DRIVING INSTRUCTIONS

Salalah Airport – Alila Hinu Bay
Exit the airport heading east and continue following signs towards Mirbat on Route 49 (86.9km / 1hr 3min)

1.

Head east, keeping right

800 m

2.

At the roundabout, take the 2nd exit

400 m

3.

Take the ramp

6.2 km

4.

At the next three roundaboutS, take the 2nd exit, keeping left

9.6 km

5.

At the next roundabout, take the 1st exit, keep left following Route 49

5.8 km

6.

At the next six roundabouts, take the 2nd exit and stay on Route 49

54 km

7.

At the next roundabout, take the 2nd exit and stay on Route 49
(ROP Mirbat will be on your left, and Al Hisn St on your right)

8.5 km

8.

Turn right and keep driving. You will see Alila Hinu Bay ahead.

1.6 km

Safe travels and see you at the hotel!
@alilahinubay www.alilahotels.com/alilahinubay

DRIVING INSTRUCTIONS

Muscat – Alila Hinu Bay
Use the northwest expressway out of Muscat heading towards Burj Al Sahwa Roundabout, then take the
Nizwa exit onto Route 15, and continue following signs towards Mirbat on Route 49 (1083km / 10hr 8min)

1.

Head west on Route 1 then take the ramp to Route 15

2.

At Burj Al Sahwa Roundabout, take the 2nd exit onto Route 15

3.

Take the ramp to Route 31

4.

Keep left at the fork to continue toward Route 31

5.

Keep right at the fork to continue toward Route 31

6.

Keep left at the fork and merge onto Route 31

7.

At the next three roundabouts, take the 2nd exit and stay on Route 31

8.

Keep left and continue on Road 31

9.

Turn right to stay on Route 31

13.7 km
134 km
100 m
450 m
550 m
1.7 km
12 km
203 km
569 km

10. At the next two roundabouts, take the 2nd exit and stay on Route 31
11. At the roundabout, take the 3rd exit

71.1 km
4.9 km
2.6 km

12. At the roundabout, take the 2nd exit

5.7 km

13. At the roundabout, take the 1st exit

100 m

14. Keep left
15. At the next six roundabouts, take the 2nd exit and stay on Route 49
16. At the next roundabout, take the 2nd exit and stay on Route 49
(ROP Mirbat will be on your left, and Al Hisn St on your right)
17. Turn right and keep driving. You will see Alila Hinu Bay ahead

Safe travels and see you at the hotel!
@alilahinubay www.alilahotels.com/alilahinubay

54 km
8.5 km
1.6 km

@alilahinubay www.alilahotels.com/alilahinubay

ا ر شــا د ا ت ا لقيــا د ة

مطار صاللة  -منتجع أليال حينو مرباط
ً
شرقا واستمر في اتباع العالمات باتجاه مرباط على طريق  86.9( 49كم  /ساعة و  3دقائق)
من المطار اتجه

ً
شرقا  ،مع الحفاظ على اليمين
1 .اتجه

 800م

2 .عند الدوار  ،خذ المخرج الثاني

 400م

3 .خذ المنعطف

 6.2كم

يسارا
 4 .عند الدوارات الثالثة التالية  ،اسلك المخرج الثاني  ،واترك
ً

 9.6كم

متبعا الطريق 49
يسارا
5 .عند الدوار التالي ،اسلك المخرج األول ،واستمر
ً
ً

 5.8كم

6 .عند الدوارات الستة التالية  ،اسلك المخرج الثاني واستمر في الطريق 49

 54كم

7 .عند الدوار التالي ،اسلك المخرج الثاني واستمر في الطريق 49
(ستكون شرطة عمان السلطانية مرباط على يسارك وشارع الحصن على يمينك)

 8.5كم

8 .انعطف يمينً ا واستمر في القيادة .سترى منتجع أليال حينو مرباط أمامك.

 1.6كم

رحلة سعيدة و قيادة آمنة
@alilahinubay www.alilahotels.com/alilahinubay

ا ر شــا د ا ت ا لقيــا د ة

مسقط  -منتجع أليال حينو مرباط
ً
متجها نحو دوار برج الصحوة ،ثم اسلك مخرج نزوى على
استخدم الطريق السريع الشمالي الغربي خارج مسقط
الطريق  ،15واستمر في اتباع العالمات باتجاه مرباط على طريق  1083( 49كم  10 /ساعات  8دقائق)
غربا على الطريق  1ثم اسلك المنحدر إلى الطريق 15
1 .اتجه ً

 13.7كم

2 .عند دوار برج الصحوة  ،اسلك المخرج الثاني إلى شارع 15

 134كم

3 .اسلك المنحدر إلى الطريق 31

 100م

4 .الزم اليسار عند مفترق الطرق لالستمرار في اتجاه الطريق 31

 450م

5 .الزم اليمين عند مفترق الطرق لمواصلة السير نحو الطريق 31

 550م

6 .الزم اليسار عند مفترق الطرق واندمج في الطريق 31

 1.7كم

7 .عند الدوارات الثالثة التالية  ،اسلك المخرج الثاني واستمر في الطريق 31

 12كم

8 .الزم اليسار واستمر في الطريق 31

 203كم

9 .انعطف يمينً ا للبقاء على طريق 31

 569كم

	10.عند الدوارين التاليين ،اسلك المخرج الثاني واستمر في الطريق 31

 71.1كم

11.عند الدوار ،اسلك المخرج الثالث

 4.9كم

12.عند الدوار ،اسلك المخرج الثاني

 2.6كم

13.عند الدوار ،اسلك المخرج األول

 5.7كم

	14.حافظ على اليسار

 100م

15.عند الدوارات الستة التالية  ،اسلك المخرج الثاني واستمر في الطريق 49

 54كم

16.عند الدوار التالي  ،اسلك المخرج الثاني واستمر في الطريق 49
(ستكون شرطة عمان السلطانية مرباط على يسارك وشارع الحصن على يمينك)

 8.5كم

17.انعطف يمينً ا واستمر في القيادة .سترى منتجع أليال حينو مرباط أمامك.

 1.6كم

رحلة سعيدة و قيادة آمنة
@alilahinubay www.alilahotels.com/alilahinubay

