
Jemen in Sokotra, Xpress

Program po dnevih

A. Jemen in Sokotra, opisni program

Trasa poti: Sana - gorovje Haraz (Manakha in Jabal Shogruff) - gorovje Kawkaban - Dar al
Hajar - Sokotra

Let v Sano. Ogled glavnih znamenitosti Sane.

Z avti se odpeljemo proti Manakhi, kjer imamo lokalno fešto v lokalnem penzionu (funduq).
Naslednji dan nas malo mehkih nog odpeljejo na ogled Khoiteba in na vrh hriba, kjer začnemo s
še enim prekrasnim trekom (3–4 ure na dan) po gorovju Haraz do Jabal Shogrufa. Ker je pot
dolga, jo bomo razbili in šotorili 2x.

Cesta popelje naprej severno od glavnega mesta v področje gorovja Kawkaban, kjer obiščemo
istoimensko vas Kawkaban, pa še Shibam in Thullo.

Naslednji dan treking po hribovju ene izmed dolin, od Beduge do Al Ahjurja (cca. 4 ure). Sledi
povratek v Sano, na poti obisk simbola Jemna, Dar Al Hajjarja (palača na skali) v Wadi Dharu.

Ampak... obstaja še bolj nor kraj, to je otok Sokotra, kjer se bomo 5 dni pojali gor in dol, ter lovili
delfine, hodili po peščenih sipinah, se čudili lepoti in barvi morja ter podvodnega sveta (možnost
potpaljanja!) ter se vrgli v tolmune v osrednjem gorovju.

Nočitve: Na potovanjih na polovici poti kempiramo in takrat sta v ceno poleg nočitve všteta tudi
zajtrk in večerja. Ko ne kempiramo spimo v hotelih brez lokalne kategorizacije.

Prevozi: Premikamo se z najetimi jeepi in šoferji.

Program priporočamo tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta.

 

B. Jemen in Sokotra, program po dnevih
 

14 dni

1. gremo na pot
2. prevoz do hotela, malo odspimo, pa sprehod po mestu, razgledna točka z galerije, po

suqu (tržnica), sončni zahod ob čaju s hotela Dawood; popoldne/zvečer hamam, če bo
čas (kopališče), prespimo v hotelu

3. premik do Manakhe, kjer prespimo v lokalnem penzionu (funduq) in si ogledamo
tradicionalne plese v Al Hajjarah penzionu (edini in tako najboljši žur v Jemnu)
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4. Ogled Khoiteba in vzpon z jeepi do začetne točke našega treka po gorovju Haraz, proti
gori Jabal Shogrufu, kjer prenočimo v šotorih (hoje cca. 6 ur)

5. vožnja nazaj do Manakhe (cca 2 uri), kjer se tik pred njo ustavimo še v tipični jemenski
vasi Al Hajjarah, v Manakhi pa še na tržnici, da si kupimo kak svež sadež. Potem pa še
slabe tri ure vožnje do Shibama pod Kawkabanom, kjer pokosimo v lokalni turistični
restavraciji (lokalne specialitete), obiščemo Thullo in se povzpnemo z avti na vrh v
Kawkaban (če bomo dovolj zgodnji pa kar peš), kjer prespimo v lokalnem hotelčku

6. zjutraj se zgodaj spustimo peš proti Shibamu (cca. 30 minut) in nato nadaljujemo preko
Zakatyja proti razgledni točki s previsno skalo nad zelenimi terasami, sledi pa lahkotna
3-4urna hoja po prekrasnem Kawkabanskem kamnitem hribovju (po kanjonu oz. wadiju),
od Beduge do Al Ahjurja; vračamo se proti Sani in se na poti ustavimo v znameniti skalni
palači Al Hajjar v Wadi Dharju, nočitev v Sani v hotelu

7. let na Sokotro
8. sprehod na plato Homhil, kjer se srečamo s prvimi drevesi “Zmajeva kri”, potem pa se

skopamo v rajskem kanjončku, v tolmunu z malim slapičem; premik na plažo Dihamri
9. najboljši snorkeling na Soqotri je na plaži v Dihamriju, ki pa ni prav nič prida za kopanje

(tu je tudi opcija potapljanja, ki pa je svinjsko drago – cca. 90 USD)
10. premik z jeepi in prečenje Dixam platoja in Fermhina (famozna drevesa) ter kopanje v

tolmunih Wadi Dirhurja; naprej na plažo Amak, kjer prespimo v šotorih
11. namakanje na plaži Amak (nevarni tokovi), obisk peščenih sipin in naprej do Qulansiye,

kjer se s čolni ob lepem vremenu zapeljemo na plažo Schuab in nazaj v Quilansiyo (ta
izlet NI vštet v ceno, zaradi vremena je kot opcija), ogled Quilansiye z laguno Detwah iz
razgledene točke, potem se spustimo ob laguno, kjer prespimo v šotorih

12. let nazaj iz Sokotre v Sano 
13. prost dan za najlepše mesto na svetu Sano, ponoči premik na letališče
14. letalo proti domu in pridemo domov

Poleg prevozov in nočitev je / ni všteto v ceno:

-nočitve v hotelih so z zajtrkom; kjer funduqi in kempingi tudi večerje (več kot polovica vseh
nočitev); na Sokotri všteti trije obroki

-izlet s čolnom na Sokotri je opcijski

-napitnine šoferjem, kuharju in lokalnemu vodiču niso vštete v ceno: ponavadi 30 EUR

-voda JE všteta v ceno le na Sokotri

-za tiste, ki boste žvečili kat (živa meja z rahlo amfetaminskim učinkom), naj povemo, da vrečka
kata za dnevno potrebo stane od 2-10 EUR

Lista stvari

Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na potovanju v Jemen in
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na Sokotro

Na letalu je prostora za največ 20 kilogramov prtljage na osebo (plus osebna prtljaga). Na
eventuelnih notranjih letih celo manj (do 15kg, kar je več, potrebna doplačila, pravtako za
osebno prtljago). Čakajo nas občasne hladne noči in dokaj topli dnevi. Brez solidne spolne
vreče ne bo šlo. V pomoč ti podajamo listo potrebnih stvari, ki naj se znajdejo v nahrbtniku.

Zlato pravilo: Spokamo za 3 dni, vmes v civilizaciji peremo, potem pa to nosimo en teden!

V nahrbtniku naj se znajdejo (nekaj od tega dajte tudi nase):

keš v USD in sicer v 100dolarskih bankovcih, okoli 200 USD imejte v manjših apoenih
(zaradi možnosti sprememb ragulativ imejte tudi dve mali slikci za vizo)
potni list z veljavnim vizumom (potni list mora biti veljaven vsaj še 6 mesecev od datuma
povratka), denar, rumena knjižica o cepljenju, če jo imate (cepljenja niso nujna,
priporočljivo je hepatitis A); v pasportu morata biti za vizo dve strani prazni (ena zraven
druge); če nimaš, si uredi nov pasport!
5 kopij pasporta
šotor (na dve osebi en šotor) in armafleks ali therm-a-rest blazino (bolj udobno spanje),
krožnik, skodelica, nož, vilice, žlica
topla spolna vreča (torej zimska, ker je prakrat ponoči kar mraz)
mala svetilka za na glavo
ruta za čez glavo (to bomo kupili v Sani), predvsem za ženske
superge in teve (natikači) ali japanke (npr. za pod tuš)
flis in anorak (proti dežju in vetru)
2x dolge hlače, 2x kratke hlače - do kolen dolge (ne une ta sexy, k u rt lezejo!)
2 majici z dolgimi rokavi (eno malo bolj debelo, eno bolj tanko)
5 majčk/srajc s kratkimi rokavi, ki naj prekrivajo ramena, v izogib nevšečnostim
4 pare navadnih bombažnih nogavic
spodnje perilo (5×), kopalke in sončna očala
brisača (tiste ta lahke popotniške so zakon – dobiš jih v trgovinah kot so Anapurna, K2,
Iglu, Kibuba,...) in vlažilni robčki (kjer se kempira ni tušev)
toaleta: milo, zobna ščetka, zobna pasta, mala vrečka pralnega praška (15 dag), krema
za sončenje,...
medicinski paket (razdeliti na dve osebi): spitaderm sprej za razkuževati roke, antibiotiki
(ciprobay je najbolj uporaben), aspirin, tablete proti diareji (linex), proti zaprtju, vitaminski
tableti, obliži, povoj, gaza, bivacin, tablete proti slabosti…
knjiga, karte (tarok, uno, remi), vsaj 2 litra pitne žgane pijače (za razkuževanje - alkohola
v Jemnu ni mogoče dobiti; opozoriti moramo, da je uradno prepovedan vnos alkoholnih
pijač v Jemen)
še kaj, na kar smo morda pozabili in brez katerega ne moreš živeti

Pusti doma predsodke, slabo voljo, tečne partnerje, uhane, zlate ogrlice, dragocene ure, lepe
čeveljce, hlače zlikane na rob in ostale nepomembne reči. Ne pozabi pa na kup dobre volje in
jeklene živce!
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ShaPPa

Dobro je vedeti

Dobro je vedeti!

V Jemnu so nekateri predeli zaprti za turiste in velikokrat so žal to tudi znamenite turistične
atrakcije, kot so Shahara, puščava Al Sabatyn in zadnje čase tudi Bir Ali. Vsakomur bi moralo
biti jasno, da če zadeva je v porgramu, pa je zaprta, da pač tega ne moremo izpeljati. A vseeno
poudarjamo, da z glavo skozi zid ne gremo – ker enostavno ne moremo! So pa na voljo
alternative, ki so omenjene v programu.

Če si na vsak način želite doživeti puščavo in boste potem najbolj nesrečni, če je ne boste,
potem je bolje, da greste z nami recimo v Namibijo...

Vreme: Meseci od oktobra do marca so najbolj primerni meseci za obisk Jemna. To so suhi in
hladnejši meseci, temperature se ponoči lahko spustijo tudi do 5 stopinj Celzija. Podnevi pa
bomo imeli od 20 do 35 stopinj. Kljub občasni vročini/mrazu je potovanje prijetno, saj večje
vlage ne pričakujemo.

Zdravje: Ni kakšnih posebnih bolezni ali nevarnosti, priporočljivo je cepljenje proti hepatitisu A,
tako kot za skoraj vse dežele iz naše ponudbe. Občasno se pojavijo prebavne motnje, bolj
zaradi spremembe načina življenja in drugačne sestave hrane. S seboj imate lahko sredstva za
purifikacijo vode (klorove tablete, jodova raztopina) in pa za razkuževanje rok pred obroki
(Spitaderm).
Zemljevid eventuelnih bolj ali manj malaričnih področij v sami državi je na voljo na tej spletni
strani: http://cdc-malaria.ncsa.uiuc.edu/

Varnost: Jemen je dežela, ki jo sem in tja med novice spravijo teroristični napadi. Tudi streljanja
med vasmi v hribih niso redkost. Nekateri predeli države so za turiste zaradi varnosti zaprti in
takrat tja ne more nihče. Bodite pozorni na osebno lastnino, še posebej tem, kjer je okoli veliko
ljudi.

Hrana: Ne preveč pestra, pa vseeno zanimiva (za nekaj dni ;-). Prevladujejo riž, zelenjava, od
mesa pa piščanec in ribe. Za zajtrk fižol (kot prebranec), jajca. Poleg pa vedno slasten kruh. Za
nekatere bo tudi to svojevrstno doživetje dežele. 

Pijača: Alkohola v Jemnu ni mogoče dobiti, razen izjemoma (na to se ne zanašati, kljub temu da
imamo veze). Imajo pa odlične naravne sadne sokove, zelo sladek čaj in na njihov način
pripravljeno kavo (kavopivci, nikar se ne zmrdujte, tako pač je – od kje mislite da prihaja
Mocca?)

Šoping: Jemen ne slovi kot nakupovalni raj, pa vendar se najdejo lokalne specialitete in
spominki, predvsem tipični zaukrivljeni noži (jambiye), antikvitete (lahko pride do problema pri
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izvozu in uvozu), izdelki iz srebra, rute, kadila, začimbe in pa fute (moška krila, ki jih nosijo v
Jemnu). Veliko je tudi poceni robe iz Kitajske in Indije.

Vizumi: Slovenci potrebujemo vizo, ki jo dobimo na letališču v Sani ali na ambasadi, odvisno od
trenutnih regulativ. Za pridobitev za vsak slučaj imejte dve slikci – ponavadi se na letališču plača
dolarčke in dobimo vizo. To informacijo pred odhodom preverimo.

Obleka: V Jemenu tudi moški nosijo krila, ki se imenujejo fute. Le te si boste lahko kupili takoj,
ko pridemo. Moški lahko nosijo kratke hlače, ki pa naj segajo do kolen ali čez. Dekleta pa
morajo paziti, da se ne sprehajajo naokoli v kratkih hlačah in v majicah brez rokavov. Pokrivanje
las ni obvezno, je pa priporočljivo, saj boste tako deležne več spoštovanja. Pravilo je: daljša in
širša oblačila - tem bolje. Za punce priporočamo nakup tradicionalne črne obleke (palton).
Nespoštovanje lokalnih kultur lahko potovanje preusmeri v povsem nezaželeno nepozabnost.

Spremljanje: Dejstvo, da smo vodniki nenavadni karakterji z dolgo popotniško kilometrino,
zagotavlja dokaj normalnemu človeku nepozabno doživetje. Lokalni vodniki so včasih neizbežni
in v tem primeru govorijo le angleško (poskrbimo za prevod).

Cena letalske karte: Se spreminja glede na letališke pristojbine, razne dodatke, termin
potovanja, čas rezervacije, čas plačila in glede na proste cenovne razrede na letih. Letalsko
karto se vplača, ko je potovanje potrjeno, to pa je ob minimalnem številu prijavljenih oz. po
vsakokratnih pogojih letalskega prevoznika.

Način potovanja: Je specifičen, saj vse stroške plačujemo na licu mesta. Cene stroškov, ki se jih
plačuje na licu mesta, so tako informativnega značaja. Opozorili bi še na spremenljiva valutna
razmerja, tudi EUR:USD.

Kako dodatno uporabno informacijo dobiš tudi na spletni strani: www.zdravinapot.si
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