
Bijzondere en gastvrije  
golfbestemming 

Sultanaat Oman 



Afslaan onder  
     een stralende zon!
Het Sultanaat van Oman is een relatief nieuwe bestemming op het gebied van golfen. 
Op dit moment kent Oman drie 18-holes grasgolfbanen en de komende jaren worden er 
meer golfbanen gebouwd. Voor wie het liefst een balletje afslaat onder de stralende zon 
is Oman de juiste plek, want de zon schijnt er 365 dagen per jaar. De beste tijd om te 
golfen in Oman is tussen september en mei. Oman biedt voor iedere golfer iets wils.  
De drie huidige golfbanen, Muscat Hills, Ghala Valley Golf en Almouj Golf, liggen op 
korte afstand van elkaar, ca. 25 minuten rijden per auto. Iedere baan kent een andere 
stijl; er is een linksbaan, een mountain course en een valley course. Ook in het uiterste 
zuiden van Oman, in Salalah, is een kleine golfbaan aanwezig. Dit is een 9 holes, par 3 
baan, gelegen bij het Crowne Plaza Salalah Hotel.

GHALA VALLEY GOLF CLUB  
De Ghala Valley Golf Club bestaat al sinds 1971 
en is hiermee een van de oudste golfclubs in het 
Sultanaat van Oman. Oorspronkelijk was de baan 
op de huidige locatie in 1998 een zandbaan. In 
december 2010 is de eerste 9 holes grasbaan 
gerealiseerd en nu is de baan een volledig groene 
golfbaan met 18 holes.

De golfbaan is ontworpen door de bekende 
Britse golfprofessional, Bill Longmuir, en is inge-
bouwd in een natuurlijke wadi in een prachtige 
bergachtige omgeving en met een spectaculair 
uitzicht op zee. Hole 5 van Ghala Valley, ook wel 
de ‘card killer’ genoemd, is waarschijnlijk één 

van de meest besproken par 3 holes in de regio. 
De green ligt op een heuvel en loopt schrikbarend 
snel bergafwaarts. 

Ghala Valley Golf Club is gelegen aan de voet van 
het Al Hajar gebergte tussen Al Ansab en Bausher 
en biedt ook een uitdaging aan ’s werelds beste 
spelers met de smalle fairways. Voor de jongere 
en minder ervaren golfers biedt het hiernaast 
een uitstekend leer- en oefenterrein.

De golfbaan beschikt over een clubhuis, bar en 
restaurant, pro shop en driving range. Voor de 
toekomst worden er uitbreidingen verwacht.  
Ghala Valley is een ledenclub, maar is ook toe-
gankelijk voor publiek, indien er vooraf een 
reservering wordt gemaakt. De baan is zeer 
kindvriendelijk, zo traint het nationale Junior 
Omani Golf team in de club en is junior lidmaat-
schap gratis.

Op de Ghala Valley Golf Club zijn volledig gekwa-
lificeerde PGA golfprofessionals aanwezig voor 
lessen. Het is tevens mogelijk om een set golf-
clubs te huren op de club of nieuwe, danwel 
tweedehands clubs bij de pro shop aan te schaffen. 
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Uitzicht op zee 
ALMOUJ GOLF CLUB 
De nieuwste golfbaan van Oman, de Almouj 
Golf Club, is onderdeel van The Wave. Dit is een 
project waarin wonen, werken en vrijetijds-
besteding gecombineerd worden. De 18 holes 
linksbaan is gebouwd in 2011 en ontworpen 
door Greg Norman. De baan heeft open fairways 
met panoramisch uitzicht op zee. Enkele holes 
liggen zelfs direct aan zee, langs een zes kilometer 
lang strand. Met aan de ene kant een schitterend 
uitzicht op de golf van Oman en de andere kant 
het majestueuze Al Hajar gebergte, is de baan 
gelegen in een opvallende oase van weelderig 
groen gras, doorspekt met bunkers, water partijen 
en natuurlijke zandduinen.

Het belangrijkste kenmerk van de Almouj golf-
baan is de 18 holes kampioensbaan. De baan is  
de eerste linksbaan van Oman en strekt zich uit 
over een afstand van 6714 meter vanaf de zwarte 
tee met vijf opties voor de afslag. Hiermee biedt 

de baan aan zowel amateurs als professionele 
spelers een uitdaging.

De Academy Par 3 baan vormt een stevige uit-
daging voor de meer gevorderde golfspeler om 
zijn of haar (korte) spel te verbeteren. De verlichte 
9 holes baan heeft veel van dezelfde kenmerken 
als de 18 holes kampioensbaan, maar dan met 
afstanden variërend van 45 tot 91 meter. Hiermee 
is de baan uitstekend geschikt voor golfers van 
alle leeftijden en handicaps. De Academy Par 3 
baan is alleen te voet toegankelijk, maar golf-
trolleys zijn gratis beschikbaar. Starttijden zijn 
dagelijks beschikbaar tot 20.25 uur.

De Almouj golfbaan beschikt tevens over de eerste 
golf training academy met een ultra moderne 
swing studio en een clubhuis met een restaurant 
voorzien van een terras met een prachtig uitzicht 
over de baan en de oefenfaciliteiten.  





Golfen in een wadi

MUSCAT HILLS GOLF & COUNTRY CLUB 
De Muscat Hills Golf & Country Club, ligt vlakbij 
de luchthaven van Muscat en is de eerste 18 holes 
grasbaan die in Oman is aangelegd. De par 72 
baan is ontworpen door Paul Thomas van David 
Thomas Associates. De baan is aangelegd 
rondom een natuurlijke wadi en beschikt over 
royale fairways en uitdagende holes, waarbij soms 
zelf over hellingen en wadi’s heen geslagen moet 
worden. De baan voert over een afstand van 6383 
meter over 45 hectare land en biedt uitzichten 
op zee en het majestueuze Al Hajar gebergte. 

De Muscat Hils Golf & Country Club is de de enige 
PGA kampioensbaan in Oman. De baan wordt 
omgeven door luxe woningen. De baan biedt  
5 opties voor de afslag en is hiermee geschikt 
voor zowel de geoefende als minder geoefende 
golfer. De voornaamste uitdaging van de club 
ligt in de drie Par 3 holes, welke worden gespeeld 
door het dramatische landschap van de wadi.

De Muscat Hills Golf Academy is een van de top 
training locaties van Oman. De uitgestrekte 400 
meter lange, verlichtte driving range met 9 over-
dekte afslagplaatsen en een oefen putting green, 
biedt golfers de mogelijkheid tot ’s avonds laat 
hun spel te oefenen. 
Naast de 9 ruime afslagplaatsen beschikt de  
academy tevens over een indoor studio voor 
privé lessen en twee aparte greens. Eén voor  
pitching en het oefenen van bunker shots en 
één gebouwd volgens de USGA specificaties  
om de putting stroke te perfectioneren.

Muscat Hills beschikt tevens over een clubhuis 
toegankelijk voor leden, bewoners en bezoekers 
van de golfbaan. In het clubhuis worden regel-
matig speciale quizavonden, themafeesten en 
discoavonden georganiseerd. In augustus 2014 
wordt gestart met de bouw van een nieuw clubhuis, 
welke naar verwachting in 2016 gereed zal zijn.
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De toekomst
Er worden in Oman momenteel meerdere golf-
banen bijgebouwd, zowel in Muscat als in Salalah. 
De opening wordt in de komende jaren verwacht.

In Muscat wordt momenteel gewerkt aan de 
aanleg van een 19 holes PGA golfbaan ontwor-
pen door de bekende golfbaan architect Peter 
Harradine. De baan wordt in Jebel Sifah gebouwd, 

gelegen op circa 45 minuten rijden van Muscat. 
Naar verwachting zullen medio 2014 de eerste  
6 holes klaar zijn.

In Salalah wordt Salalah Beach de thuisbasis van 
twee 18 holes PGA Golfbanen, ontworpen door 
Karl Litten & Jeffrey Myers van Litten Myers Golf 
Course Architects. Naast de golfbanen worden  
villa’s gebouwd. Natuurlijke kenmerken, zoals 
zandduinen en rotspartijen worden in het ontwerp 
meegenomen om de banen te integreren in het 
bestaande terrein. 

MEER INFORMATIE 
OVER OMAN: 
www.visitoman.nl

MEER INFORMATIE OVER  
DE GOLFBANEN: 
www.ghalavalley.com  
www.almoujgolf.com 
www.muscathillsgolf.com


