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Mirage in the Mountains
سراب في الدروب الجبلية

Al Hilaylat
الحليالت

كهف

As Sarab

Cave

بوابة أليال
Alila Gate House

إلى الروس
To Ar Rus

Dam
سد

السراب 

Wadi Khawar
وادي قوار

الخطيم
Al Khutaym

المحيبس
Al Mihaybis

Prior to the Al Jabal Al Akhdar road been built, mountain donkeys were 
used to transport people and goods up and down the mountain. The 
journey would take around six hours to reach Nizwa. 

Arabic Text ............... ..... ..... . 

MIRAGE IN THE MOUNTAINS ســراب فــي الجبال

ALILA HOTEL TO SARAB AND BACK 
Distance  
6.5 Km
Time   
3 hours
Gradient 
Undulating. Height difference 200m  
Quality of Path 
Mainly formed track with some obstacles   
Marking 
Clear ly marked
Experience 
No experience required
Fitness level 
Moderate
Technical 
Rocky wadi bottom, some loose sections
Start / Finish: 
Alila Gatehouse

 من المحيبس إلى مصيرة الشريقيين
المسافة

6.5 كم
الزمن

3 ساعات
االنحدار

متمّوج. فارق االرتفاع 200 م
نوعية الطريق 

مسار مطروق في معظمه مع بعض العقبات
التأشير

 مؤشر عليه بوضوح
الخبرة

ال حاجة للتمتع بأي خبرات مسبقة  
مستوى اللياقة

الئق ونشط
الجانب التقني

مجرى الوادي كله حجارة وبعض األقسام متقلقلة
نقطة البداية/النهاية:

بوابة فندق أليال

SAFETY
This is a relatively straight forward trek which is ver y well marked but it is 3 
hours long and some safety precautions are advised. If in any doubt please hire a 
local guide. All trekkers should carr y the route descr iption, a day pack and have:
• Good walking shoes or boots
• Minimum of 1.5 lt of water/person & some snacks
• Sun protection—sun screen, lip balm, sunglasses, hat
One member of the group should ideally carr y
• A phone
• Whistle
• First Aid Kit
• Leave word of your planned route and when you expect to be back

تعليمات السالمة
إن هــذه المغامــرة ســهلة نســبًيا ومســارها مؤشــر عليــه بوضــوح لكنــه طويــل وينصــح 
باإللتــزام بتعليمــات الســالمة. إن لــم تكنــوا واثقيــن مــن قدرتكــم علــى خــوض هــذه المغامــرة 
بمفردكــم، اســتعينوا بمرشــد محلــي. يجــب علــى جميــع المشــاركين فــي المغامــرة أن 
يحملــوا معهــم وصــف الطريــق وحقيبــة يضعــون فيهــا احتياجاتهــم الشــخصية كمــا أن عليهــم 

إحضــار مــا يلــي:
أحذية مناسبة للمشي   •

ما ال يقل عن 1.5 لتًرا من الماء للشخص الواحد وبعض الوجبات الخفيفة  •
لوازم الوقاية من الشمس - كريم واٍق من الشمس، مرهم للشفاه، نظارات شمسية وقبعة  •

هاتف )على الرغم من أن اإلشارة محدودة(  •
صّفارة ومصباح رأسي أو مصباح يدوي   •

طقم إسعافات أولية  •
طعام إحتياطي ووجبات خفيفة تمّد بالطاقة  •

قبل بدء المغامرة، بّلغوا عن المسار الذي ستسلكونه ومتى تتوقعون العودة.  •

KEY TO MAP
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النسر المصري

An OMRAN owned resort

Emergency 9999
Mobile: + 968 99104204
Phone: + 968 25344200

المنتجع ملك لشركة عمران



Adventure at Alila Jabal Akhdar

LOCATION: 
Star t at Alila gatehouse on Jabal Al Akhdar. Muscat 190 km. 
Nizwa 76 km. 4x4 essential

ACCOMMODATION: 
The Alila Hotel is 1 minute away. Wild camping on the plateau

ROUTE DESCRIPTION: 
Across the road from the gatehouse is a small parking area 
and the clear star t to the walk.  After 5 minutes you reach 
Ali’s cave, a 60m deep pot hole with some spectacular 
formations. Here the path bends to the left and after a shor t 
distance crosses a small wadi before climbing the hill on the 
opposite side. From the top of the hill the trail drops for 
500m into another generally dr y wadi.  The path now follows 
the wadi floor, (ignore the path entering on your left— your 
return route), for about an hour, until you reach a small ver y 
picturesque dam which is always nice for photographs. From 
the dam the path doubles back on itself and climbs gently 
up the right side of the wadi (looking down stream) to the 
abandoned village of Sirab. The path winds its way through 
the village before levelling out and eventually joining a dir t 
road.  This can be followed for a quicker and easier route back 
to Alila, or more pleasantly cross the road and continue to 
follow the markers back down into the wadi bottom where 
you rejoin your outward track. Follow the wadi downstream 
for 5 minutes, taking care not to miss the path on the left back 
up the hill to Ali’s cave and eventually the Alila gatehouse.

NOTE: 
The path can be followed even after heavy rain but a few easy 
detours may be necessar y to avoid pools in the wadi floor. The 
walk is actually at its most beautiful when the pools are full.

الموقع:
تبــدأ المغامــرة مــن بوابــة فنــدق أليــال فــي الجبــل األخضــر علــى بعــد 190 كــم 
مــن مســقط و76 كــم مــن نــزوى مــع وجــوب التنقــل بســيارة ذات دفــع رباعــي

اإلقامة:
فندق أليال على بعد دقيقة واحدة. كما يمكن التخييم فوق الهضبة.

وصف الطريق:
يوجــد علــى الجانــب اآلخــر مــن الطريــق مــن بوابــة الفنــدق موقــف صغيــر 
للســيارات ونقطــة البــدء الواضحــة للمغامــرة. بعــد 5 دقائــق تصــل إلــى 
كهــف علــي، وهــو أخــدود عمقــه 60 متــًرا ينطــوي علــى تشــكيالت جيولوجيــة 
ــا ينعطــف المســار يإلــى اليســار وبعــد مســافة قصيــرة يعبــر  مدهشــة. هن
وادًيــا صغيــًرا قبــل أن يصعــد التــل مــن الجهــة المقابلــة. مــن قمــة التــل 
يهبــك المســار لمســافة 500 متــر نحــو وادي آخــر جــاف بصــورة عامــة. يتبــع 
المســار اآلن مجــرى الــوادي )تجاهلــوا المســار الداخــل مــن جهــة اليميــن – 
فهــو طريــق عودتكــم(، لمــدة حوالــى ســاعة إلــى أن تصلــوا إلــى ســد صغيــر 
لــه. مــن الســّد ينعطــف  رائــع الجمــال ســتحبون أن تلتقطــوا صــوًرا  جــًدا 
المســار ويعــود مــن نفــس االتجــاه الــذي أتــي منــه ويصعــد تدريجًيــا إلــى 
الجهــة اليمنــى مــن الــوادي )إذا كان مصــب الــوادي أمامكــم( متجًهــا نحــو 
قريــة ســراب المهجــورة. يتمــّوج المســار يميًنــا ويســاًرا داخــل القريــة قبــل 
أن يســتوي ويلحــق فــي النهايــة بطريــق ترابيــة. يمكــن اتبــاع هــذا المســار إذا 
أردتــم العــودة إلــى أليــال عبــر طريــق أســرع وأســهل أو يمكنكــم اتخــاذ طريــق 
أخــرى تعبــرون فيهــا الطريــق وتواصلــون ســيركم باتبــاع العالمــات نــزواًل إلــى 
مجــرى الــوادي حيــث تلحقــون بالمســار الــذي أتيتــم منــه. اتبعــوا الــوادي باتجــاه 
المصــب لمــدة 5 دقائــق منتبهيــن أال تفّوتــوا المســار علــى الجهــة اليســرى 
ــة  ــي وفــي النهاي ــث يوجــد كهــف عل ــل حي ــى الت ــذي يصعــد مــرة أخــرى إل ال

بوابــة فنــدق أليــال.

مالحظة:
يمكنكــم اتبــاع المســار حتــى بعــد فتــرة هطــول أمطــار غزيــرة لكــن قــد تحتاجون 
ــوادي.  ــة لتفــادي المســابح الموجــودة فــي مجــرى ال إلــى ســلك طــرق جانبي
وفــي الواقــع تكــون النزهــة أجمــل بكثيــر عندمــا تكــون تلــك المســابح ممتلئــة.

Take only photographs, leave only footprints and bring your rubbish home to the resort التقطوا الصور فقط، ال تخّلفوا وراءكم سوى آثار أقدامكم وحافظوا على نظافة المكان

المغامرة في أليال الجبل األخضر

Views from the trek / مناظـــر من مســـار الجولة

Elevation map / خارطـــة االرتفاع

Sirab Village

Dam

Ali’s Cave

Alila gatehouse

Alila


