
Bijzondere en gastvrije  
duikbestemming 

Sultanaat Oman 

Duikcentra in en rond Muscat
  Dive Adventures Australia www.euro-divers.com

  Oman Dive Centre www.diveadventures.com.au

  www.omandivecentre.com  www.extradivers.org

  Euro Divers Oman www.euro-divers.com

  Blu Zone Diving www.bluzonediving.com

  Global Scuba www.global-scuba.com

  Moonlight Dive Centre www.moonlightdive.com

  Muscat Diving & Adventure Centre www.holiday-in-oman.com

  Arabian Sea Safaris www.arabianseasafaris.com

  Extra Divers Qantab www.extradivers.info

  Sun Diving Tourism www.sundiving-tourism.com

  Omanta Scuba Diving Academy www.omantascuba.com

  Extra Divers Al Sawadi www.extradivers-worldwide.com

Duikcentra in de omgeving van Musandam
  Musandam Diving www.musandamdiving.com

  Extra Divers Musandam www.extradivers.info

  Extra Divers at Six Senses Zighy Bay www.extradivers-worldwide.com

  Nomad Ocean Adventures www.discovernomad.com

  Al Marsa Tours Travel & Tourism www.almarsamusandam.com

Duikcentra in de omgeving van Dhofar
  Extra Divers (Crowne Plaza) www.divesalalah.com

  Sub Aqua Dive Centre (Hilton) www.subaqua-divecenter.com

  Extra Divers Mirbat (Hotel Marriott Beach Resort) www.extradivers.info

Dhofar

De regio Dhofar, in het zuiden van Oman, kent 
een subtropisch klimaat. Terwijl het gedurende 
de zomermaanden in de rest van Oman zeer 
warm is, is het in Dhofar nevelig. Het dorre land-
schap wordt omgetoverd tot een tropische, 
groene oase met watervallen, kokospalmen en 
bananenplantages. Veel van de Omani trekken 
in deze periode naar het zuiden voor enige  
verkoeling. Als je deze streek tussen juni en  
september bezoekt, heb je dan ook grote kans 
om in contact te komen met de lokale bevolking. 
 
SALALAH
Salalah is de hoofdstad van de provincie Dhofar 
en beschikt over uitgestrekte, parelwitte stranden. 
Je kunt vanuit Muscat naar Salalah met een  
binnenlandse vlucht (circa 1,5 uur vliegen) of per 
auto langs de oostkust (circa 1,5 dag rijden).  
Het enige duikcentrum ligt bij het luxe Crowne 
Plaza Hotel. Er wordt hier vooral vanaf de kant 
gedoken. Per jeep word je naar de duiklocaties 
gebracht die aan beschutte baaien liggen.  
Onder water kom je vooral hard koraal, zoals 
hersenkoraal en tafelkoraal, tegen. De koralen 
worden natuurlijk druk bezocht door de bekende 
vissoorten van de Indische Oceaan. Doktersvissen, 
trekkersvissen, murenes en naaktslakken zijn 
altijd aanwezig.

MIRBAT
Mirbat ligt op circa drie kwartier rijden van het 
vliegveld van Salalah. Het duikcentrum is ver-
bonden aan het Salalah Marriot Resort, dat zo’n 
vier kilometer buiten Mirbat ligt. Het meest bij-
zondere aan duiken in Mirbat is dat je hier tussen 
oktober en december kunt duiken in het kelpwoud. 
Naast de 25 duikstekken waarvoor de boot nodig 
is, heeft het hotel  ook een huisrif. Veel koraal en 
vis, waaronder bijvoorbeeld tonijn en octopus. 
Nabij de drie wrakken die je hier kunt beduiken, 
wemelt het van de vis. 

Live aboard
De Saman Explorer is de enige live aboard in 
Oman. In de periode november tot half mei 
vaart de Saman Explorer vanaf Salalah. Je duikt 
met name bij de Hallaniyat eilanden, gelegen 
op een nacht varen afstand. Duiken heeft hier 
het karakter van een expeditie. Er zijn nog veel 
duikstekken te ontdekken en nieuwe plekken 
worden regelmatig uitgeprobeerd. Je zult zeker 
een duik maken op het wrak van de Winchester, 
een Engels schip dat in augustus 2014 een eeuw 
op een diepte van 28 meter ligt. In die 100 jaar 
is het wrak begroeid met zachte koralen en biedt 
het een schuilplaats voor veel vissen. De kans is 
groot dat je hier bultrugwalvissen ziet. In deze 
regio zijn de golven in de zomer te hoog om te 
kunnen duiken, vanwege de moesson die het 
gebied bezoekt. Van juni tot oktober vaart de 
Saman Explorer in de regio van Muscat.
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Welkom in Oman
Oman heeft een kustlijn van 3165 kilometer die langs de Indische Oceaan via de Straat 
van Hormuz naar de Perzische Golf loopt. Duiken in Oman is fascinerend en niet te  
vergelijken met andere landen die in de Indische Oceaan liggen. De golfstroom brengt 
ongekende hoeveelheden plankton naar Oman waardoor al het onderwaterleven stukken 
groter is dan elders. Zeepaardjes hoef je hier niet met een vergrootglas te zoeken, zo groot 
zijn ze. Murenes zijn er talrijk en hebben koppen zo groot als rugbyballen en pijlstaar-
troggen kunnen hier wel twee meter in doorsnede worden.

De wateren van Oman zijn de natuurlijke leef-
omgeving van ontelbare vissoorten en grote 
hoeveelheden koraal, veel daarvan zijn nog onont-
dekt, waardoor duikers in staat zijn voortdurend 
nieuwe ontdekkingstochten te beleven. Er kan het 
hele jaar door worden gedoken, maar de beste 
periode is van april tot juli, als het zicht onderwater 
goed is en de watertemperatuur aangenaam. 

ONGESTOORD DUIKEN  
Het duiktoerisme staat nog in de kinderschoenen; 
er zijn maar weinig duikcentra en deze liggen 
verspreid langs de kust van Oman. Onder water 
is het daarom heerlijk rustig: je bent bijna altijd 
de enige boot op een duikstek. Gedoken wordt 
vooral bij de talloze eilandjes die voor de kust 
liggen. De boottochten naar de duikstek zijn al 
een feestje op zich. Dat kan ook niet anders als 

je weet dat hier maar liefst 22 verschillende 
soorten dolfijnen en walvissen voorkomen! Het 
gehele jaar zwemmen er verschillende soorten 
dolfijnen in de wateren rondom Oman. In het 
vroege voorjaar zijn er bultrugwalvissen en in de 
zomer komen er walvishaaien langs. 

DUIKLOCATIES 
De bekendste plekken om te duiken zijn Bandar 
Khayran, bij Muscat – inclusief het scheepswrak 
Al Munassir, het uitzonderlijke zeereservaatvan 
de Daymaniyat Eilanden, het schiereiland 
Musandam en Salalah. 

OP ONTDEKKINGSTOCHT DOOR DIVERS OMAN 
Naast een schitterende onder waterwereld heeft 
Oman ook boven water haar bezoeker heel veel 
te bieden. Van ruige berglandschappen, woeste 
woestijnen, een impostante kust en tropische 
wadi’s tot eeuwenoude forten en kastelen en 
geurige soeks. Het sultanaat verrast je zowel 
boven als onder water. Het Sultanaat Oman, met 
als hoofd stad Muscat, ligt in het zuidelijk deel 
van het Arabisch schiereiland tussen India en 
Afrika. Het is een vrouwvriendelijke bestemming 
met weinig criminaliteit. De bewoners staan zeer 
open voor andere culturen en zijn bijzonder 
gastvrij. Oman heeft zich de afgelopen decennia 
ontwikkeld tot een moderne bestemming zonder 
daarbij haar traditionele normen en waarden uit 
het oog te verliezen.

Muscat

Musandam

De provincie Musandam is in veel opzichten  
bijzonder. Zo is het gescheiden van de rest van 
Oman door de Verenigde Emiraten en is het 
gelegen aan de straat van Hormuz. Musandam 
wordt ook wel het Noorwegen van het Arabisch 
Schiereiland genoemd. Niet omdat het hier zo 
groen of koud is, maar vanwege de indrukwek-
kende fjorden die kilometers diep het land in 
steken. In de bergen van Musandam ontdekt u 
eeuwenoude fossielen rotstekeningen. Een 
boot tocht langs de fjorden is ook een aanrader. 
Grote kans dat u terugkomt met prachtige foto’s 
van dolfijnen.
 
KHASAB
Khasab is de hoofdstad van Musandam. De snelste 
manier om in Khasab te komen, is vliegen naar 
Dubai en dan circa twee uur per auto. Vanuit 
Muscat is het of circa 1,5 uur per vliegtuig of 
circa 6,5 uur rijden per auto. Je kunt er ook voor 
kiezen per moderne ferry de oversteek te maken 
(circa 5 uur varen). Dagelijks kan er bij Khasab 

per boot worden gedoken bij de eilanden die 
voor de kust liggen. Steile wanden die volop 
begroeid zijn met zacht koraal maken het duiken 
hier heel mooi. En natuurlijk veel vis, variërend 
van de grootste vleermuisvissen die je ooit hebt 
gezien tot kleine slijmvisjes die zich terugtrekken 
in de sponzen waarin ze leven. Bijzonder is dat 
luipaardhaaien in het begin van het jaar speciaal 
naar deze eilanden komen om te paren. Met een 
beetje geluk zie je niet alleen de haaien, maar 
vind je ook de eieren met een babyhaaitje daarin.

ZIGHY BAY
Zighy Bay ligt net als Khasab in Musandam en ook 
hier is de snelste toegang via Dubai. Het duik-
centrum ligt op korte afstand van een luxe hotel 
met spa. De meeste hotelgasten duiken niet, zodat 
het vaak rustig is op de duikboot. Nog maar weinig 
duikers zijn je hier voorgegaan! Een rib brengt  
je naar de duikstekken die meestal bestaan uit 
riffen met holtes en tunnels, welke prachtig zijn 
begroeid met koralen en omgeven door veel vis. 

In Muscat kun je kiezen uit meerdere duikcentra. Er wordt vooral 
gedoken bij Bandar Jussa en Bandar Khairan. Hier zijn ruim 20 duik-
plekken die binnen 10 tot 30 minuten per boot bereikt kunnen worden. 
Er is bijna geen stroming en de meeste plekken zijn geschikt voor 
beginners en gevorderden. Mooi begroeide riffen en steile drop-offs zijn 
hier kenmerkend. Op 21 april 2003 is het schip de Al Munnassir door 
de marine afgezonken. Het wrak is 84 meter lang en ligt op zo’n 30 
meter diepte. In de loop van de jaren wordt het wrak steeds meer 
bewoond door vissen en nu begint ook de begroeiing op gang te komen. 
Vanaf Muscat kan ook worden gedoken bij de Daymaniyat eilanden, 
maar Al Sawadi is een betere locatie voor duiktrips naar deze eilanden.  

AL SAWADI
Al Sawadi ligt een stukje ten noorden van Muscat en is vanuit Muscat 
eenvoudig bereikbaar per auto. Vanuit Al Sawadi wordt er vooral 
gedoken bij de Daymaniyat eilanden. Dit is een natuurreservaat 
bestaande uit negen onbewoonde eilanden die 15 kilometer uit de 
kust liggen. Het Daymaniyat reservaat is de bekendste en meest 
bedoken duikplek van Oman. Steile wanden met hier en daar een 
grot vormen het fantastische onderwaterlandschap. De wanden zijn 
bijna volledig begroeid met meer dan 100 soorten hard en zacht 
koraal. Typische rifvissen als vlaggenbaarsjes en papegaaivissen 
geven het koraal nog meer kleur. En waar de bodem niet zo steil is, 
ligt er zeker een grote pijlstaartrog op je te wachten. Zeeschildpadden 
leggen hun eieren op de stranden van de eilanden en onder water is 
de trefkans op een schildpad groot. Walvishaaien worden hier tussen 
juli en september regelmatig gezien. Vanwege weersomstandigheden 
kan de eilandengroep alleen van november tot april worden bezocht, 
en er worden maar een beperkt aantal duikvergunningen verstrekt. 
Tochten naar het reservaat moeten uitgevoerd worden door gecertifi-
ceerde organisatoren. 
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