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Of je nu in de bergen, de woestijn of bij  
de kust bent, wandelen in Oman is een 
unieke ervaring! Van oktober tot en met 
april bieden de reisorganisaties speciale 
wandelreizen aan. In de ruggengraat van 
Oman, het prachtige Hajar gebergte, ligt 
ruim 100 kilometer aan gemarkeerde  
paden. Wandel door het schitterende land-
schap langs de machtige bergtoppen van 
Oman. Wat denk je van de Jebel Akhdar, 
oftewel de groene berg, en de meer dan 
3.000 meter hoge Jebel Shams? Deze 
laatste is de hoogste berg van het land  
en wordt ook wel de berg van de zon  
genoemd. De rotsen van de bergen wisselen 
af met groene palmbomen en prachtige 
terrasvormige akkers. Verfris jezelf met  
het smaragdgroene water uit de vele wadi’s 
die je onderweg tegenkomt. Of ontdek de 
tradities van de bedoeïenen: verken de 
Sharqiya Sands en de Rub al Khali woestijn 
op de rug van een dromedaris.

WANDELEN

©Oman Adventure
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4x4 reizen en wadi’s 

Hooggelegen bergdorpen, klaterende  
watervallen, groene palmbomen gelegen 
tussen de kale rotsen, brede ravijnen en 
diepe kloven (wadi’s): de bergen van 
Oman bieden de reiziger vele afwisselende 
routes. Naast reizen over de uitstekende 
paden en wegen, kun je natuurlijk ook in 
een 4x4 stappen om hellingen en wadi’s 
te verkennen. Het Hajar gebergte is goed 
bereikbaar vanuit Muscat. Geniet van het 
adembenemende uitzicht vanaf de pla-
teaus en de ‘Grand Canyon’ van Oman 
(Wadi an Nakhar). Op het schiereiland 
Musandam komen bergen en zee op een 
spectaculaire wijze samen. Niet voor niets 
staat deze regio bekend om de ‘Arabische 
fjorden’. In de hoogten van Dhofar vind je 
na de moesson een ongekende weelde 
aan groen. Een ware oase! 

ACTIVITEITEN 
IN DE BERGEN 
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ACTIVITEITEN IN DE BERGEN

Mountainbiken

Oman is de perfecte bestemming voor 
mountainbikers. De uitgestrekte bergland-
schappen met vele hellingen en toppen 
zijn in de winter zeer geschikt voor fietsers. 
Vanuit Al Hamra verzorgen professionele 
instructeurs verschillende mountainbike- 
en fietsexcursies door het Hajar gebergte. 
Daarbij krijg je alle gelegenheid om zelf 
het terrein en de traditionele dorpen te 
ontdekken. Mountainbiken is er voor alle 
niveaus: van een vlakke route langs palm-
bomen tot uitdagende tracks op wel 
2.000 meter hoogte rond de Jebel Shams. 
Je kunt ter plekke een mountainbike huren 
of je eigen materiaal meebrengen. 

Canyoning

De wadi’s in het Al Hajar gebergte zijn 
ideaal voor canyoning, een spectaculaire 
sport waarbij je de loop van een rivier 
door een kloof volgt. In de toegankelijke 
kloven zoals Wadi Dayqah en Wadi Bani 

Khalid lijkt canyoning meer op een canyon 
wandeling. Maar in de Wadi Bani Awf is de 
smalle kloof van de slang (Wadi Bimmah) 
een echte uitdaging! Door deze kloof lopen 
drie en vier uur durende canyoning routes, 
die je - wanneer je minder ervaren bent - 
alleen onder begeleiding van een gids mag 
volgen. Wees voorzichtig, want wadi’s kun-
nen soms plotseling overstromen.

© Bike and Hike Oman
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Klimsport

In Oman zijn meer dan 160 officieel gere-
gistreerde plekken waar je kunt klimmen, 
ongeacht je niveau. De duizelingwekkend 
steile rotswanden van het Hajar gebergte 
zijn bekend onder bergbeklimmers. Hier is 
de 300 meter hoge rotswand van Wadi 
Ghul één van de populairste plekken. De 
toplocatie van het Arabische schiereiland 
is de Jebel Misht. De ervaren klimmer kan 
zich hier uitleven op de 850 meter hoge 
en 6.000 meter lange rotswand, waarbij je 
vanaf verschillende startpunten klimroutes 
van verschillende moeilijkheidsgraden 
kunt doen. Ook in de buurt van Muscat 
vind je perfecte locaties om te klimmen.    

Caving

Onder de bergen van Hajar ligt een enorm 
stelsel aan grotten, waaronder Majlis Al 
Jinn, de op één na grootste grot ter wereld. 
Een paradijs voor speleologen! Sommige 
grotten, zoals de Muqal grot, zijn goed 

begaanbaar en kun je bijvoorbeeld als  
onderdeel van een canyoning route ont-
dekken. Echter, voor de meeste grotten in 
het Selma Plateau heb je een gedegen  
opleiding en een professionele gids nodig. 
De Al Hoota grot, aan de voet van Jebel 
Akhdar, is opengesteld voor publiek.  
Tijdens de 40 minuten durende rondleiding 
kun je hier prachtige kristallen, stalactieten 
en stalagmieten bewonderen.
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ACTIVITEITEN IN DE BERGEN
HOOGTEPUNTEN
 
Ontdek de wilde schoonheid van Oman: op slechts twee uur 
rijden van Muscat vind je Wadi Shab, waar je heerlijk kunt 
wandelen en zwemmen, en Wadi Tiwi, waar je met een 4x4 
de wadi’s en de dorpen kunt verkennen.

Bezoek de pittoreske stad Saiq, op de bodem van Wadi Bani 
Awf aan de voet van de bergen. Volg vanuit Saiq de zigzag-
gende weg omhoog naar de zuidkant van het Hajar gebergte 
en het dorpje Misfat al Abriyyin.

Het Saiq Plateau is een prachtige omgeving om te wandelen. 
Gelegen op 2.000 meter boven de zeespiegel kun je hier het 
hele jaar door wandelen langs de dorpen en de terrasvormige 
akkers.

Tegenover de 3.075 meter hoge top van Jebel Shams ligt Wadi 
Nakhar oftewel de ‘Grand Canyon’ van Oman. Hier is ‘The  
Plateau’ een uitstekende plek om te klimmen en te kamperen.

Vanaf de door de natuur gevormde warmwaterbaden van 
Wadi Bani Khalid loopt een driedaagse wandelroute naar  
Wadi Tiwi.

Wadi Darbat in Dhofar verandert in een prachtige, groene  
oase tijdens en na de moesson (regentijd van juli tot en met 
september).
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Duiken en snorkelen 

De ongerepte en schitterende onderwater-
wereld is misschien wel het best bewaarde 
geheim van Oman. In de omgeving van de 
hoofdstad Muscat zijn er ongeveer 20 
duikplekken, waarvan de baai van Bandar 
Al Khayran ook zeer geschikt is om te 
snorkelen. In het zeereservaat van de  
nabijgelegen Daymaniyat eilanden tref je 
prachtige koraalriffen en kun je ’s zomers 
manta’s (roggen) tegen komen. Van februari 
tot en met september zwemmen hier  
citroenhaaien, zwartpunt rifhaaien en wal-
vissen! In de wateren van Musandam vind 
je schitterende rotsformaties bedekt met 
koraal en uitgestrekte acropora. Ook de  
onontdekte dieptes van Dhofar zijn beto-
verend, maar alleen toegankelijk in de  
periode van oktober tot en met april, voor 
en na de moesson. 

ACTIVITEITEN  
IN EN OP ZEE 

©Euro Divers
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ACTIVITEITEN IN EN OP ZEE

Boottochten

Een boottocht vanuit Muscat is echt een 
aanrader. Je kunt een paar uur het water 
op of kiezen voor een tocht met overnach-
ting op een verlaten strand. Lokale reis-
organisaties organiseren allerlei excursies, 
waaronder dolfijnen kijken (in de wateren 
rond Oman zwemmen maar liefst 22  
soorten dolfijnen en walvissen), rondvaart 
langs Muscat (met uitzicht op de oude stad 
Muttrah, het paleis van Zijne Majesteit 
Sultan Qaboos en verschillende vissers-
dorpjes), snorkelen in de baai van Bandar 
Al Khayran en dinercruises. Je hebt de 
keuze uit allerlei soorten boten, waaronder 
de traditionele houten dhows, catamarans, 
kajuitjachten en speedboten. Overigens 
kun je de omgeving van Musandam ook 

©Oman Nature

zijn alleen bereikbaar via de zee. Daarom 
is zee kajakken de ideale manier om op 
deze afgelegen plekken te komen. In de  
wintermaanden bieden meerdere reis- 
organisaties gecom bineerde zeekajak- en 
wandeltochten aan, waarbij je overnacht 
op verlaten stranden, lekker gaat zwemmen 
en misschien wel groene zeeschildpadden 
of dolfijnen te zien krijgt. In de baaien ten 
zuiden van Muscat kun je trouwens ook 
prima zeekajakken. Praktisch wanneer je 
in een hotel in de hoofdstad verblijft.  

het beste verkennen per boot. Hier komen 
bergen en zee op een spectaculaire ma-
nier samen. Vanaf de golven ontdek je  
de afgelegen dorpjes die aan de voet  
van torenhoge kliffen liggen. Een onver-
getelijke ervaring!

Zeekajakken

Veel van de betoverende baaien en  
stranden in de fjorden van Musandam  
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Kitesurfen

Op vijf uur rijden van Muscat ligt het eiland 
Masirah, één van de beste kitesurfplekken 
van Oman. Van mei tot en met september 
staat hier de perfecte wind, waardoor het 
voor kitesurfers van alle niveaus goed toe-
ven is. Het kitesurfcentrum op het eiland is 
onderdeel van de VDWS – de wereldwijde 
watersportschool vereniging. Je kunt hier 
kitesurflessen volgen en materiaal huren. 
Het kitesurfcentrum heeft ook een vesti-
ging gelegen op het strand van Sawadi op 
een uur rijden ten noorden van Muscat. 
Hier kun je het hele jaar door terecht.

Vissen 

De wateren van Oman zijn rijk aan vissen. 
Dichtbij de kust vind je verschillende 
soorten wilde (roof)vissen, verder op zee 
kom je grote scholen tegen. Dankzij het  
relatief kalme zeewater kun je gebruik  
maken van vele vistechnieken, waaronder 
vissen met een (werp)hengel of vliegvissen. 

Visserij vindt het hele jaar door plaats  
in Musandam en voor de kust van Muscat. 
Van januari tot en met april en in oktober 
en november wordt er veel gevist op geel-
vintonijn. Van april tot en met juli en in 
september en november kun je hier de 
reuze trevally vangen. Vissen is ook mogelijk 
in Dhofar buiten het regen seizoen. Een 
aantal reisorganisaties biedt gespeciali-
seerde visreizen naar Oman aan.  

© B.Dubosq 
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ACTIVITEITEN IN EN OP ZEE

HOOGTEPUNTEN

De baai van Bandar Al Khayran dicht bij 
de hoofdstad Muscat is een paradijs 
voor duikers, snorkelaars en zeilers.

Uit alle hoeken van de wereld komen 
toeristen kijken naar de groene zee-
schildpadden die hun eieren leggen 
op de stranden in het Ras Al Jinz  
natuurreservaat.

Khor Ash Sham, oftewel Musandam, 
biedt je veel mogelijkheden: zeekajak-
ken tussen de spectaculaire fjorden, 
afgelegen dorpjes bij torenhoge klif-
fen verkennen en genieten van de 
schildpadden en roggen die door het 
kristalheldere water zwemmen.

Op de ongerepte zandstranden van  
de Arabische Zee kun je perfect kam-
peren. Neem je de kustroute van  
Muscat naar Salalah? Dan maak je 
kans om vele trekvogels te spotten.

© B.Dubosq 

Zeil- en pleziervaart 

Oman Sail, een officiële zeilorganisatie in 
Oman, runt drie zeilscholen: twee in Muscat 
(Marina Bandar Al Rowdha en The Wave 
complex) en één in Mussanah, waar tevens 
een hotel is waar je tijdens je zeilvakantie 
kunt overnachten. Bij alle zeilscholen kun  
je terecht voor zeillessen en huur van een 
zeilboot. Sommige vier- en vijfsterren hotels 
aan de kust organiseren zelf watersport-
activiteiten. Vrijwel overal bieden schippers 
tochten met zeilboten en catamarans aan, 
veelal vanuit de omgeving van Muscat. De 
kustlijn tussen de jacht haven van Mussanah 
(85 kilometer ten noorden van Muscat) en 
de jachthaven van Jebel Sifah (45 kilometer 
ten zuiden van Muscat) biedt prachtige  
mogelijkheden voor zeilers. Koers langs de 
Sawadi eilanden, ontdek het zeereservaat 
van de Daymaniyat archipel en ga voor  
anker in de beschutte baai van Bandar Al 
Khayran. Even van boord om de hoofdstad 
te verkennen? Meer af in de nieuwe Almouj 
jachthaven bij The Wave complex: een ideale 
plek om de nacht door te brengen. 
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4x4 avonturen en kamperen in 
de woestijn 

Welkom in het rijk van de stilte! Op slechts 
drie uur rijden van Muscat ligt de Sharqiya 
Sands woestijn. Hier kun je als reiziger  
verblijven in één van de kampen of je 
brengt de nacht door onder de sterren.  
In deze 180 kilometer lange woestijn zijn 
verschillende ‘routes’ die je met een 4x4 
kunt volgen. Of ga voor een onvergetelijke 
reis: volg de zandduinen tot aan de golven 
van de Arabische Zee. In het uiterste zuiden 
van Oman ligt de immens grote Rub al 
Khali woestijn. In dit grotendeels onont-
dekte gebied zijn nauwelijks toeristische 
voorzieningen. Vanuit Salalah bieden 
reisorganisaties excursies en wandeltochten 
naar de regio aan. 

ACTIVITEITEN  
IN DE WOESTIJN 
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GOLF

In Muscat zijn er drie uitdagende 
18-holes golfbanen: 
Almouj Golf: Deze duinbaan aan zee 
is ontworpen door Greg Norman. 
Witte stranden, natuurlijke duinen en 
schitterende greens liggen op je te 
wachten. www.almoujgolf.com.
Ghala Valley Golf Course: Dit is  
misschien wel de meest spectaculaire 
golfbaan van Oman, want de holes 
liggen middenin een wadi.  
www.ghalavalley.com. 
Muscat Hills Golf & Country Club: 
Steile afgronden, wadi’s en prachtige 
greens met op de achtergrond het 
Hajar gebergte: deze golfbaan biedt 
je de mooiste terreinen van Oman. 
www.muscathillsgolf.com. 

ACTIVITEITEN IN DE WOESTIJN 

Rijden op een dromedaris 

De bedoeïenen in de Omaanse woestijn  
zetten de traditie van het fokken van en 
het racen met dromedarissen voort.  
Elke winter zijn er grote wedstrijden in de 
dorpen rond de Sharqiya Sands woestijn.  
Wil je zelf een stukje rijden? Vrijwel alle 
woestijn  kampen bieden woestijnsafari’s 
op dromedarissen aan. 

Overige activiteiten

Op zoek naar actie? Dan kun je ook  
terecht in de kampen van de Sharqiya 
Sands woestijn. Wat denk je bijvoorbeeld 
van te voet of op een quad de duinen  
beklimmen, zandskiën of ‘dune bashing’ 
waarbij je met een 4x4 ‘offroad’ door de 
duinen racet!
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WANDELEN, ZEEKAJAKKEN EN DIVERSE ACTIVITEITEN

Sawadee Tel: 020-420 22 20 www.sawadee.nl
Aladin Travel Tel: 0594-61 19 80 www.aladintravel.nl 
Bike and Hike Oman Tel: 00968-24 40 08 73 (Oman) www.bikeandhikeoman.com
Muscat Desert & Adventure Center Tel: 00968-24 54 30 02 (Oman) www.holiday-in-oman.com

DUIKEN

DKTS Tel: 0168-37 02 08 www.dkts.nl
Dimension Travel & Diving Tel: 045-571 77 77 www.dimension.travel
Diving Holidays Tel: 020-521 81 00 www.divingholidays.nl
Eigen Wijze Duikreizen Tel: 0546-45 40 40 www.ewdr.com
Dive & Travel Tel: 033-457 15 94 www.diveandtravel.nl
DuikReizen.nl Tel: 0900-0977 www.duikreizen.nl 

GOLFEN

Aladin Travel Tel: 0594-61 19 80 www.aladintravel.nl 
Ghala Valley Tel: 00968-98 83 15 58  (Oman) www.ghalavalley.com
Muscat Golf & Country Club Tel: 00968-24 51 40 80 (Oman) www.muscathillsgolf.com
Almouj Golf Tel: 00968-22 00 59 90 (Oman) www.almoujgolf.com

KITESURFEN

Kiteboarding Oman Tel: 00968-95 20 91 17 (Oman) www.kiteboarding-oman.com

VISSEN

Fishing Oman Tel: 00968-92 71 77 94 (Oman) www.fishingoman.com

    

REISORGANISATIES 
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PRAKTISCHE INFORMATIE  
www.visitoman.nl

Tijdsverschil: +3 uur in de winter, +2 uur in de zomer.

Valuta: de munteenheid is de Omani Rial (OMR).  
Eén rial is 1000 baisa. Een rial vertegenwoordigd een 
waarde van ca. € 1,90 (december 2013) maar de 
wisselkoers varieert.

Banken: in het hele land zijn pinautomaten te vinden. 
Het is in de meeste grotere plaatsen mogelijk te 
betalen met creditcards, maar het is beter om contant 
geld mee te nemen voor gebruik in kleine winkels en 
dorpen, vooral buiten Muscat en Salalah.

Openingstijden: vrijdag en zaterdag vormen het 
weekend in Oman. De banken zijn van zondag tot 
donderdag open van 08.00 uur tot 12.00 uur. Winkels 
en soeks zijn van zondag tot donderdag geopend van 
08.00 tot 13.00 uur en van 16.00 uur tot 21.00 uur. 

Gezondheid: geen inentingen verplicht.

Taal: de officiële taal is Arabisch. Engels wordt  
veel gesproken in de grotere steden en in alle 
toeristenkantoren.

Kleding: zomerkleding kan het hele jaar door 
gedragen worden, zelfs als de avonden in december 
of januari een beetje fris kunnen zijn. Het is aan te 
raden warme kleding mee te nemen als u ’s nachts de 
woestijn of bergen in gaat, of in Dhofar als u tijdens 

het regenseizoen komt. Vermijd te korte broeken  
en jurkjes, mouwloze topjes en kleding die zeer 
nauwsluitend of erg laag uitgesneden is.

Klimaat: het klimaat in het noorden en oosten van 
Oman is over het algemeen warm en droog (heet in 
de zomer), terwijl het zuiden van Oman subtropisch 
is door de moesson. De beste tijd voor outdoor 
activiteiten is van oktober tot en met april.

Reisdocumenten: Personen met de Nederlandse 
nationaliteit dienen te beschikken over een paspoort 
dat nog minimaal 6 maanden geldig is na terug - 
komst. U dient tevens te beschikken over een visum, 
dat bij aankomst eenvoudig kan worden gekocht op 
het vliegveld of bij de grensovergangen. De kosten 

bedragen 5 rial per persoon voor een verblijf van 
maximaal 10 dagen en 20 rial per persoon voor een 
verblijf van maximaal 1 maand.

Fotograferen: het is altijd het beste om toestemming  
te vragen voordat u foto’s maakt van mensen, in het 
bijzonder vrouwen en kinderen.

Electriciteit: 220 V. Een adapter is aanbevolen, 
aangezien de stopcontacten drie polen hebben.

Medische zorg: de medische voorzieningen in  
Oman zijn van een hoog niveau. Aangezien de  
kosten van medische hulp relatief hoog zijn, 
wordt het afsluiten van een goede 
reisziektekostenverzekering aanbevolen.

Telefoon en internet: het landnummer voor bellen  
naar Oman is 00968. Internet is beschikbaar in de 
meeste (grote) hotels en in internetcafés in de stad. 

Luchtvaartmaartschappijen: Reizen vanaf  
Schiphol Amsterdam naar Muscat in Oman kan  
met British Airways (www.ba.com), Etihad Airways 
(www.etihadairways.com), Emirates (www.emirates.com), 
Gulf Air (www.gulfair.com), KLM (www.klm.nl), 
Lufthansa (www.lufthansa.com), Oman Air  
(www.oman-air.com), Swiss (www.swiss.com),  
Turkish Airlines (www.turkishairlines.com) en Qatar 
Airways (www.qatarairways.com). 

Neem voor meer informatie contact op met  
Verkeersbureau Oman. Tel: +31 20654 15 66.  
E-mail: info@visitoman.nl. Of kijk op www.visitoman.nl.

MAAND TEMPERATUUR 
IN MUSCAT

LUCHT-
VOCHTIGHEID

Januari 14-26 °C 61%–81%

Februari 15-27 °C 63%–81%

Maart 18-30 °C 61%–74%

April 22-34 °C 63%–66%

Mei 27-38 °C 61%–63%

Juni 29-39 °C 64%–65%

Juli 29-39 °C 64%

Augustus 27-41 °C 64%–66%

September 24-38 °C 64%–73%

Oktober 22-36 °C 62%–77%

November 17-30 °C 59%–78%

December 15-27 °C 62%–82%0



VERKEERSBUREAU VAN OMAN
Beechavenue 104
1119 PP Schiphol Rijk
Tel: +31 (0)20 654 15 66
E-mail: info@visitoman.nl

www.visitoman.nl


