
Een wereldse mix
Oman

Oneindige zandvlaktes, groene oases en hoge bergen markeren het landschap in Oman. Dit gastvrije land

verwelkomt van oudsher alle volken en beschikt over natuurlijk schoon dat overal zeer herkenbaar

aanwezig is. Als knooppunt op oude handelsroutes is Oman een land dat zich is blijven ontwikkelen.

Historie en oorspronkelijkheid zijn de rode draad waardoor dit Arabische land ook nu nog steeds blijft trekken.



Even neerstrijken op een bankje in de
hoofdstad en alle indrukken langzaam
verwerken. In Oman is er weinig tijd

om rustig bij te komen. Elke dag brengt nieu-
we ontmoetingen en avonturen. Zo is de start
van een rondreis door Oman vaak het begin
van een tocht vol verhalen van Omani en is
er overal die ontmoeting met het verleden.
Iemand die graag zelf alles ontdekt kan heel
gemakkelijk met een terreinwagen het Oman in tien dagen

Lange schaduwen vallen over

het zand en kleine stofwolkjes

waaien op wanneer de kamelen

hun poten verplaatsen. Een spe-

ciale trektocht maken door een

onmetelijke woestijn of afkoelen

in een wadi. De mogelijkheden

bij een bezoek aan Oman zijn

talrijk. Velen starten een rond-

reis door Oman in Muscat om

daarna langzaam af te zakken

langs de kust en via woestijn en

bergen terug te reizen naar de

hoofdstad. Een tocht langs

enkele van de belangrijkste

hoogtepunten van dit land,

maar vooral een onderdompe-

ling in een sprookje dat even

modern als oud is.



Grand Mosque waarvan de bouw zes jaar in
beslag nam. Het is het enige gebedshuis in
Oman dat te bezichtigen is. Belangrijke eye-
catchers in de moskee zijn de vier meter
lange kristallen kroonluchter, gemaakt met
Swarovski-kristallen en het handgemaakte
kleed dat 1700 miljoen knopen telt. Daar
hebben 600 vrouwen zes jaar aan gewerkt.

Kustplaats Sur
Het is een tocht van een uur of drie vanuit
Muscat naar het zuidelijker gelegen Sur. Een
reis langs plaatsen als Sinkhole en Fins
Beach. Sinkhole is volgens de lokale bevol-
king ontstaan door een vallende ster, maar
een meer plausibele verklaring is dat deze
onderaardse rivier door erosie is gevormd.
Fins Beach is een parelwit strand dat zich uit-
stekend leent voor picknicken of zwemmen
en is een ideale stop op weg naar Sur. De
meest geschikte overnachtingsplaats voor
een bezoek aan het schildpaddenproject van
Ras al Jinz en Ras Al Hadd.

Sur ligt aan de golf van Oman, ongeveer drie-
honderd kilometer ten zuiden van Muscat.
Hier worden nog op traditionele wijze de
bekende Dhow boten gemaakt en een leuk
uitstapje is een bezoek aan de werkplaats. Sla
ook de soek niet over waar juwelen, parfum
en souvenirs te koop zijn. Sur leent zich uit-
stekend voor een iets langere stop, want het

zijn juist de bedoeïenen uit deze streek die er
zeer bedreven in zijn hars te onttrekken aan
de Boswellia. Deze wierookhars is al eeuwen
een belangrijk geneesmiddel en wordt in ver-
schillende natuurlijke medicijnen gebruikt.

Tropische wadi
Vanuit de kust het binnenland inrijden is al
snel terecht komen in Wadi Bani Khalid.
Wadi’s en oases vormen de vele groene har-
ten die Oman rijk is. Het water zorgt voor een
weelderige begroeiing in de vorm van palm-
bomen en bloemen in opvallende kleuren. In
de wadi’s kan worden gezwommen, maar
eventueel ook aan canyoning worden gedaan
in een ronduit paradijselijke sfeer. Een uitda-
ging is ook het ‘wadi bashing’ ofwel met een
terreinwagen de rivierbedding doorkruisen.

Grappig om te weten is dat de Omani er
vooral van houden in de regen te picknicken.
Juist doordat de zon hier altijd schijnt, is de
regen een zeer welkome afwisseling.
Kamperen mag trouwens overal in de vrije
natuur in Oman. Belangrijk is wel om niet te
zorgen voor overlast... en kamperen in een
wadi kan gevaarlijk zijn omdat de regen hier
de auto weg kan spoelen.

Variatie in de woestijn
De onmetelijke zandvlakte, de trilling in de
lucht, maar vooral de oorverdovende

land doorkruisen. Een andere optie is om een
chauffeur en auto te huren en zo heel com-
fortabel te worden vervoerd. Zoals voor alles
in Oman geldt: de keus is aan de reiziger zelf.

Witte hoofdstad
Aankomen in Oman is arriveren in de hoofd-
stad Muscat. Deze stad is gebouwd op rotsen
en dat is vooral goed zichtbaar vanaf zee. Al
vele eeuwen vinden reizigers in deze stad een
pleisterplaats waar het zeer aangenaam ver-
toeven is. De verschillende musea vertellen
hierover en de afwezigheid van wolkenkrab-
bers of andere betonnen constructies zorgen
ervoor dat de oude identiteit van deze stad
bewaard is gebleven. Verblijven in Muscat is
even wegdromen bij verhalen over 1001
nacht en vervolgens weer terechtkomen in de
luxe die ook zo hoort bij deze stad. Dat maakt
Oman een modern land in een authentiek
jasje, want luxe hotels en een goede infra-
structuur horen evenzeer bij Oman als lemen
huizen, de soek en de waterpijp.

Neerknielen in de Grand Mosque, dwalen
over de vismarkt of een blik werpen op het
paleis van de Sultan. De soek bedwelmt elke
bezoeker met geuren en kleuren en is een
van de grootste en meest complete van het
Arabisch schiereiland. Even bijzonder is de
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midden van het land die Oman de nodige
verkoeling bieden. Het Hajar gebergte strekt
zich als een ruggengraat uit van noord naar
zuid en verdeelt Oman in een kuststrook in
het oosten en een westelijke hoogvlakte. De
hoogste toppen van dit massief zijn de Jebal
Akhdar ofwel de ‘groene berg’ en de Jebal
Shams, die ook wel ‘berg van de zon’ wordt
genoemd. Van deze twee is de Jebal Akhdar
alleen bereikbaar via een slagboom die bij
regen dicht gaat, omdat dan de helling te
glad is. Deze groene berg lokt vanwege de
bijzondere begroeiing waaronder dadelbo-
men, palmbomen en mangobomen. De Jebal
Shams is beter bereikbaar en, zoals de naam
al zegt, de mooiste plaats om de zon te zien
opkomen of ondergaan.

4 WD
De tank volgooien voor nog geen tien euro,
omdat de benzine twintig cent per liter kost,
en de weg vervolgen naar Muscat. De ver-
gezichten, de bevolking en de totaal relaxte
manier van leven maken een reis door Oman
als een tocht door een andere tijd. De vele
forten onderweg getuigen van een ruig ver-
leden, maar dat is juist wat Oman zo eigen
maakt. Dit land lijkt door de tijd heen zeer
sterk zichzelf gebleven. Juist die mix tussen
historie en heden gecombineerd met een
voor oosterse begrippen ongekende open-

heid maakt Oman onweerstaanbaar aantrek-
kelijk voor elke reiziger.

Het meest ideale vervoermiddel om Oman
te verkennen is een 4 WD. Hoewel vele
wegen zijn geasfalteerd is het ook heerlijk
om soms even van de gebaande paden af te
wijken en een wadi in te rijden of de woe-
stijn in te trekken. De gemiddelde reisaf-
stand naar de verschillende bezienswaardig-
heden ligt rond de drie à vier uur. Zelf rond-

reizen is hier heel gemakkelijk, maar er is
natuurlijk ook altijd de optie een gids in te
schakelen of zelfs een auto met chauffeur.
Voor de Omani is het haast vanzelfsprekend
dat elke gast een koning is en daar hoort een
helpende hand zeker bij. Zo is iemand die
bijvoorbeeld met pech onderweg komt te
staan vaak nog drukker met het te woord
staan van passerende voorbijgangers die wil-
len helpen dan met het verhelpen van het
mankement...

stilte maken een tocht door de woestijn tot
een onvergetelijke ervaring. Bij een rondreis
door Oman ligt een bezoek aan de kleinere
woestijn Wahibi Sands het meest voor de
hand. Het is aan te raden van te voren een
eventuele overnachting te reserveren en ook
de tocht goed voor te bereiden. In de kleine
plaatsjes zijn er speciale kantoortjes die hel-
pen bij het leeglaten van de banden en rou-
tebeschrijvingen geven. Een optie is ook om
de auto te laten staan en gebruik te maken
van een transfer of een gids mee te nemen.
De gids rijdt dan mee tot het kamp en zorgt
zelf voor vervoer terug.

De overnachtingsplaatsen in deze ‘zee van
zand’ variëren van zeer luxe tot basic. Bij de
luxere kampen ligt er alleen op het dak een
doek en zijn de muren van steen of klei zijn
en ontbreekt zelfs een airco niet. In de meer
romantische kampen zorgen olielampen en
kaarsen voor verlichting en staan er echte
tenten klaar. Vooral dat laatste zorgt voor
het woestijngevoel. Alhoewel ook in deze
kampen de badkamer is ommuurd en er
echte bedden aanwezig zijn. Wanneer om
een uur of vijf de zon opgaat, is het tijd om
op te staan en in stilte te genieten van dit bij-
zondere schouwspel.

Zo’n bezoek aan de woestijn is mede door
het avontuurlijke karakter een echte beleve-
nis. Helemaal wanneer er tijd is om de natio-
nale sport ‘dune bashing’ te beoefenen. Een
term voor het beklimmen van de duinen met
een terreinwagen gevolgd door een specta-
culaire afdaling. Maak hierbij gebruik van
de deskundigheid van een ervaren
chauffeur, want als de wagen vast komt te
zitten in het rulle zand, is hulp niet direct
nabij.

Zilverstad Nizwa
Vanuit Wahibi Sands is het enkele uren rij-
den naar de zilverstad Nizwa. Deze tweede
stad van Oman is het centrum van de zilver-
smeedkunst. Nizwa was in het verleden de
stad waar de karavaanroutes van noord naar
zuid samenkwamen. Bezienswaardig is hier
het fort uit 1660. Het is een van de oudste
van het sultanaat. Bezoek hier ook de die-
renmarkt op vrijdagochtend. Een veemarkt
die traditioneel aandoet door de mannen en
vrouwen in ‘dishdasha’. Dit is de lokale kle-
derdracht over het algemeen gecombineerd
met een hoofddeksel dat bekend staat als
‘kumah’. Vaak gebruiken ze dit als porte-
monnee.

Verder rijdend leidt de tocht naar Al Hamra,
de uitvalsbasis voor een verkenning van de
bergen. Het zijn de enorme kolossen in het

TIPS:

* Dhofar

De zuidelijk gelegen provincie Dhofar met de hoofdstad Salalah ligt niet op de route van veel rond-

reizen, maar is een bezoek zeker waard. Deze streek heeft door de aanwezigheid van kokospalmen,

papayabomen, bananenbomen en parelwitte stranden een bijzonder karakter. Het is de geboortes-

treek van de huidige sultan Qaboos bin Said en de natuur hier vormt een enorm contrast met het

ruigere noorden. Juist in de periode van juli en augustus trekken vele Omani naar deze streek, omdat

de nevel die dan over het landschap hangt, de nodige verkoeling voor de zomer brengt en zorgt voor

tropische taferelen.

* Musandam

Helemaal in het noorden, in een stuk van Oman dat van de rest is gescheiden door de Verenigde

Arabische Emiraten, zijn het de fjorden, steile kliffen en grillige rotsen die opvallen. Musandam wordt

niet voor niets het Noorwegen van Midden-Oosten genoemd. Deze grillig ogende regio ligt volledig

geïsoleerd en iemand die Oman helemaal wil leren kennen, zal ook de reis naar deze streek moe-

ten ondernemen. Bezoekers kunnen Musandam bereiken met een 4 WD of een vlucht met de loka-

le airline Oman Air. Een schiereiland dat hoort tot de meest noordelijke punt van Oman, waar door

de aanwezigheid van het vele water, blauw domineert.

rystalWingsC
Crystal Wings Holidays

079-331 07 49 
contact@crystalwings.nl www.crystalwings.nl

OOoman
Individuele rondreizen met privé chauffeur 

Individuele groepsrondreizen 
Strandvakanties Fly & Drives 

Samengestelde reizen Excursies 
Luxevakanties Familievakanties
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Al sinds 1970 is Sultan Qaboos Bin
Said de zeer geliefde leider in het
land. Hij heeft ervoor gezorgd dat

er wegen kwamen, scholen en ziekenhuizen.
Doordat hij veel contact heeft met de bevol-
king weet hij wat er speelt in zijn land en hij
neemt wensen en adviezen mee in zijn
manier van politiek bedrijven. Het is deze
Sultan, die in de jaren zeventig de grenzen
voor toeristen opende en daardoor veel wel-
vaart heeft gebracht. De inwoners van zijn
land dragen hem op handen en in alle plaat-
sen die hij bezoekt, wordt hij met open
armen ontvangen.

Vooral de verwelkomende houding van het
staatshoofd en het feit dat Oman al vele eeu-
wen handelaars zeer gastvrij ontvangt,
maakt de bevolking heel tolerant en open.
Het zijn voornamelijk bedoeïenen die in het
verleden door de woestijn trokken en nu een
andere manier hebben gevonden om in hun
levensonderhoud te voorzien. Het belang-
rijkste geloof is het Ibadisme, een kleine
meer tolerante hoofdstroming binnen de
Islam. Oman is het enige land waarin de
meerderheid van de bevolking dit geloof
aanhangt.

Een ander opvallend feit is dat Oman 7,5
keer zo groot als Nederland en slechts drie
miljoen inwoners heeft. Van die drie mil-
joen is bovendien een half miljoen expat.
Daarmee is het dun bevolkt. Door de over-
zeese handel zijn er ook veel Indiërs en
Pakistani in Oman komen wonen. Zij wonen
hier al vele generaties en zijn doorgaans
moslim. Wat hen bindt, is het Ibadisme en
natuurlijk de waterpijp die duidelijk een
sociale functie heeft, want samen roken in
een lokaal café is iets dat niet uit het dage-
lijkse straatbeeld weg te denken is.

Feest
Kennismaken met de bevolking van Oman
is een steeds terugkerend feest. Vele Omani
beginnen vaak een praatje en zijn altijd
bereid om te helpen. Respect is in de
omgang wel heel erg belangrijk. Daarom is
het voor toeristen niet meer dan normaal
zich aan te passen aan de in Oman geldende
waarden en normen. Daarbij horen geen
korte broeken, zwemkleding en hemdjes in
het openbaar. Bij de zwembaden van hotels
is dit geen probleem, maar op straat is het
beter de schouders, de bovenarmen en
bovenbenen te bedekken.

Eten in Oman is een reis langs verschillende
volken en door verschillende werelddelen,
want de keuken kent oosterse, Aziatische en
Afrikaanse invloeden. Kruiden als saffraan,
kardemon en kurkuma zijn daarbij belang-
rijke smaakmakers. Basis voor de gerechten
zijn vaak vis, kip, lamsvlees en rijst. Een
bezoek aan Oman is zeker niet compleet
zonder een kopje Kahwah. De bijzondere
smaak ontstaat door de kardemom die vaak
wordt toegevoegd. Daarbij worden vaak
verse dadels en vijgen geserveerd.

Eten staat ook centraal tijdens de belangrijk-
ste Islamitische feestdagen zoals het
Suikerfeest en het Offerfeest, die ieder jaar
tien tot elf dagen naar voren schuiven. De
belangrijkste nationale feestdagen zijn
Renaissance Day voor de moderne wederge-
boorte van het land op 23 juli en National
Day op 18 november.
Bekende festivals zijn het Muscat Festival
van midden januari tot midden februari en
het Khareef Festival in Salalah van juni tot
en met augustus. Misschien een idee om
juist tijdens een van deze festivals Oman te
bezoeken.

Gelegen tussen de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië,

Jemen en de Arabische Zee is Oman een land dat woestijn en zee

verbindt. Hier zijn kamelenraces even aanwezig als de schildpadden

die het hele jaar door hun eieren op het strand leggen. Vooral de

laatste tien jaar zijn het ook westerse toeristen die hun weg naar het

Sultanaat weten te vinden. Juist de grote contrasten maken Oman een

land dat reizigers boeit die graag nieuwe werelden ontdekken.

Nieuwe
werelden ontdekken



Het is al vele eeuwen geleden dat de
wierookroute vanuit het zuiden van
Oman tot aan het hof van de

Egyptische koningin Sheba liep. Een route in
Dhofar die nu is opgenomen in de UNESCO
werelderfgoedlijst. Iemand die de moeite
neemt in de voetsporen te treden van de
vroegere handelaren reist langs de wierook-
bomen van Wadi Dawkah en archeologische
vindplaatsen als Shisr Khor Rori/Sumhuram
en Al-Baleed. Tot op de dag van vandaag is
deze route nog te volgen.

De veelzijdigheid van Oman is

het best zichtbaar in de bijzon-

dere bezienswaardigheden die

het land rijk is. Tegen een decor

dat al vijf eeuwen lang mensen

uit alle regio’s boeit. Hier wer-

den waren als wierook en zijde

uitgewisseld en dat de handel

nog steeds leeft, is merkbaar in

de soeks en op de vele verschil-

lende markten. De natuur boeit

met dolfijnen en schildpadden

en historie is eigenlijk overal in

Oman te vinden.

Dolfijnen
en wierook

Bijzonder Oman



Alle soeks en markten in Oman zijn door het
zeer gevarieerde aanbod en de levendige
handel bezienswaardig. Toch vallen enkele
markten echt op. Zo is er bijvoorbeeld de
vrouwenmarkt in Ibra. Deze is ooit ontstaan
als een initiatief om de vrouwen van de
geboortekliniek waren aan te bieden.

Op deze wekelijkse markt bieden alleen
vrouwen waren aan voor vrouwen. Deze
vrouwensoek ofwel hareem lijkt op het
eerste gezicht onoverzichtelijk, maar elke
vrouw heeft haar eigen winkel met parfums,
olie, roze-water, baby-outfits, sandalen,
sjaals of handtassen. Belangrijke trekkers
zijn ook de kamelenmarkt in Sinaw en de
geitenmarkt op vrijdag in Nizwa.

Dolfijnen
De beste plekken om dolfijnen te spotten
zijn het schiereiland Musandam of Muscat.
Er zijn voor dit doel verschillende boten te
boeken en tijdens elke tocht is er bijna
honderd procent garantie dat de dolfijnen
zich laten zien. Aangetrokken door het
geluid van de motor zwemmen dolfijnen
hier vaak zelfs met de boot mee.

Schildpaddenproject
Het zijn maar liefst 15000 schildpadden die
elk jaar vanuit de Rode Zee en de Arabische
Golf naar Oman komen om eieren te leggen.
Belangrijke nestelgebieden zijn Ras al-Hadd,
Ras al Jinz, Muscat en het eiland Masirah.

In Ras al Jinz is voor dit doel een speciaal
bezoekerscentrum ingericht. Vanaf deze
locatie kunnen bezoekers onder begeleiding
van gespecialiseerde gidsen de schildpad-
den van dichtbij bekijken en zien hoe zijn
hun eieren op het strand leggen en daarna
nog een gat graven om de roofdieren af te
leiden. Tijdens zo’n excursie is het zelfs
mogelijk de jongen uit het ei te zien komen.

Overnachten in de woestijn
Het is een sprookjesachtig tafereel.
Kamelen die samen met bedoeïenen door
de woestijn lopen met op de achtergrond
een ondergaande zon. De stilte, de vormen
van de duinen en de zinderende lucht
maken een tocht door de woestijn tot een
onvergetelijke ervaring.

Overnachten in de woestijn voegt daar een
hele bijzondere dimensie aan toe. De meest
toegankelijke woestijn is de Wahiba Sands
waar verschillende overnachtingsmogelijk-
heden zijn van eenvoudig tot luxe.

Kijk voor meer informatie over alle moge-
lijkheden op www.visitoman.nl.
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zeven uur. Bijvoorbeeld KLM maakt een
tussenstop waardoor de totale reistijd een
kleine negen uur bedraagt.

Kraanwater:
Het leidingwater in Oman is drinkbaar,
maar het wordt aangeraden om gebruik te
maken van mineraalwater.

Medische zorg:
De medische voorzieningen in Oman zijn
heel goed. Het is wel aan te raden een
goede reiskostenverzekering af te sluiten.

Winkelen:
Het winkelaanbod in Oman is erg
gevarieerd. Neem alleen al de soeks waar
lokale producten als kleding, tapijten,
specerijen, goud, zilver, dadels of wierook
te koop zijn. Verder zijn er speciale die-
renmarkten, een soek voor vrouwen en
vissoeks.

(0168) 37 02 08 - info@dkts.nl  -  www.dkts.nl

uw reisboetiek 
op internet

Al 12 jaar maatwerkspecialist voor OMAN
Fly & drives en reizen met privéchauffeur op uw wensen afgestemd.
Luxe strandvakanties in  combinatie met meerdaagse tour. Wij hebben de leukste 
adressen, die we zelf  uitprobeerden.
Kiest u voor DKTS... Dan kiest u voor kennis, ervaring, enthousiasme en korte
communicatielijnen!

Ligging:
Oman ligt in het oostelijke deel van het
Arabische schiereiland en kent als buurlan-
den in het westen de Verenigde Arabische
Emiraten, Saoedi-Arabië en Jemen. In het
oosten begrenzen de Arabische Zee en de
Zee van Oman de lange kustlijn.

Klimaat:
Het klimaat verschilt per regio. Aan de kust
in het noorden heerst een subtropische kli-
maat, terwijl in het zuiden het klimaat tro-
pisch is. In het binnenland heerst er een
woestijnklimaat. De beste reistijd is van okto-
ber tot en met april wanneer de temperatuur
tussen de 25 en 30 graden Celcius ligt.

Reisdocumenten:
Voor een reis naar Oman volstaat een pas-
poort dat geldig is tot zes maanden na
terugkomst in Nederland. Het is aan te
raden geen stempels van Israël in het pas-

poort te hebben. Een visum kan bij de
ambassade in Nederland worden aange-
schaft, maar desgewenst ook aankomst
worden gekocht (± € 40,00).

Valuta:
De Omani Rial is ongeveer € 1,80 waard
(dec 2011).

Taal:
De officiële taal is Arabisch, maar bijna
iedereen spreekt Engels. De bewegwijze-
ring is bovendien tweetalig; in Arabisch en
Engels.

Tijdverschil:
Het tijdverschil is in de zomer plus twee uur
en in de winter plus drie uur in vergelijking
met Nederland.

Vluchttijden:
De directe vluchttijd naar Oman is ruim

Praktische informatie
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