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8-daagse privé rondreis met 4-wd en chauffeur 
door Oman

Het sultanaat Oman is een land met een rijk verleden, dat 
nog niet zo heel lang geleden zijn grenzen voor buitenlandse 
bezoekers heeft geopend. En dat is te merken aan de uiterst 
vriendelijke bevolking, die de traditionele gastvrijheid nog 
hoog in het vaandel heeft staan. Er is veel te beleven: van 
woeste kustgebieden naar uitgestrekte woestijnen met 
enorme zand duinen, groene oasesteden, schilderachtige 
havensteden en traditionele markten. 

De hoofdstad Muscat ligt aan zee en de kustlijn bestaat uit 
brede zandstranden en indrukwekkende kliffen en de stad is 
omgeven door bergen. In Muscat zijn er fraaie paleizen en 
moskeeën te bewonderen zoals de Grand Mosque. Er zijn 
daarnaast musea en de Muttrah Soek te bezoeken. 

Maak per 4WD een bergtocht over de het indrukwekkende 
Haggar gebergte met adembenemende uitzichten en breng 
een bezoek aan de zandduinen van Wahiba Sands, gelegen 
in het diepe zuiden. Bezoek onder weg  een groene Wadi 
met turquoise meren, watervallen en palmen bomen. 

Nizwa is de tweede belangrijke toeristische bestemming en 
een belangrijk centrum voor de traditionele zilversmeed 
kunst. De voormalige ommuurde hoofdstad van Oman heeft 
enkele prachtige historische gebouwen waaronder een 
indrukwekkende fort. 

BESTEMMING: OMAN



Dag 1: Muscat – Jebel Shams – El Hamra
Na het ontbijt vertrek per  4wd met chauffeur voor een tocht naar de toppen van het Haggar
gebergte. Langs authentieke dorpjes en een indrukwekkende kloof, die na de Grand Canyon tot 
de meest spectaculaire ter wereld wordt gerekend. Einddoel is het Alila Hotel, met een 
spectaculaire ligging in de bergen. 

Dag 2 en 3  El Hamra en omgeving 
Alila heeft een spectaculaire ligging in het centrale deel van het Al Hajar gebergte.
Deze regio staat bekend om de schitterende landschappen w.o. de hoogste berg van Oman en 
de fruitteelt. Het resort is omringd door bergen, kleine dorpjes, steile ravijnen en diepe kloven. 
Een paradijs voor natuurliefhebbers. De omgeving leent zich goed voor een mooie wandeling in 
de omgeving. Het hotel beschikt verder over een  heerlijk verwarmd zwembad met uitzicht.

Dag 4: El Hamra– Nizwa
Vertrek naar Nizwa, de culturele hoofdstad van het land, voor een bezoek aan de fraaie soek en  
het indrukwekkende Nizwa Fort. Overnachting in het Golden Tulip Hotel.

Dag 5 : Nizwa– Wahibi Sands 
De reis gaat verder naar het zuiden naar Wadi Bani Khalid. Deze goed verborgen paradijselijke 
oasis bestaat uit turquoise gekleurde lagunes en fraaie rotspartijen. Het is een prachtige plek 
waar ook gezwommen kan worden. Overnachting in een authentiek tentenkamp tussen 
de zandduinen van Wahibi Sands.

Dag 6 : Wahibi Sands
Het authentieke kamp ligt aan de rand van enorme zandduinen. Het is een bijzondere ervaring 
om midden in de woestijn te verblijven, met grote kans op een spectaculaire  zonsondergang 
en ‘s nachts een flonkerende sterrenhemel. Bezoek aan bedoeïenen familie en een ritje op een 
kameel. Diner en overnachting in Nomadic Desert Camp. 

Dag 7 : Wahibi Sands - Ras el Jinz
Langs de kust naar Ras El Jinz voor een bezoek aan Caparace,  het schildpadden 
bezoekerscentrum. Na het diner bezoek je met een bioloog het strand waar de schildpadden 
hun eieren leggen. Overnachting in een ecotent van de Caparace Lodge. 

Dag 8: Ras el Jinz -Muscat 
Na het ontbijt vertrek per 4wd naar Sur, gelegen aan een lagune aan zee en bekend om de 
traditionele scheepswerven. Na een bezoek aan een scheepswerf kunt u optioneel een 
boottochtje maken. Dat kunt u bespreken met uw chauffeur, die kan dan voor u op zoek gaan 
in de haven naar een geschikte boot. Aan de eind van de dag terugkeer naar Muscat.
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Reisdocumenten
Personen met de Nederlandse of Belgische nationaliteit dienen te beschikken over een 
paspoort dat nog minimaal 6 maanden geldig is. Bij aankomst kan eenvoudig een visum 
worden gekocht op het vliegveld of bij de grensovergangen. Het visum hoeft dus niet van te 
voren aangevraagd te worden bij de ambassade. Stempels van Israël in het paspoort worden 
afgeraden.

Reisperiode
De beste periode om naar Oman te gaan is van oktober tot en met april. In deze maanden is 
de temperatuur gemiddeld tussen de 25 en 35 graden en is de luchtvochtigheid niet te hoog. 
Wie in de zomermaanden naar Oman wil reizen, kan het beste de zuidelijke provincie Dhofar
bezoeken, waar de jaarlijkse moesson voor een meer aangename temperatuur zorgt.

Munteenheid:
1 Omani Riaal bestaat uit 1000 baizas. Voor actuele koers, ga naar www.xe.com

Tijdsverschil
In de zomer +2 uur. in de winter +3 uur.

Kledingadvies
Tijdens een reis in Oman valt het op dat de bevolking zelf heel divers gekleed gaat; van 
traditionele disdasha's & abaya's tot jeans en t-shirts. Vrouwelijke toeristen hoeven niet 
gesluierd gekleed te gaan, luchtige zomerkleding volstaat. Wel wordt aangeraden dat vrouwen 
niet te bloot gekleed zijn, dus dat schouders, hals en knieën bedekt zijn. De Grand Mosque is 
de enige plek waar vrouwelijke toeristen zich geheel moeten bedekken tijdens een bezoek. 
Voor mannelijke toeristen volstaat luchtige zomerkleding, maar liefst wel gecombineerd 
met een lange broek; alleen kinderen in Oman dragen korte broeken.

Klimaat: 
Het klimaat in Oman is in het algemeen warm en droog maar varieert in de verschillende 
regio’s. In de kustgebieden is het gedurende de zomermaanden heet met een hoge 
luchtvochtigheidsgraad terwijl het landinwaarts in die periode juist erg droog is. In het 
gebergte en in de Dhofar regio (zuiden) is het klimaat gedurende het hele jaar vrij mild. De 
temperaturen in Oman variëren van 15° Celsius in de winter tot 48° Celsius in Muscat of zelfs 
54° Celsius in de woestijn gedurende de zomer.

Alcohol
Alcohol is uitsluitend bij de grotere hotels verkrijgbaar. 

ALGEMENE INFORMATIE

http://www.xe.com/

