
ADVERTORIAL IN SAMENWERKING MET HET VERKEERSBUREAU OMAN

p075_RZM01_OMAN_LOS.indd   1 10-12-2009   10:11:32



p075_RZM01_OMAN_LOS.indd   2 10-12-2009   10:11:47



Welkom in het sultanaat van Oman, een sprookjesachtig land van woes-

tijnen en wadi’s in het zuidelijk deel van het Arabisch schiereiland. 

Gelegen op het snijvlak van India en Afrika, met Jemen, Saudi-Arabië 

en de Verenigde Arabische Emiraten als buurlanden. Met haar uit-

gestrekte woestijnen en ruige gebergten is Oman een van de minst 

dichtbevolkte landen ter wereld. 

In Oman vind je uiteenlopende landschappen, van steile bergen en witte zandstranden tot een uitgestrekte 
woestijn die zich voor allerlei avonturen leent. Oman, ‘het Sultanaat van de zee’, is lange tijd het middelpunt 
geweest van de handel tussen Oost en West. Vandaar de lange traditie van openheid en gastvrijheid, die ertoe 
heeft geleid dat het land ook vandaag de dag nog graag bezoekers ontvangt.
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 is het land gastvrij maar ook nog altijd authentiek, en gaat 
de ontwikkeling van toerisme samen met behoud van de natuurlijke omgeving en de oorspronkelijke architec-
tuur. Als het vliegtuig op het asfalt van het internationale vliegveld Seeb is geland en de deuren zijn geopend, 
wordt de bezoeker omarmd door de warme woestijnwind. Vermengd met een zacht briesje uit de bergen, de 
verfrissende geur van de zee en – als een onzichtbare schittering van specerijen en wierook – het subtiele parfum 
van de legende. Dit is Muscat, één van de schoonste steden ter wereld, die de bezoeker welkom heet.
In Muscat zijn geen opzichtige wolkenkrabbers of ijzeren en betonnen constructies te vinden, maar slechts 
sierlijke, lage, lichtgekleurde gebouwen die de culturele identiteit van de eeuwenoude stad respecteren. Want 
dat is Oman vóór alles: een vermenging van traditie en modern leven, een evenwicht tussen authenticiteit en 
openheid, waardoor het voor de vakantieganger voelt als een tweede thuis. 
De wereldberoemde Mutrah-soek, indrukwekkende forten, het gouden paleis van Sultan Qaboos bin Said en 
geurige koffiehuizen zorgen voor een sprookjesachtige en authentieke sfeer in het oude centrum van de stad. 
Het nog onbekende en vooral ongerepte Oman wordt ook wel ‘het best bewaarde geheim van Arabië’ genoemd. 
Niet voor niets, want pas in 1970 werd Oman door Sultan Qaboos uit haar isolement gehaald. Een goed onder-
houden wegennet, uitstekende accommodaties en dito voorzieningen maken van Oman meer dan een bijzon-
dere vakantiebestemming.
Met de blauwe fjorden in het uiterste noorden van Oman, de eindeloze rode en goudgele zandduinen in het bin-
nenland, de witte steden langs de kust en het verrassend groene zuiden van het Sultanaat biedt de bestemming 
een waaier aan mogelijkheden. Niet alleen de woestijn, ook de wadi’s (droge rivierbeddingen), het uitgestrekte 
gebergte (Oman heeft haar eigen Grand Canyon) en de verrassend rijke onderwaterwereld maken van Oman 
een bijzondere bestemming voor de actieve vakantieganger. Het eeuwenoude verleden van het Sultanaat, met 
UNESCO-Werelderfgoederen als de antieke wierookroute, de aflaj-irrigatiesystemen en de talloze legendes 
maken Oman ook een topbestemming voor cultuurliefhebbers.

Het sultanaat Oman
e e n  i n t r o d u c t i e
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Paradepaardje van Muscat is de Grand Mosque, 
een van de grootste moskeeën ter wereld. De 

bouw van het complex nam 6 jaar in beslag en in 
2001 werd de moskee officieel door de Sultan in ge-
bruik genomen. De moskee heeft een totale opper-
vlakte van ruim 416.000 vierkante meter, biedt 
plaats aan 20.000 gelovigen en bestaat uit een cen-
trale gebedsruimte, gebedsruimte voor vrouwen, 
overdekte wandelgangen, ontmoetingsruimte en  
bibliotheek. Het interieur van het gebedshuis is  
opgetrokken uit marmer, met als eyecatcher een 
enorme 14 meter lange kristallen kroonluchter, ge-
maakt door Swarovski. Het meest indrukwekkende 
onderdeel van het interieur is zonder twijfel het  
Perzische gebedskleed. Dit handgemaakte kleed telt 
1.700 miljoen knopen, weegt 21 ton en bestaat uit 
één stuk van 70 bij 60 meter. Meer dan 600 vrouwen 
hebben ruim 6 jaar aan het kleed gewerkt.

Van een luxe paleis in een prachtige omgeving 
met privé-strand tot een meer bescheiden hotel 

met een hartelijke en intieme sfeer – het Sultanaat 
van Oman biedt iedereen de mogelijkheid om dromen 
te laten uitkomen en houdt rekening met ieders wen-
sen. Paleizen, vijfsterrenhotels, viersterrenhotels, 
budgethotels, kamers, appartementen of kamperen... 
er zijn allerlei vormen van accommodatie die het  
mogelijk maken om dit betoverende land in al haar 
facetten te ontdekken.

Het grondgebied van Oman bestaat voor 80% 
uit woestijn. Of beter gezegd: woestijnen, 

want er bestaan verschillende soorten: zand, 
duinen of stenen, vlaktes, plateaus en bergen. 
De woestijnen vormen het decor van het avon-
tuur in Oman. Ontdek per terreinwagen afgele-
gen stranden, de mooiste bergsteden of een oud, 
vergeten fort. Rijd en raak onder de indruk van 
de altijd wisselende minerale schoonheid van 
het landschap, waar woestijnlandschap wordt 
afgewisseld door tropische wadi’s (groene woes-
tijndalen met natuurlijke bronnen). Zo’n plotse-
linge explosie van groen en glashelder water 
kleuren zorgen voor een adembenemend spekta-
kel. En net als overal zijn er zaken waar nie-
mand omheen kan. Zo ‘moet’ een bezoek worden 
gebracht aan de enorme zandduinen van de be-
roemde Wahiba Sands en ook ‘dune bashing’ is 
een spectaculaire ervaring: een nationale sport 
waarbij de duinen met een terreinwagen worden 
beklommen en afgedaald.

Het woord bedoeïenen betekent letterlijk ‘be-
woners van de woestijn’. De Bedoeïenen in 

Oman zijn verdeeld over meerdere stammen en 
verblijven tegenwoordig voor een groot deel in 
vaste woonplaatsen. Ze hechten echter nog veel 
altijd aan hun traditionele gewoonten en waar-
den. Gastvrijheid is daarvan de belangrijkste, 
zoals veel bezoekers ervaren.

Sultan 
Qaboos 
Grand 

Mosque

De forten 
van Oman

Verken de 
woestijnen

In het spoor van de Bedoeïenen

Oosterse mystiek, 
Westers comfort
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Oman bevindt zich aan tal van belangrijke zee-
vaartroutes en is dan ook eeuwenlang een be-

langrijke spil in de zeehandel tussen Oost en West ge-
weest. De handelaars maakten gebruik van stevige 
boten van teakhout, genaamd dhows. Traditioneel 
voorzien van een voorsteven in de vorm van de kop 
van een kameel, zodat de geest van de karavaan ook 
over de wateren waakt. Deze trotse schippers expor-
teerden wierook, paarden, koper, parels en dadels uit 
Oman en brachten edelstenen en specerijen uit India, 
zijde, porselein en lakwerk uit China, goud en ivoor 
uit Afrika (Zanzibar), wapenrustingen, stoffen en par-
fum uit de Golf mee terug. Tegenwoordig worden er 
nog dhows gemaakt in de haven van Sur, een stadje 
waar de oude Omaanse allure bewaard is de gebleven. 
Een bezoek aan deze werf is zeker de moeite waard. 

Zonder de bergen zou het palet van landschappen 
in Oman niet compleet zijn. De bergen spelen een 

belangrijke rol in de geschiedenis en geografie van het 
Sultanaat. Ze bieden het land – een van de warmste 
landen ter wereld – de benodigde koelte alsmede 
adembenemend mooie landschappen. Het imposante 
Hajar-gebergte vormt als het ware de ruggengraat 
van het land en deelt Oman in tweeën: het oosten met 
de kuststrook (‘Batinah’ genaamd, letterlijk: de moe-
derschoot) en het westen met de hoogvlaktes. Het 
hoogste punt van deze bergketen wordt bereikt in de 
Jebel Akhdar, het ‘groene gebergte’, aan de top van de 
Jebel Shams (de ‘berg van de zon’) op 3010 m hoogte. 

Duiken in de wateren van Oman is zeer geliefd. De koraalriffen, scheepswrak-
ken en rijkdom van het onderwaterleven trekken meer en meer duikers: voor 

hen is Oman inmiddels het favoriete duikgebied in het Midden-Oosten. En voor 
degenen die op zoek zijn naar nog indrukwekkender onderwater ontmoetingen zijn 
er de Dimaaniyat-eilanden, waar o.m. adelaarsroggen, manta’s, vleermuisvissen en 
barracuda’s voorkomen. De beste periode om te duiken in Oman is voor en na de 
zomer. Om en rond Oman kan men ook tal van andere watersporten beoefenen. 
Zeilers, snorkelaars en vissers kunnen in Oman uitstekend aan hun trekken ko-
men. Verder is een dolfijnsafari een absolute aanrader, met een zeer grote kans op 
een ontmoeting met enorme scholen ‘spinner’-dolfijnen. Meer geluk is nodig voor 
een ontmoeting met een walvis, maar ook deze dieren worden vaak voor de kust 
van Oman gespot. Een greep uit de duiklocaties in Oman:

Bandar Jussa / Bandar Kharain, biedt zo’n 21 duikplekken op slechts 5 à 30 mi-
nuten varen vanaf land. De stroming is minimaal en de locaties zijn geschikt voor 
beginners en gevorderden. Hier vindt u bijvoorbeeld het Al Munnassir-wrak, dat 
men speciaal voor duikers heeft laten zinken. Sawadi eilanden, vlak voor de kust 
zijn geschikte duiklocaties voor relatief onervaren duikers en snorkelaars of men-
sen die liever niet een lange boottocht maken. 20 Minuten varen vanaf Muscat 
komt u het fjordachtige Bander Khyran tegen. Vooral koraal is hier tekenend voor 
het onderwaterbeeld. Een bekende snorkel- en nachtduiklocatie is Cat Island, 
slechts twee minuten varen met de boot. Bandar Jussa heeft 5 goede duiklocaties 
met prachtige koralen en rotsen om tussen te zwemmen. Het water is niet diep, tot 
15 meter, wat dit water geschikt maakt voor trainingen en nachtduiken. Ras Abu 
Daoud is een locatie die, naast de enorme hoeveelheid vissen, onder meer het “MS 
Mimoona” herbergt. In de omgeving Salalah wordt vooral vanaf de kust gedoken. 
In de wateren rondom Musandam heerst een visverbod, wat als gevolg heeft dat 
deze locatie een weelderige onderwaterwereld herbergt. Pas sinds 2003 is deze lo-
catie vrijgegeven voor duikers, dus dat betekent een ongerepte wereld onder het 
wateroppervlak!

Een lange zeevaarttraditie

De indrukwek-kende bergen

De rijke 
onderwater-

wereld
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Op uw ontdekkingstocht door Oman moet u be-
slist ook een bezoek brengen aan Nizwa, de voor-

malige hoofdstad van het land die vroeger zo schit-
terde omdat het precies op het punt lag waar de 
karavaanroutes van het noorden en het zuiden sa-
menkwamen en Afrika met Azië werd verbonden. 
Onderweg naar Nizwa komt u langs authentieke 
bergdorpen en terrasvormige gaarden met rozen, 
fruitbomen en klimop. Daarbij wordt ‘de route van de 
bergoases’ gevolgd, die begint bij Bahla en toegang 
verschaft tot de fraaiste wadi’s van het land. Groene 
bergkloven die de reiziger een glimp van de ochtend-
stond van de wereld bieden: rode rotspartijen, groep-
jes palmbomen en opvliegende vogels, natuurlijke, 
smaragdgroene waterpoelen die ideaal zijn om in te 
zwemmen. Wadi Tiwi, wadi Bani Khalid, wadi Ghul, 
wadi Abyadh, wadi Mistal... De lijst is te lang om op 
te noemen. Het hoogtepunt van dit tafereel is uiter-
aard de plaats waar de zee en de bergen samenko-
men. Dat is schiereiland Musandam, waar de kolos-
sale rotspartijen van het Hajar-gebergte steil afdalen 
naar het turkooizen water van de Indische Oceaan.

Om de geschiedenis van Oman te ontdekken, 
kunt u onder meer de ‘vestingroute’ volgen, 

die kronkelt van Muscat via Al-Roustaq naar 
Nizwa. De ruim twintig vestingen en kastelen 
langs deze route zijn werkelijk een bezoek waard 
(in totaal zijn er in Oman ruim 500). Een lust 
voor het oog! In Oman vormen de vestingen 
vaak een verlengstuk van de natuurlijke onre-
gelmatige landschappen: ware adelaarsnesten 
die zich aan de berghellingen vastklampen, hoog 
op de steile uitlopers of als een kroon op een 
scherpe rotspartij waarvan ze de kleur hebben 
overgenomen: amber, oker of sienna.

Oman staat bekend om haar schitterende 
eeuwenoude forten. De forten dienden in 

vroegere tijden uiteraard ter verdediging en vrij-
wel iedere stad werd door een fort beschermd. 
De forten liggen dan ook meestal op strategische 
plaatsen, zoals bijvoorbeeld in de Simail-kloof, 
aan de route tussen Muscat en het binnenland. 
De talrijke forten en kastelen van het Sultanaat 
Oman zijn populaire bezienswaardigheden. 
De eeuwenoude bouwwerken worden volgens 
authentieke methoden gerestaureerd, met 
behoud van het originele karakter.

De route 
van de 

bergoases

De forten 
van Oman
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Zo wordt Oman vaak genoemd vanwege haar 1700 
km lange kuststrook. Maar men zou ook ‘het Sul-

tanaat van de zeeën’ kunnen zeggen, want de oceaan 
ziet er overal anders uit. Langs de kust ten noorden 
van Muscat, tussen Shinas en Barka, liggen schitte-
rende badplaatsen, waar men hotels, privé-stranden, 
zeevisserij en watersportactiviteiten treft. Natuur-
liefhebbers kunnen kamperen op de enorme stran-
den van Seifa of bivakkeren in Ras al Jinz. Om reu-
zenschildpadden hun eieren te zien leggen – of om te 
zien hoe de knalrode zon opkomt in het Midden-Oos-
ten. Verder naar het zuiden zal het spektakel van de 
duinen in de beroemde Wahiba Sands voor velen een 
ware onthulling zijn. Anderen zullen wellicht de 
voorkeur geven aan het bijzondere landschap met 
mangroves en lagunes met ideale snorkelmogelijkhe-
den bij Bandar al Khayran, 25 kilometer van Muscat. 
En dan zijn er nog de lange, witte zandstranden rond 
Salalah in de zuidelijke regio Dhofar, vanwaar reizi-
gers een boot kunnen pakken om voor de kust gele-
gen, volstrekt ongerepte eilandjes te ontdekken.

In Oman wordt de natuur goed beschermd. In het 
Sultanaat is het bijvoorbeeld verboden te jagen. 

Eigenlijk is het land één groot natuurreservaat, 
waar trekvogels graag tot rust komen en ornitholo-
gen uit de hele wereld ze komen observeren. Het is 
ook mogelijk om de enige in het wilde levende 
spiesbokken te benaderen en het uiterst zeldzame 
Arabische luipaard met eigen ogen te aanschouwen. 
Daarnaast zijn er vele valken en schitterende paar-
den. Ook wolven, vossen en caracals (woestijnlynxen) 
behoren tot het populaire wild van Oman. Zeeschild-
padden mogen ook zeker niet onvermeld blijven: 
zij komen elk jaar tussen september en november 
met duizenden tegelijk naar de stranden van Ras al 
Jinz om hun eieren te leggen. Voor het spotten van 
walvissen in het noorden van het land zijn de maan-
den februari en maart meest kansrijk, dol� jnen spot-
ten is het hele jaar door een aanrader en kan o.m. 
vanuit de haven van Muscat.

Steeds meer Nederlandse reisorganisaties organi-
seren reizen naar het Sultanaat Oman en diverse 
vliegtuigmaatschappijen verzorgen vluchten naar/
van Oman. Kijk voor een overzicht van touropera-
tors en airlines op www.visitoman.nl.

Oman: de ongerepte parel 
van het Arabisch Schiereiland! 

Oman, een enorm natuurreservaat

Het ‘Sultanaat van de Zee’
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Muscat
In dit gouvernement ligt Muscat, de 
hoofdstad van Oman. Om het gouverne-
ment en de stad te scheiden wordt het 
gouvernement ook wel Masqat genoemd. 
Muscat is de dichtstbevolkte regio met 
meer dan een half miljoen inwoners. Het 
is het politieke, economische en adminis-
tratieve centrum van Oman. 

Dhofar 
Het bijzondere van deze streek is dat het 
een subtropisch klimaat heeft. Tussen 
juni en september brengt de moesson 
(khareef) neerslag. Terwijl het noorden in 
deze periode zeer warm is, is het in Dho-
far juist nevelig. Deze regio is dan ook in 
de zomer een geliefd vakantieoord van 
vele Omani’s. De bergen ondergaan ook 
een gedaanteverwisseling als het vele 
groen ontluikt en er zelfs watervallen 
ontstaan. Dit gebied wordt dan ook wel de 
‘Tuin van het Sultanaat’ genoemd. Ga ook 
zeker naar de parelwitte zandstranden en 
voor de kust liggen vele eilandjes te wach-
ten op ontdekking, inclusief uitstekende 
duikmogelijkheden. Ook zijn in Dhofar 
(bijv. in de wadi Dawkah) nog steeds veel 
Boswellia-bomen te vinden. De hars van 
deze boom wordt gebruikt voor de produc-
tie van frankincense, de beroemde Omaa-
nse wierook. Van de Oudheid tot de Mid-
deleeuwen hebben deze bomen het land 
grote rijkdom bezorgd: de hars wordt al 
meer dan 7000 jaar afgetapt en geëxpor-
teerd. 

Al Batinah
De Batinah ligt aan de kust van de Golf 
van Oman en wordt aan de andere zijde 
begrensd door de uitlopers van de Weste-
lijke Hajar-bergen in het westen.

Adh Dhahirah 
De regio Adh Dhahirah is een semiwoes-
tijn van de zuidelijke voet van het Al Ha-
jar AI Gharbi-gebergte. De regio bestaat 
uit drie deelgebieden ofwel ‘wilayats’: Ibri, 
Yanqul en Dhank. Ibri stad is een van de 
regionale centra gelegen op ca. 279 km 
van de hoofdstad Muscat. Wilayat Ibri 

verbindt het Sultanaat met andere gebie-
den in het Arabisch schiereiland. Boven-
dien was het vroeger een kruising voor de 
karavanen. Ibri heeft veel historische be-
zienswaardigheden zoals forten en vestin-
gen, waaronder Al Salayf Fort, Ayn Al Ha-
dith en Ayn Al Janah.

Ad Dakhliyah
De Dakhiliyah regio is rijk aan economi-
sche en natuurlijke hulpbronnen en heeft 
tal van toeristische attracties, zoals for-
ten, kastelen, torens, oude woonwijken en 
historische moskeeën. De Wilayat van Ni-

Musandam
Het meest noordelijke puntje van Oman, 
Musandam, wordt van de rest van het 
Sultanaat gescheiden door de Verenigde 
Arabische Emiraten. Waar het landschap 
in Oman grotendeels wordt gedomineerd 
door groene oases, goudgele woestijndui-
nen en witte steden is blauw de kleur van 
Musandam. Niet voor niets luistert dit 
schiereiland ook wel naar de naam ‘Noor-
wegen van het Midden-Oosten’: hier 
wordt de bezoeker getrakteerd op een 
werkelijk adembenemend panorama van 
fjorden, grillige rotsen en steile kliffen. 
Het schiereiland is al sinds jaar en dag 
een favoriete bestemming voor duikers en 

de woeste natuur onderscheidt zich sterk 
van de rest van Oman en omringende 
bestemmingen. Een bezoek aan de stad 
Khasab mag niet ontbreken, en ook een 
cruise per traditionele dhow (handge-
maakte houten zeilboot) door de fjorden 
is een onvergetelijke gebeurtenis.

Al Buraimi
Het governement van Al Buraimi ligt in 
het noordwesten van Oman, bij de grens 
van de Verenigde Arabische Emiraten. 
Het staat vooral bekend om de oude 
soeks, forten en oases met het ingenieuze 
irrigatiesysteem van falaj: eeuwenoude 
kanaaltjes die het landschap bevloeien.

Regio’s&Steden        van Oman

zwemmen in falaj (irrigatiekanaal) lemen dorp Grand Mosque in Muscatwierookbomen
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Muscat city centre uitzicht vanaf het Nizwa fort Sur voetballen op het strand bij Sur

zwa beschikt over een beroemd en impo-
sant fort, diverse oude moskeeën en een 
traditionele soek. De oude bergpassen op 
de hellingen van al-Jabal, al Akhdhar en 
Jabal Shams bieden uitstekende moge-
lijkheden voor trektochten en er zijn 
kampen opgezet voor wandelaars.

Ash Sharqiyah
Deze regio is gelegen in het noordoosten 
van Oman het kijkt in het oosten uit over 
de Arabische Zee. De Ash Sharqiyah regio 
bestaat uit de deelgebieden: Sur, Ibra, Bi-
diyah, AI Qabil, Al Mudaybi Dima Wa At 

Taiyyin, Al Kamil Wa Al Wa� ,.Jaalan 
Bani Bu Ali, Jaalan Bani Bu Hussan, 
Wadi Bani Khalid en Masirah. Sur is de 
belangerijkste stad in de regio. 

Al Wusta
Deze regio in Oman grenst aan de Indi-
sche Oceaan. Al Wusta staat voornamelijk 
bekend om het grote aantal oliebronnen 
dat hier te vinden is. De hoofdstad is 
Hayma en in dit ‘wilayat’ is een groot na-
tuurreservaat waar de zeldzame Arabi-
sche luipaard leeft.

Muscat 
De dag na aankomst in het Sultanaat 
wordt vaak gereserveerd voor een verken-
ning van Muscat, de hoofdstad van Oman. 
Een bezoek 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 o.m. kan 
verdiepen in de meer dan 5000 jaar oude 
geschiedenis en meer kan leren over de 
invloeden van de Perzen, Portugezen en 
de Engelsen.

Nizwa
Nizwa is een van de grootste steden van 
Oman en ligt centraal in het land. Door 
die ligging neemt de stad een belangrijke 
plaats in de geschiedenis in. Handel en 
religie hebben beiden diepe sporen ach-
tergelaten. Nizwa is de voormalige hoofd-
stad van Oman waar vroeger de kara-
vaanroutes van het noorden en zuiden 
samenkwamen. De stad wordt omringd 
door bergen en oases en ligt slechts 165 
km van Muscat, zo’n anderhalf uur rijden. 
Het schitterende fort is één van de oudste 

van het Sultanaat. Een zeer boeiend 
schouwspel vormt de traditionele vee-
markt, die er elke vrijdagochtend plaats-
vindt. 

Sur
Sur is de hoofstad van de regio Ash Shar-
qiyah en ligt aan de golf van Oman, zo’n 
300 km ten zuiden van Muscat. Hier wor-
den tot op de dag van vandaag nog dhows 
(zeilboten) op de traditionele manier 
gemaakt. Deze werf is hier te bezoeken. 
Sur is bovendien de uitvalsbasis voor 
een bezoek aan de schildpaddenstranden 
Raz al Hadd en Raz al Jinz.In de 6e eeuw 
was Sur een belangrijk centrum voor de 
handel met Oost-Afrika. In de 16e 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 de slavenhandel afschaften in 
de 19e eeuw. Tegenwoordig is Sur een 
levendige, aangename havenstad. 

Salalah
Salalah is de hoofdstad Dhofar van (de 
meest zuidelijke regio van Oman) en de 
op een na grootste stad van Oman. Gele-
gen op ca. 870 km van de hoofdstad Mus-
cat. Salalah is de geboorteplaats van Sul-
tan Qaboos bin Said. Het heeft een groot 
aantal natuurlijke bezienswaardigheden 
in het nabij gelegen Dhofar-gebergte. Be-
zoekers kunnen hier onder meer luipaar-
den en hyena’s vinden. In Salalah wordt 
van zeldzame extracten het duurste par-
fum van de wereld gemaakt: Amouage, 
dat altijd in een kristallen � esje wordt ge-
leverd. Een legendarisch parfum!

In Oman is een aantal belangrijke steden te vinden. Natuurlijk hoofdstad 
Muscat, maar ook Nizwa, Sur en Salalah zijn absoluut een bezoek waard.

Van de tropisch groene hellingen rond Salalah tot de diepblauwe fjorden van 
Musandam, de variatie in Oman is enorm. Het land bestaat uit 4 gouvernementen 
(Muscat, Dhofar, Musandam en Al Buraimi) en 5 regio’s: Al Batinah, Adh Dhahi-
rah, Ad Dakhliyah, Ash Sharqiyah and Al Wusta. Elk met haar eigen geschiedenis, 
landschap en attracties. 

Grand Mosque in Muscat
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Sterk verbeterde bereikbaarheid vanuit Nederland

Oosterse mystiek, westers comfort

Veilige vakantiebestemming

Uitstekende watersportmogelijkheden

Zon, zee en strand

Het Al Hajargebergte

Eeuwenoude cultuur
Schitterende natuur

Arabische gastvrijheid

De woestijn-avonturen

V A N  H E T  V E R K E E R S B U R E A U  O M A N

1- Arabische gastvrijheid
De warmste herinnering aan 
een bezoek aan Oman is zonder 
twijfel de vriendelijke bevol-
king. Oman is een veilige be-
stemming waar men snel con-
tact legt met de locals en waar 
de Arabische gastvrijheid de 
bezoeker meteen thuis doet 
voelen.

2 - Schitterende natuur
Oman staat niet voor niets bekend als ‘groene’ bestem-
ming: in het Sultanaat staat natuurbescherming hoog 
in het vaandel. Uitgestrekte berglandschappen, ver-
rassende wadi’s, groene oases en de eindeloze woestijn 
maken van Oman een land van uitersten. Met de fjor-
den van Musandam in het noorden en de tropische 
watervallen van Salalah in het zuiden is Oman de ul-
tieme bestemming voor natuurliefhebbers.

3 - Eeuwenoude cultuur
Een ding is zeker: tijdens een 
bezoek aan het Sultanaat is 
het onmogelijk om niet onder 
de indruk te raken van de eeu-
wenoude cultuur van het land. 
De rijke historie domineert 
het straatbeeld en het sprook-
jesachtige karakter van Oman 
maakt een reis terug in de tijd 
compleet.

4 - De woestijnavonturen
De woestijn beslaat het meren-
deel van het binnenland van 
Oman. De gele en rode, honder-
den meters hoge zandduinen 
van de Wahiba Sands zorgen 
voor een bijzonder decor voor 
avontuur. Een spectaculaire 
tocht per 4WD door de woestijn, 
ook wel dune bashing genoemd, 
mag niet ontbreken tijdens een 
bezoek aan het Sultanaat. 
Eventueel in combinatie met 
een overnachting in een desert 
camp. Een onvergetelijke erva-
ring. 

5 - Zon, zee en strand
Oman is een strandbestemming in op-
komst De meeste hotels beschikken 
over schitterende privéstranden en het 
hele jaar door zongarantie maken het 
land tot de perfecte zon,- zee- en 
strandbestemming. Voor de ultieme 
strandervaring kunnen vakantiegan-
gers per 4WD de kust onder Quriyat 
afrijden: verzekerd van spectaculaire 
kliffen, uitstekende snorkelspots en 
een overvloed aan adembenemende, 
verlaten stranden.  

6 - Veilige vakantie
bestemming
Oman is een (vrouw-)vriende-
lijke en veilige bestemming, 
waar nauwelijks criminaliteit 
voorkomt. Rondom Muscat en 
Nizwa en op de grote snelwegen 
kan men prima met een huur-
auto op pad. Een tocht per four-
wheel drive met gids is een 
aanrader om bijzondere plek-
ken zoals afgelegen wadi’s, 
bergdorpen en de woestijnen te 
ontdekken.  

9 - Uitstekende watersportmogelijkheden
Oman is al sinds jaar en dag een populaire snorkel- en 
duikbestemming. De kleurrijke en ongerepte onderwa-
terwereld vormt zowel voor de beginnende als ervaren 
duiker een uitdaging. Ook zeilen, surfen en diepzeevis-
sen behoren tot de mogelijkheden. Het spotten van 
zeeschildpadden, dolfijnen en walvissen is een echte 
aanrader!

8 - Het Al Hajar
gebergte
Het gebergte van 
Oman, Al Hajar ge-
naamd, strekt zich uit 
in het binnenland tus-
sen Muscat en Sur en 
biedt een verbluffend 
landschap. Woeste 
rotspartijen, kloven 
en kliffen staan ga-
rant voor een onver-
getelijk schouwspel. 
Ook voor de nodige 
sportieve activiteiten 
kunt u hier terecht: 
variërend van bijvoor-
beeld mooie wande-
lingen door de groene 
wadi’s tot meer uitda-
gende activiteiten als 
hiking, caving, trek-
king en canyoning.

7 - Oosterse mystiek, westers comfort
Oman is een ideale bestemming voor wie graag een au-
thentiek land verkent, maar tegelijkertijd ook wil genieten 
van westers comfort. In Oman kan men overnachten in 
luxe accommodaties (vaak met privéstrand), maar ook het 
echte Arabië ervaren. 

10 - Sterk verbeterde bereikbaarheid vanuit Nederland
KLM vliegt zeven keer per week naar Oman en met een tussenstop kunt u 
Muscat met vele airlines bereiken. Ook zijn er steeds meer Nederlandse 
reisorganisaties die Oman aanbieden, als pakketreis en/of als maatwerk, 
helemaal naar eigen wens. Volop keuze voor een onvergetelijke vakantie! 

meer tips en praktische informatie: www.visitoman.nl
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Schildpaddenproject in Ras al Jinz
Jaarlijks komen ruim 15.000 schildpadden vanuit 
de Rode Zee en Arabische Golf naar Oman om eieren 
te leggen. Belangrijke nestelgebieden zijn Ras al-
Hadd, Ras al Jinz, Muscat en het eiland Masirah. Dit 
zijn beschermde natuurgebieden, waar de zeldzame 
groene zeeschildpad en karetschildpad te vinden zijn. 
De stranden kunnen alleen onder begeleiding van 
gidsen en op bepaalde tijden bezocht worden.

In 2008 is het Ras al-Jinz schildpadproject in het Ras 
al Hadd Nature Reserve gestart. Het project omvat 
een bezoekerscentrum, een guesthouse met mooie 
kamers, een restaurant en een lounge. Vanaf deze 
locatie kunnen bezoekers onder begeleiding van ge-
specialiseerde gidsen de schildpadden van dichtbij 
bekijken en daarnaast aan een archeologische tour 
deelnemen. Een bezoek aan het historisch archeolo-
gisch museum, onderzoekscentrum en de bibliotheek 
maken ook deel uit van het schildpadproject. 

Dimaaniyat Islands Nature Reserve
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 de koraalriffen huizen talloze vissoorten, 
waardoor de eilanden zeer aantrekkelijk voor dui-
kers zijn. Een groot aantal karetschildpadden - een 
bedreigde soort - legt hier haar eieren en dit vergroot 
het ecologisch belang van de eilanden. Deze groene 
schildpadden 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 vos-
sen, katten en honden. Er leven twee soorten slangen 
op de eilanden en één slangensoort in zee. Verder 
wordt op het eiland milieuonderzoek gedaan en hou-
den de lokale vissers zich aan strenge milieuregels.
De Dimaaniyat Eilanden hebben Oman wereldwijd 
op de duikkaart gezet en staan onder bescherming 
van de UNESCO, wat ervoor zorgt dat de riffen en 
het visbestand in goede conditie blijven. Ontmoetin-
gen met haaien, zoals de luipaardhaai, zijn hier 
mogelijk. De eilanden bestaan grotendeels uit kalk-

steen. Aan de noordkant lopen de steile hellingen tot 
een diepte van meer dan 25 meter in het water. Aan 
de zuidkant bevinden zich uitgestrekte koraalriffen.

Bijzondere vrouwenmarkt in Ibra
Woensdag is een speciale dag in het plaatsje Ibra. 
De dagelijkse soek staat deze dag geheel in het teken 
van de vrouw. Zowel verkopers als kopers zijn uit-
sluitend vrouwen.
Het idee van een vrouwensoek is ontstaan in 1987, 
toen zwangere vrouwen uit Ibra en omgeving elke 
woensdag in het ziekenhuis terecht konden op het 
spreekuur. Vrouwelijke verkopers kwamen op hun 
beurt naar het ziekenhuis om hun waren daar aan 
de zwangere vrouwen te verkopen. De Ibra gemeente 
stelde vervolgens een stuk land ter beschikking 
naast het ziekenhuis, waar de verkoopsters kosteloos 
hun waren mochten verhandelen en opslaan. Dit idee 
werd als snel opgepikt door omliggende dorpjes 
en tegenwoordig verkopen veel vrouwen dagelijks 
hun waren op verschillende vrouwenmarktjes. 
De vrouwen verkochten aanvankelijk eigengemaakte 
producten, maar tegenwoordig reizen de vrouwen 
zelfs af naar Dubai en Azië voor de aankoop van 
de mooiste schoenen en stoffen.
De vrouwensoek, ook wel hareem genoemd, is in een 
overdekte ruimte. De algemene soek, toegankelijk 
voor zowel mannelijke als vrouwelijke verkopers 
en kopers, is buiten. Op het eerste gezicht lijkt de 
vrouwensoek een aaneenschakeling van waren, het 
is soms bijna niet mogelijk elkaar te passeren, maar 
wie beter kijkt ontdekt dat iedere vrouw haar eigen 
winkeltje heeft afgebakend. Eigenlijk is alles wat 
men kan bedenken er te koop, maar de producten 
hebben wel een vrouwelijk tintje: parfums, olie, 
saffraan, rozenwater, wierook, medicijnen, genees-
krachtige kruiden, gedroogde bezems, sandalen, 
babykleding, sjaals en handtassen. Veel vrouwen 
dragen de waren die zij verkopen en brengen soms 
ter plaatse de traditionele borduursels aan. 

Andere interessante markten in Oman zijn de 
kamelenmarkt in Sinaw op donderdagochtend en 
de geitenmarkt op vrijdagochtend in Nizwa, voor 
zowel mannen als vrouwen toegankelijk.

3xxxxbijzonder 

Bezoek www.omantourism.gov.om en www.visitoman.nl voor meer informatie.
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ADVERTORIAL

Algemeen
Staatshoofd: Zijne Koninklijke Hoogheid 
Sultan Qaboos bin Said (sinds 1970)
Oppervlakte:  309.500 km2  (ruim negen 
maal groter dan Nederland)
Buurlanden: Jemen, Saudi-Arabië en de 
Verenigde Arabische Emiraten
Hoofdstad: Muscat
Grote steden: Nizwa, Salalah, Sohar, Sur
Munteenheid: 1 Rial Omani (RO) bestaat 
uit 1000 baizas = ca. € 1,85
Tijdsverschil: Winter +3, zomer +2
Water: Het water uit de kraan is drink-
baar, � essenwater wordt aangeraden en 
is overal verkrijgbaar.
Alcohol: Wordt geschonken in hotels, niet 
in openbare gelegenheden.
Inentingen: Niet verplicht, DTP- en Hepa-
titis A-vaccinaties worden wel aanbevolen
Toeristische website: www.visitoman.nl

Taal 
In Oman is Arabisch de of� ciële taal. 
In hotels, banken, musea en restaurants 
is Engels de meest gebruikte taal. De be-
wegwijzering is zowel in Arabisch als in 
Engels.

Klimaat
Het klimaat in Oman verschilt per regio, 
aan de kust in het noorden heerst een sub-
tropisch klimaat en in het binnenland een 
woestijnklimaat. Het zuiden van Oman 
heeft een tropisch klimaat met een gemid-
delde temperatuur van 35ºC in de zomer en 
ongeveer 25ºC in de winter. De zomer staat 
daar in het teken van de zuidwestmoesson, 
die naast veel neerslag en nevel ook enige 
verkoeling brengt.

Kleding 
Oman is een Arabisch land, maar is niet conservatief: luchtige 
zomerkleding voldoet. Zwemkleding, korte broeken of rokken 
en mouwloze shirts kunnen prima bij het hotel, aan het zwem-
bad of op het strand worden gedragen. In het openbare leven 
voldoet luchtige kleding die bij voorkeur schouder, bovenarmen 
en knieën bedekt. Voor vrouwen geldt dat zij bij een bezoek aan 
een moskee gesluierd dienen te zijn en in de gebedshuizen is 
bedekkende kleding (tot enkels en polsen) voor mannen én 
vrouwen verplicht. 

Toerisme
Oman staat open voor iedereen, toch vind je er nog geen mas-
satoerisme. Iedereen kan er terecht voor een vakantie op maat. 
Zee? Bergen? Woestijn? Cultuur? Het kan allemaal. Verken het 
land onder begeleiding van een lokale gids of huur een auto en 
ga zelf op avontuur. 

Wegennet
Oman beschikt over een uitstekend wegennet. Een terreinwa-
gen valt echter aan te bevelen, want sommige bezienswaardig-
heden zijn alleen bereikbaar over onverharde wegen, zoals een 
wadi op een hoogvlakte of een groep roze � amingo’s bij een 
zoutmoeras. 

Reisdocumenten 
Paspoort dient nog minimaal 
6 maanden geldig te zijn en bij 
aankomst dient een visum te wor-
den aangeschaft, kosten ca. € 13. 
Visum is te koop op het vliegveld 
en bij de grensposten.
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Bestemming bereikt. Oman.

Oman. Het land van indrukwekkende bergen en ongerepte baaien. Maak een tocht per traditionele dhow of 

dwaal door de soeks. Zwem in een tropische oase of  bezoek de lokale vismarkt. Het Sultanaat Oman heeft 

alle ingrediënten voor een onvergetelijke vakantie. Kijk op www.visitoman.nl voor meer informatie.
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