2 нощувки на хотел в Хадибо – то пък един хотел, ама каквото, такова сега…
Друг май няма;
● 5 нощувки на къмпинг, баси кефа!!! С включено цялото оборудване (да бе, то
остана и палатки да си носим). Между другото – само спални чували ще се
набутаме да мъкнем от дома;
● трансфери от и до летището;
● транспорта – с 4WD Toyota Land Cruiser за целия тур, барабар с шофьорчето
и горивото (по четирима в кола ще сме, без да броим шофьора);
● всички манджички: закуска – обяд – вечеря, барабар с водичка (гола) за
целия тур. Леле, че то си е цял All Inclusive, бе, хора. Да видим как ядат в
Арабско море;
● е, и гидче ще си имаме, дето се оправя с английски. Браво! Даже познава
добитъка и растенията там. Още едно браво;
● всички входни такси за защитени територии и паркове, и други разрешителни
и простотии… Значи няма да се набутваме допълнително с местни кинти…
● екскурзията с лодка от Калансия до плажа Шоаб, делфини ще гледаме там;
● всички посочени трекове, също с местни водачи;
● че и готвач ще си имаме – да бе, то остана сами да си готвим;
● пермити за Сокотра;
● визи за Йемен.

Цената не включва:
● ако някой иска да се прави на баш гмуркач с екипировка, ок, и това става туктаме из острова. Кинтите, които се плащат, са ориентировъчно: 45 $ за едно
гмуркане или 70 $ за две (ако смелчака не са го изяли акулите на първото);
● доплащане за по-малка от 10 човека група – в зависимост от броя хора, но се
надявам да не е повече от 100-120 евро;
● разни лични разноски, сувенири и купуване на артефакти – ако има такива;
● неупоменати в програмата допълнителни посещения;
● ако ни харесат гидовете и шофьорите на Сокотра, ще им съберем някой лев,
хубаво е – пригответе по едни 30-40 $ за тази цел;
● PCR тестове, където се налагат такива;

застраховка „Отмяна на пътуване“ – по желание.
Срокове за записване и плащане, и други условия:
● 1500 EUR – при записване, щото билет трябва да се купува;
● остатъкът от сумата – 28-ми март 2022.
Брой на участниците в пътешествието – 10-12 човека, в това число и водачът.
ВАЖНО! Към момента влизането в ОАЕ и на остров Сокотра е доста
улеснено за пътуващите с ваксинация. Май само на кацане в Абу Даби на
отиване се прави един PCR тест, който е на цена от 10-11 $... Ще видим
дали и него можем да го пропуснем...
За неваксинирате са нужни повече тестове (броя ги към 3 на брой)...
●

Павел Нанков – пътешественик, изследовател на арабските морета,
далечен потомък на мореплавателя Ибн Батута

