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OMAN
HET BEST BEWAARDE GEHEIM VAN HET

MIDDEN‑OOSTEN
Wat kunt u verwachten als u besluit op vakantie te gaan naar het
sultanaat Oman? Meridian Travel! zet in deze uitgebreide
special alle need & nice to knows op een rijtje. We sliepen zowel de
mooiste hotels als in een sfeervol tentenkamp in de woestijn.
Een impressie van een bestemming om nooit te vergeten.





De veelzijdigheid van
Oman kan zich meten
met het allerbeste dat
het Midden‑Oosten te
bieden heeft. Hagel‑

witte stranden en oude legendes, groe‑
ne wadi’s en authentieke cultuur; de
parel van het Arabisch schiereiland
heeft het allemaal. Dit onweerstaanbare
land verenigt zo’n beetje alles wat een
reishart sneller doet kloppen, en zet het
af tegen een indrukwekkend decor van
zon, zee en bergen. Hier wordt al snel
duidelijk dat de moderne gemakken
van de vooruitgang en respect voor het
verleden heel goed kunnen samengaan,
en dat openheid en gastvrijheid daarin
altijd een prominente plek innemen.
Van de kleine hoofdstad Muscat tot het
vruchtbare, groene zuiden ontvouwt
zich in het Sultanaat van de Zee een
lange reeks onvergetelijke avonturen,

die voor zowel de actieve genieter als
de relaxte vakantieganger een wereld
aan hoogtepunten te bieden heeft.

Evenwicht
Oman is met bijna drie miljoen inwo‑
ners en een oppervlakte van ruim drie‑
honderdduizend vierkante kilometer
een van de minst dichtbevolkte landen
ter wereld. Desondanks is het Sultanaat
van de Zee lange tijd het middelpunt
geweest van de handel tussen Oost en
West, een borrelende smeltkroes van
culturen die onder andere tot uitdruk‑
king komt in de combinatie van
Indische en Afrikaanse motieven op de
kleding van de vrouwen. Vandaar de
lange traditie van openheid en gastvrij‑
heid, die ook heden ten dage nog niets
aan kracht heeft ingeboet. Met de komst
van Sultan Qaboos Bin Said in 1970 stel‑
de Oman zich met overgave open voor

buitenlandse toeristen. Met respect
voor heden en verleden werd het land
sindsdien op veel fronten gemoderni‑
seerd zonder iets van haar authenticiteit
te verliezen. De bewoners van Oman
staan open voor de rest van de wereld.
Hun land is geworteld in veelzijdig‑
heid; de bedoeïenen zijn niet alleen
nomaden, herders en landbouwers
maar net zo goed vissers, handelaars en
zeevaarders. Hoewel ze al lang geleden
voor modernisering hebben gekozen,
weten ze op unieke wijze het wankele
evenwicht tussen het moderne leven en
traditie te bewaren. Zo gaat de ontwik‑
keling van toerisme samen met een
diepe liefde voor de natuurlijke omge‑
ving en de bijzondere architectuur. 

Voetstappen
Muscat (ook wel Maskate genaamd) is
de kleinste hoofdstad ter wereld, en is
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De hoofdingang van de Sultan Qaboos

Grand Mosque in Muscat



gebouwd op een door steile rotsen
omgeven vruchtbare laagvlakte. Hier
wordt een aangenaam briesje uit de ber‑
gen en de verkwikkende zeelucht ver‑
mengd tot het subtiele parfum van de
legende. Het blauwe en gouden silhou‑
et van het paleis van de Sultan steekt
majestueus uit boven de sierlijke lijn
van lage, lichtgekleurde gebouwen die
de culturele identiteit van de eeuwen‑
oude stad respecteren. Het is het cultu‑
rele middelpunt van Oman, dat zich
tussen India en Afrika om de zuidpunt
van het Arabisch schiereiland heen‑
krult. Op deze plek zijn stranden en
verkoelend helderblauw zeewater nooit
ver weg, terwijl buurlanden Jemen,
Saoedi‑Arabië en de Verenigde
Arabische Emiraten onder handbereik
liggen. 
De rijke geschiedenis van Oman kent
talloze legendarische hoofdstukken met

klinkende namen als Sinbad de
Zeeman, Marco Polo, Job en de konin‑
gin van Sheba. Tegen de achtergrond
van rijk beladen karavanen, soeks en
mystiek stuivend zand gingen zij hier
voor altijd de boeken in, onuitwisbare
voetstappen achterlatend die ook nu
nog uitstekend te volgen zijn. 

Kleurenpalet
In de rest van het land worden steile
bergen afgewisseld door witte zand‑
stranden en frisgroene wadi's (droge
rivierbeddingen), die in schril contrast
staan met het woeste landschap van de
uitgestrekte woestijn. Met blauwe fjor‑
den in het uiterste noorden van Oman,
de eindeloze rode en goudgele zand‑
duinen in het binnenland, de witte ste‑
den langs de kust en het verrassend
groene en vogelrijke zuiden biedt
Oman een rijkgeschakeerd kleurenpalet

dat het onterechte image van zand, olie
en sjeiks al heel snel doet vergeten. En
niet alleen aan de oppervlakte, want de
onderwaterwereld van Oman is met
haar honderden verschillende koralen,
vissen en andere zeedieren voor zowel
de beginnende als de geoefende duiker
een heerlijke uitdaging. Actieve reizi‑
gers kunnen hiken, bergklimmen of per
Jeep een ontdekkingstocht maken door
de woestijn. Daarnaast is Oman vooral
een veilig en (vrouw)vriendelijk land,
waar u zowel individueel als in groeps‑
verband prima kunt reizen. Er ligt een
uitstekend wegennet en het maken van
een autoreis is dan ook zeker aan te
raden. Het binnenland kan het best met
een fourwheeldrive worden bezocht,
maar stedelijk Oman is prima bereis‑
baar per gezinsauto.
Het eeuwenoude verleden van Oman
komt samen in een fascinerende aan‑

Rechterpagina met de klok mee vanaf linksboven: Mannen spelen

domino op een lokale markt; Ook in Oman mag je niet overal parkeren;

Uitzicht op het Al Jahar gebergte; Omani jongetje

Deze pagina onder: Souk in hartje Muscat
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Vrouwensouk 
Woensdag is een speciale dag in het plaatsje Ibra. De dage-

lijkse markt staat deze dag geheel in het teken van de vrouw,

voor zowel verkopers als kopers. Het idee van een vrouwen-

soek is ontstaan in 1987, toen zwangere vrouwen uit Ibra en

omgeving elke woensdag in het ziekenhuis terechtkonden op

spreekuur. Vrouwelijke verkopers kwamen op hun beurt naar

het ziekenhuis toe om hun waren daar aan de zwangere

vrouwen te verkopen. De gemeente stelde vervolgens een

stuk land ter beschikking naast het ziekenhuis, waar de ver-

koopsters kosteloos hun waren mochten verhandelen. Dit

idee werd al snel opgepikt door omliggende dorpjes en

tegenwoordig verkopen veel vrouwen dagelijks hun waren op

de verschillende vrouwenmarktjes. De vrouwen verkochten

aanvankelijk eigengemaakte producten, maar tegenwoordig

reizen de vrouwen zelfs af naar Dubai en Azië voor het

binnenhalen van de mooiste schoenen en stoffen. De vrou-

wensoek, ook wel hareem genoemd, is in een overdekte

ruimte. De algemene soek, voor zowel mannelijke als vrou-

welijke verkopers en kopers, is buiten.



Rechterpagina boven: de Omaanse kustlijn bestaat ook uit fjorden 

Rechterpagina onder: het graf van de profeet Bin Alinabij Mirbat in de regio Dhofar

eenschakeling van tradities, sprookjes
en UNESCO‑spots als de zijde‑ en wie‑
rookroutes. Hier komt de cultuurlief‑
hebber volledig aan zijn trekken, bij‑
voorbeeld in het oude centrum van
Muscat, waar de wereldberoemde
Mutrah Souk (bazaar), het gouden
paleis van de Sultan en de geurige kof‑
fiehuizen onmiddellijk een sprook‑
jesachtige sfeer oproepen. Het nog
onbekende en vooral ongerepte Oman
leert u het beste ter plaatse kennen, en
de musea van de hoofdstad zijn wat dat
betreft the place to be. Aan de hand van
kostbare schatten, originele gebruiks‑
voorwerpen en boeiende verhalen ver‑
diept u zich hier in meer dan 5.000 jaar

geschiedenis en maakt u kennis met de
invloeden van de Perzen, de Portu‑
gezen en Engelsen. Na deze waardevol‑
le ontmoetingen begeeft u zich naar de
nabijgelegen haven van Muttrah. Door
de vismarkt, de oude Indiase huizen en
het contact met de bevolking is er geen
enkele andere conclusie mogelijk:
Oman is wel heel bijzonder. In de leven‑
dige wijk Ruwi met de vele restaurants,
bioscopen en chichabars (waterpijpen‑
bars) sluit u uw eerste avond in Oman
op aangename wijze af, met nog vele
dagen vol verbazingwekkende ontdek‑
kingen en bijzondere verrassingen in
het verschiet.

Met de klok mee: Typisch Arabische huizen; Visboer

aan het werk op de markt; Omani geniet van het uitzicht
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de oude Indiase

huizen en de 

bevolking is er

geen enkele 

andere conclusie

mogelijk: Oman is

heel bijzonder’





Muscat
De dag na aankomst in het Sultanaat
wordt vaak gereserveerd voor een ver‑
kenning van Muscat, de hoofdstad.
Bezoekjes aan de indrukwekkende
Grand Mosque, de lokale en kleurrijke
vismarkt, het paleis van de Sultan en de
soek zijn haast verplicht. Verder zijn er
enkele musea waar men zich onder
andere kan verdiepen in de meer dan
vijfduizend jaar oude geschiedenis en
meer kan leren over de invloeden van
de Perzen, Portugezen en Engelsen.

Nizwa
Door de centrale ligging neemt Nizwa
een belangrijke plaats in de geschiede‑
nis is. Handel en religie hebben beiden
hun sporen achtergelaten. Nizwa, de
voormalige hoofdstad, wordt omringd
door bergen en oases en ligt op 165 kilo‑
meter van Muscat. Een zeer boeiend

schouwspel vormt de dierenmarkt, die
elke vrijdagochtend plaatsvindt. 

Sur
Sur is de hoofstad van de regio Ash
Sharqiyah en ligt aan de golf van Oman.
Hier worden tot op de dag van vandaag
nog dhows (traditionele schepen) op de
oorspronkelijke manier gemaakt. De

werf is te bezoeken. Sur is bovendien de
uitvalsbasis voor een bezoek aan de
schildpaddenstranden Raz al Hadd en
Raz al Jinz. In de zesde eeuw was Sur
een centrum voor de handel met Oost‑
Afrika. In de zestiende eeuw kwam het
in Portugese handen, maar de stad
werd bevrijd door de Omaanse imam

Nasir ibn Murshid. Hierdoor bloeide de
stad een aantal eeuwen lang, totdat de
Britten in de negentiende eeuw de sla‑
venhandel afschaften. Het ging weer
slechter met Sur door de opening van
het Suezkanaal waardoor de handel
met India achteruitliep.

Sohar
Sohar ligt op 240 kilometer ten noord‑
westen van Muscat en was zelfs eventjes
de hoofdstad van Oman. Van oudsher is
het een vissersplaats en de stad heeft dan
ook een eigen vissoek. Enkele jaren gele‑
den is Sohar een samenwerking aange‑
gaan met de haven van Rotterdam. Met
de expertise en hulp van de Zuid‑
Hollandse havenstad wordt een grote
nieuwe haven aangelegd.

Salalah
Salalah is de hoofdstad van Dhofar, de
meest zuidelijke regio van Oman. Het is
de op een na grootste stad van het land,
gelegen op een kleine negenhonderd
kilometer van hoofdstad Muscat en de
geboorteplaats van Sultan Qaboos bin
Said. Met haar kokospalmen, papaya‑
bomen en bananenbomen vormt het
subtropische Salalah een contrast met
het noorden van Oman. De stad
beschikt over uitgestrekte, parelwitte
stranden.

In Oman is een aantal belangrijke steden te vinden, zoals natuurlijk de hoofdstad

Muscat. Ook Nizwa, Sur en Salalah zijn absoluut een bezoek waard.

Steden
Muscat

Nizwa
Sur

Salalah

DA
Sohar
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‘De dag na 

aankomst in het

Sultanaat wordt

vaak gereserveerd

voor een verken-

ning van Muscat,

de hoofdstad’



Vanaf linksboven met de

klok mee: De dag na aan-

komst in het Sultanaat wordt

vaak gereserveerd voor een

verkenning van hoofdstad

Muscat; Door de centrale lig-

ging neemt Nizwa een

belangrijke plaats in de

geschiedenis is.; Fort in

Nizwa; Sur is de hoofstad

van de regio Ash Sharqiyah

en ligt aan de golf van Oman



Al Hajargebergte
Het gebergte strekt zich uit in het
binnenland tussen Muscat en Sur en
biedt een verbluffend landschap.
Woeste rotspartijen, kloven en kliffen
staan garant voor een onvergetelijk
schouwspel. Ook voor de nodige spor‑
tieve activiteiten kunt u hier terecht: in
de winter worden dagelijks hiking‑,
klim‑ en mountainbiketochten georga‑
niseerd. Onderdeel van het Al
Hajargebergte is Jabal Shams; met top‑
pen van 3.000 meter en spectaculaire
kloven wordt dit gedeelte van Oman
dikwijls vergeleken met de Grand
Canyon in de Verenigde Staten!

De groene berg 
Al Jabal Al Akhdar ‑oftewel De Groene
Berg ‑ stijgt tot een hoogte van 2.980
meter en is beroemd om zijn grote pla‑
teau dicht bij de top. De reis van Muscat
naar Al Jabal Al Akhdar in A'
Dakhiliyah Gewest duurt ongeveer
twee uur en kan alleen worden uitge‑
voerd met fourwheeldrive. Al Jabal Al
Akhdar staat bekend om haar mediter‑
rane klimaat. Dalen de temperaturen
tijdens de winter tot onder nul graden
Celsius met soms sneeuw, in de zomer
stijgt het kwik tot 22 graden Celsius.
Verspreid over de berg zijn veel Omani‑
dorpen, waar dorpelingen terrassen
hebben gegraven voor het telen van
gewassen. 

Samhan Mountain
Samhan Mountain is een van de belang‑
rijkste bergketens in het gouvernement
Dhofar, met een maximale hoogte van
2.100 meter. Samhan Mountain bevat
vele plateaus afgewisseld met smalle en
diepe kloven, waarvan sommige onge‑
veer 1.000 meter diep zijn.
De smalle bergpassen bevatten weinig
water, maar er is een aantal beken dat
een belangrijke bron van water voor de

dieren in de regio vormt. Naast het
Arabische luipaard zijn deze bergen de
thuisbasis voor een aantal andere zoog‑
dieren, zoals de Arabische gazelle, vos‑
sen en de Nubische steenbok.

Berg van de zon
Jabal Shams (Berg van de Zon) is de
hoogste piek op het Arabische schierei‑
land, oplopend tot een hoogte van 3.004
meter boven de zeespiegel. Het leven
op de top is iets anders dan wat men
gewoon is in deze regio. Het weer is
mild in de zomer en koud in de winter.
In de buurt van de piek ligt een diepe
kloof genaamd An Nakhr Balcony. Het
is een diep ravijn in het hart van de rot‑
sen dat kan worden bekeken vanaf de
top, met een direct uitzicht op het
ravijn. Er is een aantal pensions
gebouwd, waar de bezoeker van deze
berg kan genieten.

Lion's Gate Jaws
De naam zegt het al: Lion’s Gate Jaws is
een rotsformatie in de vorm van een
leeuwenkop. Zeelieden zagen deze
poort als middel om zich te beschermen
tegen stormen en zeestromingen in de
Arabische Golf en de Indische Oceaan.

Bergen vormen een groot deel van het landschap van Oman. Het Al Hajargebergte

is gelegen in het noorden van Oman en loopt van het Musandamschiereiland in

het noorden tot aan Ras Al Hadd in A'Sharqiyah Gewest. Wadi Samail verdeelt

Oman het in oost en west. In het zuiden lopen de bergketens van Dhofar vanaf de

Al Hillaniyat‑eilanden van oost naar west.

BergenEA

Samhan Mountain

Al Jabal Al Akhdar 

(Groene berg)

Al Jahar

Jabal Shams 

(Berg van de zon)
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Boven: De weg aan Jabal Harim  Onder: Uitkijktoren in het Al Jahargebergte



Het Lege Kwartier 
In de regio Dhofar, in het zuiden van
Oman, bevindt zich het grootste aan‑
eengesloten woestijngebied ter wereld,
Rub al‑Khali. Alleen aan de rand van
deze enorme, ondoordringbare zand‑
woestijn wonen enkele volksstammen.
Rub al‑Khali betekent letterlijk: ‘het
lege kwartier’. Het is een van de groot‑
ste en droogste woestijnen ter wereld en
beschikt niet over oases. Vandaag de
dag zijn er nog steeds grote delen van
onontgonnen en onbewoond terrein.
Gespecialiseerde bedrijven organiseren
rondleidingen door het Lege Kwartier,
onder begeleiding van ervaren gidsen. 

Wahiba Sands 
Het kleine zusje van Rub al Khali is
Wahiba Sands. Dit woestijnlandschap
ligt ten zuiden van Muscat en beslaat

een oppervlakte van 16.000 vierkante
kilometer. De duinen van Wahiba Sands
kunnen wel tot tweehonderd meter
hoog worden. 
De Wahiba Sands worden bewoond
door nomadische bedoeïenen. Op vrij‑
dag komen ze bij elkaar in de soek van
Al‑Mintirib (ruim tweehonderd kilome‑
ter van Muscat) om inkopen te doen. De
Wahiba Sands zijn uitsluitend per
fourwheeldrive te verkennen. Dit kan
onder begeleiding van een deskundige
gids. Als u een ervaren chauffeur bent,
kunt u zelf rijden.

Woestijnovernachting 
Wie lijkt het niet spannend om te over‑
nachten midden in de woestijn onder
de sterrenhemel in het land van de
sprookjes van 1001 nacht? Het nieuwe
Desert Nights Camp in Wahiba Sands

in Oman biedt de mogelijkheid om deze
wensen te combineren. Het betekent
genieten van een gastvrije ontvangst
met een kopje kahwa (traditioneel
Arabische koffie) en slapen in een van
de 27 geheel in bedoeïenenstijl ingerich‑
te verblijven. Alle accommodaties zijn
zeer comfortabel ingericht met een
tweepersoonsbed, airconditioning, ei‑
gentijdse badkamer met bad met pano‑
ramisch uitzicht op de zandduinen, en
terras aan de voorkant.

In de Wahiba Sands kunt u ook iets
minder luxe overnachten. Er zijn naast
het Desert Nights Camp nog zo’n acht
andere tentenkampen. Het is hoe dan
ook een magnifieke ervaring om een
keer een nacht in een tentje onder de
sterren door te brengen. Een belevenis
die u zeker niet snel zult vergeten.

Oman bestaat voor tachtig procent uit zand. Of beter gezegd: woestijn, want ze

bestaan niet alleen uit zand, maar uit duinen, stenen, vlaktes, plateaus en bergen.

De woestijnen vormen het decor van het avontuur in Oman. Ontdek per terrein‑

wagen afgelegen stranden, de mooiste bergsteden of een oud vergeten fort.

ZandFA
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Het kleine zusje van Rub al Khali is Wahiba

Sands en ligt ten zuiden van Muscat 
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Slapen in de bergen of in de woestijn, onder de ster‑
renhemel is een fantastisch avontuur. In Oman zijn
geen officiële campings te vinden maar is wildkampe‑
ren bijna overal toegestaan. Voor een nacht onder de
sterren dient u in het bezit te zijn van een fourwheel‑
drive, want in een gewone personenauto zijn off‑road
kampeerspots onbereikbaar. Let er bij het vinden van
een kampeerplaats op dat u niet te dicht in de buurt
staat van een dorp en dat u geen overlast veroorzaakt
bij de lokale bevolking en ga onder geen beding kam‑
peren als er sprake is van regenval. Droge rivierbed‑
dingen (wadi's) overstromen bij de geringste regenval
en sleuren alles mee wat op hun pad komt. Kamperen
hoeft echter niet altijd primitief te zijn; integendeel. In
Oman kunt u logeren op luxecampings. Meridian
Travel! selecteerde de drie mooiste.

Hud Hud Nizwa
De tenten van Hud Hud Nizwa Camp zijn opgezet
aan de voet van het indrukwekkende Jebel
Akhdargebergte en toeristen kunnen er verblijven
van 1 oktober tot 20 april, het ideale seizoen om de
bergen van Oman te verkennen. De tenten zijn schit‑
terend ingericht met handgemaakte meubelen, hand‑
geweven stoffen, mooi ontworpen olielampjes en
kaarsenhouders. Meer op www.hudhudtravels.com

Desert Nights Resort
Zin in een kampvuur tijdens de koele woestijnnacht
of in een barbecue met fijn Omaans lamsvlees, met
daarna een verkwikkende kahwa? En dan genieten
van het uitzicht over de uitgestrekte gouden zand‑
duinen? Dit en nog veel meer is mee te maken in het
Desert Nights Resort in Wahiba Sands. 
Meer op www.omanhotels.com/desertnightscamp      

1000 Night Camp
In het 1000 Night Camp, in de Wahiba Sands midden
in de rode woestijn van Oman slaapt u in een bedoe‑
ïenentent die is uitgerust met tapijten, eenvoudige
bedden, stoelen, een tafeltje en een eigen badkamer.
Verblijf er op basis van half pension en maak daar‑
mee kennis met de typische gerechten van Oman.
Maak tochten met een kameel door de woestijn en of
ga zelfs zwemmen. Meer op 
www.emptyquartertours.com

Overnachten in 
de woestijn



Wadi’s kenmerken zich door palmbo‑
men met felgroene bladeren en diverse
bloemen in alle kleuren van de regen‑
boog. Sommige wadi’s zijn waterrijker
dan andere, maar bijvoorbeeld bij wadi
Tiwi, vlakbij het gelijknamige vissers‑
plaatsje aan de noordoost kust tussen
Muscat en Sur, kunt u heerlijk zwem‑
men in het aangenaam koele water.
Andere wadi’s zijn ruwer en rauwer
maar ook daardoor weer fascinerend.

Wadi Shab
Wadi Shab is een van de bekendste en
ook meest bezochte wadi’s van Oman.
De wadi is gelegen tussen Muscat en
het dorpje Sur en is hierdoor eenvoudig
te bereiken. De weelderig begroeide
oase van wadi Shab wordt omzoomd

door smaragdgroen water en is een
prachtige omgeving voor mooie wan‑
delingen. Wadi Shab is in het begin vrij
breed, maar wordt gaandeweg smaller
om te eindigen bij een grotmeertje.
Onderweg wisselen steile rotswanden,
watervallen en meertjes elkaar af.

Wadi Darbat
De zuidelijke regio Dhofar beschikt
over enkele fascinerende wadi's, waar‑
van wadi Darbat het meest populair is.

Wadi Darbat is de grootste watervoor‑
ziening in de regio. Het kronkelt tussen
de heuvels door om uiteindelijk uit te
komen bij Khawr Rori, waar het water
wordt geloosd in de zee. Echter, haar
belangrijkste bijdrage is om de onder‑
grondse watervoorraad van Dhofar op
peil te houden en het is ook de bron van
de wateren in Teiq Cave. Deze wadi
staat bekend om haar groene en onge‑

repte omgeving. De dichte vegetatie en
de grotten en de fauna die er leeft zijn
ook kenmerken van de wadi Darbat.
Tijdens de Khareef (moessonseizoen)
worden de wateren van de wadi Darbat
imposante watervallen, die tientallen
meters naar beneden de vallei instorten.

Wadi Al‑Hoqain
Binnen de oude wilayat (gewest)
Rustaq, zo'n 135 km van het heden‑
daagse Rustaq, ligt wadi Al‑Hoqain,
gekenmerkt door haar talrijke bronnen.
De wadi baant zich een weg door de
gesteentelagen tot opvallende waterval‑
len tot tien meter hoog. Dat levert ver‑
frissende en kristalheldere zwembaden
op. De omgeving heeft ook een belang‑
rijke rol gespeeld in de geschiedenis
van Oman. Er is hier een aantal archeo‑
logische vondsten gedaan. Verder vindt
u hier veel monumenten. Een daarvan
is het Al‑Houqain Fort, dat dateert uit
1722 en tot op de dag van vandaag de
toegangspoort tot de wadi is. 

Wadi Bani Awf
Wadi Bani Awf is een oude wadi met
een adembenemend uitzicht. De wadi is
26 kilometer lang en is mede daarom
een van de meest spectaculaire wadi's
in de regio. Bani Awf ligt op ongeveer
tien minuten rijden van de oude stad
van Ar‑Rustaq en slingert zich door de

In Oman is een groot aantal wadi's te vinden. Het water in deze rivierbeddingen

zorgt voor een weelderige groene oase met kleurrijke vogels. Een ideale bestem‑

ming voor bijvoorbeeld een rustige picknick of een duik in het heldere water.

OasesGA

‘De wadi baant

zich een weg door

de gesteentelagen

tot watervallen van

tien meter hoog’

Wadi Darbat

Bani Khalid

Dhiqah

Tiwi

Shab

Bani Awf

Al Hogain
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De route van de bergoases
Op uw ontdekkingstocht door Oman zou u beslist ook een bezoek moeten brengen aan Nizwa, de voormalige hoofdstad van het land die

vroeger precies op het punt lag waar de karavaanroutes van het noorden en het zuiden samenkwamen en Afrika met Azië werd verbon-

den. Onderweg naar Nizwa komt u langs authentieke bergdorpen en terrassen met rozen, fruitbomen en klimop. Daarbij wordt ‘de route

van de bergoases’ gevolgd, die begint bij Bahla en die toegang verschaft tot de fraaiste wadi’s van het land. Wadi Tiwi, wadi Bani Khalid,

wadi Ghul, wadi Abyadh, wadi Mistal; de lijst is eindeloos. Hoogtepunt van deze route is zonder twijfel Musandam, waar zee en bergen

samenkomen. De kolossale rotspartijen van het Al Hajargebergte verdwijnen hier in het turkooizen water van de Indische Oceaan.
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torenhoge hoogten van Jebel Al Ahkdhar.
Een afbrokkelende wachttoren staat hoog
op een rots ter markering van de ingang
van de wadi.

Wadi Dhiqah
De wadi Dhiqah staat bekend als de Devil’s
Gap en begint in de wilayat van Qurayat in
het gouvernement van Muscat. Hij loopt tot
het Ash‑Sjarqiyahgewest. Wadi Dhiqah
loopt langs een smalle, verticale kloof die de
berg in tweeën lijkt te splitsen. De ‘muren’
van de wadi stijgen tot een hoogte van 1.700
meter en zijn op sommige plaatsen maar
liefst twaalf meter breed. In 1896 beschreef
de Britse ontdekkingsreiziger S.B. Miles het
als ‘het meest zonderlinge stukje aarde in
Arabië’. De loop van deze ruige en potenti‑
eel gevaarlijke wadi volgen is alleen voor de
echte avonturiers onder ons weggelegd.
Het maken van de expeditie te voet duurt
tussen de zes en negen uur. Zwemmen, of
op zijn minst, waden door diep water, is
meestal nodig.

Wadi Tiwi
De wadi Tiwi ziet er in het voorjaar schitte‑
rend uit met groene weiden en bomen. Het
water uit de bergen komt uit in sprankelen‑
de vijvers, de kleine watervallen zijn gevuld
met vis en langs het water groeit een varië‑
teit aan planten. Men vindt hier diverse
inheemse planten zoals hoog gras, riet,
wilde bloemen en de roze oleander.

Wadi Bani Khalid 
Wadi Bani Khalid is een van de meest
bekende toeristische attracties van Oman.
De wadi ligt op circa 235 km van Muscat en
ongeveer 140 km van Sur. Muql Basin is een
van de bekendste meren van de wadi en is
beroemd om zijn grotten met unieke calciet‑
formaties. Het binnengaan van de grot ver‑
eist voorzichtigheid en is alleen mogelijk
wanneer gekropen wordt. Bij de wadi is een
aantal recreatieve voorzieningen geplaatst,
zoals schaduwrijke zitjes en uitkijkpunten.



Langs de kust ten noorden
van Muscat, tussen
Shinas en Barka, liggen
schitterende badplaatsen.
Natuurliefhebbers kun‑

nen kamperen op de enorme stranden
van Seifa of bivakkeren in Ras al Jinz.
Daar kunnen ze tevens wachten op het
moment dat de reuzenschildpadden
hun eieren leggen. Rond Salalah in de
zuidelijke regio Dhofar bevinden zich
witte zandstranden. Daar kunnen reizi‑
gers een boot pakken om de voor kust
gelegen eilandjes te ontdekken. 

Rijke onderwaterwereld
Duiken in de wateren van Oman is zeer
geliefd. Het koraalrif, de scheepswrak‑
ken en de rijkdom van het leven onder
water trekken steeds meer duikers.
Oman wordt steeds meer gezien als hét
duikgebied van  het Midden‑Oosten.
De beste periode om te duiken in Oman
is voor en na de zomer. Voor degenen
die op zoek zijn naar nog meer  onder‑
watertaferelen zijn er de noordelijk
gelegen Dimaaniyat‑eilanden. Daar zijn
adelaarsroggen, mantaroggen, vleer‑
muisvissen en barracuda’s te vinden. 

Maar Oman heeft meer plekken om te
duiken. Zo is er Bandar Jussa, een plek
met vijf uitstekende duiklocaties met
prachtige koraalriffen en rotsen om tus‑

sen te zwemmen. Het water is vijftien
meter diep. Dit maakt het geschikt voor
trainingen en nachtduiken.
In de omgeving Salalah wordt vooral
vanaf de kust gedoken. In de wateren
rondom Musandam heerst een visver‑
bod, wat als gevolg heeft dat deze loca‑
tie een zeer uitgebreide onderwater‑
wereld herbergt. 

Zeilen en dolfijnen
Er zijn ook tal van andere watersporten
beoefenen. Zeilers, snorkelaars en vis‑
sers kunnen in Oman uitstekend aan
hun trekken komen. Een dolfijnensafari
een absolute aanrader. De kans op een
ontmoeting met enorme scholen spin‑

nerdolfijnen is groot. Meer geluk is
nodig voor het ontmoeten van een wal‑
vis, maar ook dit dier wordt regelmatig
voor de kust van Oman gespot. Wie
graag een paar uurtjes wil varen nabij
Muscat, kan ervoor kiezen om de wate‑
ren te verkennen met een zeilboot, vis‑
boot of een dhow. Een tochtje per dhow
is een unieke ervaring; het is een traditi‑
onele houten boot waarmee vroeger
werd gevaren naar India, China en
Afrika. 

Meer informatie/reservering voor
wateractiviteiten via o.a. Muscat
Diving and Adventure: 
www.omandivecenter.com

Het Sultanaat van de Zee, zo wordt Oman vaak genoemd vanwege haar 1.700

kilometer lange kuststrook.  Maar men zou ook ‘het Sultanaat van de Zeeën’ kun‑

nen zeggen, want de oceaan ziet er overal anders uit.

KustHA
Dhow voor de kust van Musandam
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De negen Dimaaniyat-eilanden liggen ten noorden van Muscat,

langs de kust van Seeb en Barka en zijn bereikbaar per boot.

Veel trekvogels nestelen hier in de zomer en er zwemmen ver-

schillende vissen in de koraalriffen, waardoor de eilanden zeer

aantrekkelijk voor duikers zijn. Een groot aantal karetschildpad-

den, een bedreigde soort, legt hier de eieren en dit vergroot

het ecologisch belang van de eilanden. Deze groene schild-

padden nestelen ook op de zandstranden van de eilanden.

Duizenden zeevogels broeden het gehele jaar door op de

eilanden, zoals sternen, visarenden en tropische vogels. De

eilanden zijn vrij van roofdieren zoals vossen, katten en hon-

den. Er leven twee soorten slangen op de eilanden en een

slangensoort in de zee. Verder wordt op het eiland milieuonder-

zoek gedaan en houden de lokale vissers zich aan strenge vis-

regels. De Dimaaniyat-eilanden hebben Oman wereldwijd op

de duikkaart gezet en staan onder bescherming van UNESCO,

wat ervoor heeft gezorgd dat de riffen en het visbestand in

goede conditie blijven. Ontmoetingen met haaien, zoals de lui-

paardhaai, zijn hier mogelijk. De eilanden bestaan grotendeels

uit kalksteenrotsen. Aan de noordkant lopen de steile hellingen

tot een diepte van meer dan 25 meter in het water. In het zui-

den bevinden zich uitgestrekte koraalriffen.

Bountyeiland
Masirah is een eilandje gelegen op vijftien kilometer van de oostkust van

Oman, ter hoogte van de regio’s Ash Sharqiyah en Al Wusta. Het is een

van de minder bekende pareltjes van Oman en herbergt een ongerepte

natuurlijke schoonheid. Voor bezoekers van Oman die houden van avon-

tuur, rustige stranden en wandelen is dit zestig kilometer lange eiland een

echte aanrader. Door de zuidelijke wind is het hier van april tot september

gemiddeld zelfs tien graden koeler dan op het warme vasteland. Door de

goede wind is het eiland ook bekend onder wind- en kitesurfers. Op de

stranden van Masirah zijn prachtige schelpen te zien en ook het mooie

koraalrif kan verkend worden door middel van duiken en snorkelen. Heel

bijzonder is dat op Masirah vier schildpadsoorten leven en nestelen: de

Loggerhead-, Olive Redley-, Hawksbill- en de Green-schildpad. Vanaf

april tot en met december is het mogelijk babyschildpadjes te zien op de

stranden. Waterskiën, kajakken en strand- en bootvissen behoren ook

zeker tot de mogelijkheden. Het eiland wordt bereikt via een ferry vanuit

Sana of per vliegtuig vanuit Muscat. Op het eiland kan geslapen worden

in drie kleine hotels of op een camping. Kampeerspullen kunnen op het

eiland gehuurd worden. Meer informatie via www.exploremasirah.com

Waterwereld
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Schildpadden
Jaarlijks komen ruim 15.000 schildpadden
vanuit de Rode Zee en Arabische Golf naar
Oman om eieren te leggen. Belangrijke nestel‑
gebieden zijn Ras al‑Hadd, Ras al Jinz,
Muscat en het Masirah‑eiland. Dit zijn
beschermde natuurgebieden, waar de zeldza‑
me groene zeeschildpad en karetschildpad te
vinden zijn. De stranden kunnen bezocht
worden, maar alleen onder begeleiding van
gidsen en op bepaalde tijden. In 2008 is het
Ras al‑Jinz‑schildpadproject in Ras al Hadd
Nature Reserve gestart. Het project omvat een
bezoekerscentrum, een guesthouse, een
restaurant en een lounge. Vanaf deze locatie
kunnen bezoekers onder begeleiding van een
gespecialiseerde gids de schildpadden van
dichtbij bekijken.



Niet alleen de verleidingen van het

Sultanaat zelf spreken tot de verbeelding,

ook op het gebied van accommodaties weet

Oman de bezoeker te verbazen. Van

sprookjesachtige desert camp en heerlijke

verwenresorts tot superluxe hotels en alles

wat daartussen zit. Oman heeft het.

De mooiste hotels

Al Bustan Palace 

Na bijna 2 jaar van uitgebreide renovaties,

heeft het Al Bustan Palace Hotel in Muscat

sinds 1 november 2008 de deuren her-

opend. Bij binnenkomst worden gasten wel-

kom geheten in een bijna 40 meter hoge

lobby, voorzien van een prachtige kristallen

kroonluchter. Het Al Bustan heeft haar

authentieke charme van voor de verbou-

wing behouden. Het hotel beschikt over 250

kamers en het grootste privé strand van het

Sultanaat. Bijzonder detail, de gehele

negende en bovenste verdieping is per-

soonlijk eigendom van de Sultan. Drukken

op liftknopje nummer 9 is dan ook tever-

geefs, deze verdieping blijft hermetisch

gesloten voor ongenode gasten..... 

De ruime en luxueuze kamers beschikken

over de modernste entertainment voorzie-

ningen en hebben een ruime badkamer.

Enkele kamers hebben direct toegang van-

uit de eigen patio tot de lagunes.

Het hotel heeft verder een aantal uitsteken-

de restaurants, waaronder visrestaurant

The Beach Pavilion, waar ook de Omani uit

Muscat graag komen dineren. Verder zijn

de tuinen op vorstelijke wijze opnieuw aan-

gelegd en heeft het Al Bustan een zwem-

bad en een ongerept privé zandstrand.

Gasten kunnen ook genieten van de uitge-

breide spa faciliteiten.

Meer informatie over het Al Bustan 

beschikbaar via www.ihg.com

The Chedi

Dit exclusieve boetiekhotel biedt strak en

stijlvol Aziatisch design in combinatie met

uitstekende service en faciliteiten. Met well-

ness faciliteiten, verschillende zwembaden

en een schitterend strand komt iedere

bezoeker klant hier gegarandeerd in alle

luxe tot rust. Voor een echte vijfsterren

ervaring, ga je naar The Chedi, een

prachtige luxe resort in Muscat. Ervaar

service, kwaliteit en luxe op het hoogste

niveau in dit bijzondere boetiekhotel. De

kamers zijn van alle gemakken voorzien en

hebben vrijwel allemaal uitzicht op de Golf

van Oman of de omliggende bergen. The

Chedi heeft een unieke sfeer gecreëerd

door traditionele architectuur te combineren

met Aziatische eenvoud. Geniet van de uit-

gebreide wellness faciliteiten, de watertuin

en het prachtige privéstrand. In de avond

geniet je van een culinaire maaltijd uit de

Arabische, Mediterrane, Aziatische of

Indiase keuken. In The Chedi staat genieten

centraal. www.ghmhotels.com

Accommodaties Oman
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Shangri-La's Barr Al Jissah 

Voor deze nieuwste aanwinst op het

gebied van luxe accommodatie zijn letter-

lijk bergen verzet. Een compleet nieuwe

weg is aangelegd om toegang te bieden

tot dit luxe vijf- en zessterren hotelcom-

plex. Het Al Waha, Al Bandar en Al Husn

hotel beschikken over talloze faciliteiten

zoals bars, een spa, restaurants, gym en

zwembaden. De hotels worden onderling

verbonden door een riviertje waarover

hotelgasten zich met bootjes kunnen ver-

plaatsen. www.shangri-la.com

Zighy Bay Resort

Begin 2008 is het Zighy Bay resort,

onderdeel van het Six Senses Spa, geo-

pend. Er zijn drie manieren om te arrive-

ren: een zinderende tocht over het water

per speedboot, een spectaculaire bergrit

per four wheel drive met uitzicht over de

baai of al paraglidend de entree maken,

uiteraard met een instructeur! Het Zighy

Bay resort beschikt over 82 design pool

villa's en suites, die grenzen aan een

eigen privéstrand van ruim 1,5 kilometer.

Het resort is uitgerust met verschillende

restaurants, bars, spa faciliteiten, fitness

mogelijkheden en duik- en snorkelvoor-

zieningen. Het resort maakt het zelfs

mogelijk te dineren op de top van het Al

Hajar gebergte en gasten kunnen flessen

wijn uitzoeken in de uitgebreide wijnkel-

der.

Zighy Bay ligt in Musandam. Deze pro-

vincie wordt vanwege de fjordachtige

baaien en de steile bergen die meer dan

2.000 meter uit de zee verrijzen, ook wel

‘het Noorwegen van Arabië’ genoemd.

Musandam ligt op het meest noordooste-

lijke puntje van het Arabische schierei-

land en wordt gescheiden van de rest

van het Sultanaat door een 100 kilometer

brede strook van de Verenigde Arabische

Emiraten. Voor duikers en snorkelaars is

het kristalheldere water een waar para-

dijs.

Voor meer informatie over Zighy Bay, ga

naar www.sixsenses.com/Six-Senses-

Hideaway-Zighy-Bay/index.php 



Ligging & bereikbaarheid

Oman ligt in het oostelijke deel van het

Arabisch schiereiland. Sharjah en Fujairah

(Verenigde Arabische Emiraten) scheiden

het grootste deel van Oman van het meest

noordelijke puntje: Musandam. Andere

buurlanden zijn Jemen en Saoedi-Arabië.

De hoofdstad van Oman is Muscat. Andere

grote steden zijn Nizwa, Salalah, Sohar en

Sur. 

KLM vliegt zeven keer per week naar Oman

en er zijn steeds meer reisorganisaties die

een reis naar het Sultanaat aanbieden.

Klimaat & beste reistijd

Het klimaat in Oman is in het algemeen

warm en droog, maar varieert in de verschil-

lende regio’s. In de kustgebieden is het

gedurende de zomermaanden heet met een

hoge luchtvochtigheidsgraad, terwijl het

landinwaarts in die periode juist erg droog

is. Kortom: een subtropisch klimaat (kust)

ten overstaande van een woestijnklimaat

(binnenland). In het gebergte en in de

Dhofar regio (zuiden) is het klimaat gedu-

rende het hele jaar vrij mild. De temperatu-

ren in Oman variëren van 15 graden

Celsius in de winter tot 48 graden Celsius in

Muscat of zelfs 54 graden Celsius in de

woestijn gedurende de zomer.

In Dhofar zorgt de jaarlijkse moesson van

juni tot oktober voor een ware metamorfose,

de regio verandert dan in een tropische

oase met weelderige vegetatie.

De beste periode om Oman te bezoeken is

van oktober tot en met april. In deze maan-

den is de temperatuur gemiddeld tussen de

25 en 35 graden Celcius en is de luchtvoch-

tigheid niet te hoog. Wie in de zomermaan-

den naar Oman wil reizen, kan het beste de

zuidelijke provincie Dhofar bezoeken, waar

de jaarlijkse moesson voor een meer aan-

gename temperatuur zorgt.  

Munteenheid

1 Omani Riaal is circa €1,80, 1 Omani Riaal

bestaat uit 1000 baizas. Voor actuele koers,

ga naar www.xe.com

Bevolking

Oman heeft ruim 3,2 miljoen inwoners,

waaronder circa eem half miljoen expats.

De officiële taal in Oman is Arabisch en

daarnaast spreken veel mensen Engels.  

Geloof

De Islam is het officiële geloof. Andere 

religies worden toegestaan.

Taal

In Oman is Arabisch de officiële taal. In

openbare gelegenheden is Engels de meest

gebruikte taal. De bewegwijzering is zowel

Arabisch als Engels.

Water

Het kraanwater is drinkbaar. Flessenwater

wordt aangeraden en is overal verkrijgbaar.

Alcohol

Wordt geschonken in hotels, niet in openba-

re gelegenheden.

Inentingen

Niet verplicht. DTP en Hepatitis A worden

wel aanbevolen

Tijdzone

In de winter is het in Oman drie uur later, in

de zomer is het twee uur later.

Weekend

Met vrijdag als belangrijkste religieuze dag

voor moslims, valt het weekend voor Omani

op donderdag en vrijdag. Op zaterdag gaat

iedereen weer aan het werk.

Reispapieren

Een paspoort dient nog minimaal 6 maan-

den geldig te zijn en bij aankomst dient een

visum te worden aangeschaft, kosten ca.

€45,-. Een visum is te koop op het vliegveld

en bij grensposten.

Wegennet

Oman beschikt over een uitstekend wegen-

net. Een terreinwagen valt echter aan te

bevelen, want bij de bezienswaardigheden

kan het gaan om een magische wadi die op

een hoogvlakte is verborgen of een groep

roze flamingo’s die vlakbij een zoutmoeras

aan het broeden is. De bewegwijzering is

naast het Arabisch altijd in het Engels.

Kleding

Oman is een Arabisch land maar is niet

conservatief. Luchtige zomerkleding vol-

doet. Zwemkleding, korte broeken of rokken

en mouwloze shirts kunnen prima bij het

hotel en aan het zwembad of strand worden

gedragen. In het openbare leven voldoet

luchtige kleding die bij voorkeur schouder,

bovenarmen en knieën bedekt. Voor vrou-

wen geldt dat zij bij een bezoek aan een

moskee gesluierd dienen te zijn en in

gebedshuizen is bedekkende kleding (tot

enkels en polsen) voor mannen én vrouwen

verplicht. Alleen kinderen in Oman dragen

korte broeken.

Geen massatoerisme

In Oman komt geen massatoerisme voor.

Maar het land staat voor iedereen open en

biedt ieder wat wils. Zee? Bergen?

Woestijn? Geschiedenis en cultuur?

Iedereen kan er terecht voor een vakantie

op maat. Verken het land onder begeleiding

of huur een auto en ga alleen op avontuur.

Veilige vakantiebestemming

Oman is een (vrouw)vriendelijke en veilige

bestemming waar nauwelijks criminaliteit

voorkomt. Rondom Muscat en Nizwa en op

de grote snelwegen kan men prima met een

huurauto op pad. Een fourwheel drive en

Praktische info Oman
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gids worden aangeraden wanneer u bijzon-

dere plekken (zoals afgelegen wadi’s, ber-

gen en woestijnen) gaat bezoeken.

Activiteiten

Caving

Oman beschikt over talloze grotten en spe-

lonken die kunnen worden verkend d.m.v.

caving, zoals de grot van Majlis Al Jinn 

('s werelds één na langste grot), de Al

Hoti/Falahi grot bij Al Hamra en de ongerep-

te Tiq grot in Salalah. 

Klauterroutes

Via Feratta (letterlijk ijzeren weg) is de

naam van de sport waarbij beveiligde klau-

terroutes worden gevolgd. Het zijn routes

waar je niet meer kunt wandelen en waar-

langs vaste ijzeren kabels en stijgbeugels

zijn bevestigd. Andere hulpmiddelen kunnen

bestaan uit handvatten, traptreden, metalen

ladders of bijvoorbeeld kabelbruggen. Via

Ferrata is een activiteit voor sportievelingen

die op zoek zijn naar spanning en uitdaging.

In Oman kunnen ze terecht in de Jebel

Shams, Snake Gorge en Western Isle.

Meer informatie over Via Feratta in Oman

via www.omanclimbing.com

Trekking

Van beginneling tot professional: op het

gebied van outdoor toerisme kunnen bezoe-

kers in Oman alle kanten op. Van april tot

en met oktober kunnen wandelliefhebbers

iedere maandagmiddag vanaf 16.00 uur

aanhaken bij de zogenaamde Monday wal-
kers voor een 2 uur durende wandeling in

de omgeving van Muscat. Meer ervaren

outdoor fanatiekelingen kunnen hun hart

ophalen in het Al Hajar gebergte. De beste

periode voor een sportieve vakantie in

Oman loopt van september tot mei.

Meer informatie via

www.trekkingoman.com

Duikprojecten

Oman is een relatief nieuwe duikbestem-

ming en in de Omaanse wateren is nog

nauwelijks gedoken. De wateren herbergen

grote aantallen bijzondere vissen, koralen

en riffen. Het zicht loopt uiteen van 5 tot 20

meter. Dit is afhankelijk van het weer, de

locatie en de waterstromingen. Bijna alle

duiken, behalve die in Salalah, zijn bootdui-

ken.

Duikschool Global Scuba is een ‘Coral Reef
Monitoring Operator’; dit betekent dat zij

speciale duik- en snorkelprogramma’s ont-

wikkelen om de schade aan het koraal tot

een minimum te beperken. Tevens leidt

deze duikschool zowel instructeurs als vrij-

willigers op om de kwaliteit van het koraal te

onderzoeken. Op deze manier hoopt Global

Scuba dat volgende generaties ook nog de

schatten van de zee kunnen bewonderen.

Een ander project is Padi Aware (Aquatic
World Awareness, Responsibility &
Education) van duikschool Scuba Oman.

Deelnemers aan dit project worden op de

hoogte gebracht over de juiste omgangsvor-

men met de zee; soms worden er zelf

schoonmaakacties georganiseerd.

Daarnaast leren cursisten ook hoe zij zelf

een bijdrage kunnen leveren aan het

behoud van de zee. Voor meer informatie

over Coral Reef Monitoring Operator en

Padi Aware’, bezoek www.global-

scuba.com en www.projectaware.org

Meer (algemene) informatie

Verkeersbureau Oman - Nederland

Website: www.visitoman.nl 

e-mail: info@visitoman.nl 
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