Welkom in Oman
Gastvrij sultanaat van het Arabisch schiereiland

De 1001 verleidingen van Oman
Oman ligt in het oostelijke deel van het Arabisch schiereiland tussen India en Afrika. Sharjah en Fujairah (Verenigde Arabische
Emiraten) scheiden het zuidelijke deel van Oman van het meest noordelijke puntje, Musandam. Met de komst van Sultan Qaboos Bin
Said in 1970 heeft het land zich opengesteld voor buitenlandse toeristen en is Oman op veel fronten gemoderniseerd zonder iets van
haar authenticiteit te verliezen. Oman is een veilig, (vrouw)vriendelijk land waar zowel individueel als in groepsverband prima gereisd kan worden. Oman beschikt over een uitstekend wegennet en het maken van een autoreis is dan ook zeker aan te raden.
Het binnenland kan het best met een 4 Wheel Drive worden bezocht. Het stedelijke Oman is prima bereisbaar per sedan.
Steile bergen worden afgewisseld door witte zandstranden en de groene wadi’s staan in schril contrast met het woeste landschap
van de uitgestrekte woestijn. De rijke historie van Oman kent legendarische hoofdstukken met wereldberoemde helden als Job en
de koningin van Sheba, Sinbad de Zeeman en Marco Polo. Hun avonturen vonden plaats tegen de achtergrond van rijk beladen
karavanen, want Oman, ‘het Sultanaat van de zee’, is lange tijd het middelpunt geweest van de handel tussen Oost en West. Vandaar
de lange traditie van openheid en gastvrijheid, die ertoe heeft geleid dat het land ook vandaag de dag nog graag bezoekers ontvangt.
Laat u meevoeren over zeeën en door woestijnen en ontdek de 1001 verleidingen van het Sultanaat van Oman!

Oman bestaat uit 4 gouvernementen
en 5 regio’s

Divers Oman
Oman bestaat uit 4 gouvernementen, Muscat, Dhofar, Musandam en
Al Buraimi en 5 regio’s, Al Batinah, Adh Dhahirah, Ad Dakhliyah, Ash
Sharqiyah en Al Wusta.

Musandam
Het meest noordelijke puntje
van Oman, Musandam, wordt
van de rest van het Sultanaat
gescheiden door de Verenigde
Arabische Emiraten. Waar het
landschap in Oman grotendeels
wordt gedomineerd door groene
oases, goudgele woestijnduinen
en witte steden is blauw de kleur
van Musandam. Niet voor niets
luistert dit schiereiland ook wel
naar de naam ‘Noorwegen van
het Midden Oosten’: hier wordt
de bezoeker getrakteerd op een
werkelijk adembenemend panorama van fjorden, grillige rotsen
en steile kliffen. Om Musandam
te bereiken hebben reizigers
de keus uit een autorit (4WD
aanbevolen) of binnenlandse
vlucht met de lokale airline
Oman Air. Het schiereiland is al
sinds jaar en dag een favoriete
bestemming voor duikers en
de woeste natuur onderscheidt
zich sterk van de rest van Oman
en omringende bestemmingen.
Een bezoek aan de stad Khasab
mag niet ontbreken, en ook een
cruise per traditionele dhow
(handgemaakte houten zeilboot)
door de fjorden is een onvergetelijke gebeurtenis.

Al Buraimi
Het gouvernement van Al Buraimi is gelegen in het noordwesten van Oman, bij de grens
van de Arabische Emiraten. Het
staat vooral bekend om de oude
souks, forten en oases met het
oude irrigatiesysteem ‘falaj’ die
bewonderd kunnen worden.
Muscat
In dit gouvernement is de
hoofdstad van Oman, Muscat,
gelegen. Om het gouvernement
en de stad te scheiden wordt het
gouvernement ook wel Masqat
genoemd. Muscat is de dichtstbevolkte regio met meer dan een
half miljoen inwoners. Het is het
politieke, economische en
administratieve centrum van
Oman.
Dhofar
Dhofar ligt in het zuiden van
Oman en het bijzondere van dit
gouvernement is dat het een
tropisch klimaat heeft. Tussen
juni en september brengt de
moesson (khareef) neerslag.
Terwijl het noorden in deze
periode zeer warm is, is het in
Dhofar nevelig. De bergen ondergaan een gedaanteverwisseling

als het vele groen ontluikt en
er zelfs watervallen ontstaan.
Dit gebied wordt dan ook wel
de ‘Tuin van het Sultanaat’
genoemd. Dhofar heeft prachtige
witte zandstranden. Voor de kust
liggen vele eilandjes te wachten
om ontdekt te worden. Uitstekende duikmogelijkheden maken
het zuiden van Oman een zeer
verrassende bestemming.
In de wadi’s in Dhofar zijn nog
steeds veel Boswellia (in het
Engels Frankincense) bomen te
vinden. De hars van deze boom
wordt veel gebruikt voor wierook
producten en wordt al 7000
jaar afgetapt en geëxporteerd
en heeft van de Oudheid tot de
Middeleeuwen Oman grote rijkdom bezorgd. De oogst vindt in
mei en juni plaats, maar de grote
wierookmarkt wordt later gehouden, in september.

5 Regio’s
Al Batinah
Al Batinah (letterlijk: de moederschoot) is gelegen langs de kust aan de Golf van
Oman en wordt in het oosten omsloten door de Golf van Oman en in het westen
door de uitlopers van de Westelijke Hajar bergen.

Musandam

Diba

Adh Dhahirah
De regio Adh Dhahirah is een semi woestijn vlakte van de zuidelijke voet van
Al Hajar gebergte. De regio bestaat uit drie deelgebieden, oftewel ‘wilayats’:
Ibri, Yanqul en Dhank. Ibri stad is gelegen op ca. 279 km van de hoofdstad
Muscat. Het was vroeger een kruispunt voor de konvooien. De stad Ibri biedt veel
historische bezienswaardigheden zoals forten en vestingen, waaronder Al Salayf
Fort, Ayn Al Hadith en Ayn Al Janah.
Ad Dakhliyah
De Dakhiliyah regio heeft acht ‘wilayats’: Nizwa, Sumail, Bahla, al Hamra, Manah,
Adam, lzki en Bidbid. Het is rijk aan economische en natuurlijke hulpbronnen en
heeft tal van toeristische attracties, waaronder forten, kastelen en historische
moskeeën. De Wilayat van Nizwa beschikt over een beroemd en imposant fort,
diverse oude moskeeën en een traditionele souq. De oude bergpassen op de
hellingen van al-Jabal, al Akhdhar en Jabal Shams bieden uitstekende mogelijk
heden voor trektochten en er zijn kampen opgezet voor wandelaars.

Khasab

Al’Ayn

verenigde
arabische
emiraten

Sohar
Barka
Al
Batinah

Muscat

Adh
Sur
Dhahirah Nizwa
Al Kamil
Adam
Ash
Ad
Sharqiyah
Dakhliyah
Hilf
Al Wusta
Hayma

Saoedi-Arabië
Dawqah

Golf van Oman
Ash Sharqiyah
Deze regio is gelegen in het noordoosten van Oman en kijkt in het oosten uit
over de Arabische Zee. Ash Sharqiyah bestaat uit 10 deelgebieden. Sur is de
belangrijkste stad in de regio.
Al Wusta
Deze regio in Oman grenst aan de Indische Oceaan. Al Wusta staat voornamelijk
bekend om het grote aantal oliebronnen dat hier te vinden is. Hoofdstad Hayma
beschikt over een natuurreservaat waar de zeldzame Arabische luipaard leeft.

Dhofar
Salalah

Modern en authentiek
Welkom in Muscat
Muscat (ook wel Maskate genaamd) is gebouwd op een door
steile rotsen omgeven vruchtbare
laagvlakte. Vanaf zee hebt u
een geweldig uitzicht op de van
kantelen voorziene muren, het
blauwe en gouden silhouet van
het paleis van de Sultan en de
bergen, die de oasestad als een
edelsteen in een juwelenkistje
omringen. In Muscat zijn geen
opzichtige wolkenkrabbers of
ijzeren en betonnen constructies
te vinden, maar slechts de sierlijkheid van lage, lichtgekleurde
gebouwen die de culturele identiteit van de eeuwenoude stad
respecteren. Want dat is Oman
vóór alles: een vermenging van
traditie en modern leven, een
evenwicht tussen authenticiteit
en openheid, waardoor het voor
de reiziger voelt als een tweede
thuis. En ongetwijfeld wordt de
hoofdstad van Oman daarom
vaak ‘Muscat de Wijze’ genoemd.
Als erfgenaam van een lange
traditie van gastvrijheid en
handelscontacten heeft de stad

de reiziger veel bij te brengen.
Deze kan zich, voordat hij begint
aan de eigen ontdekking van
het land, in de grote musea van
de hoofdstad verdiepen in meer
dan 5000 jaar geschiedenis en
kennis maken met de invloeden
van de Perzen, de Portugezen en
Engelsen.
Na deze waardevolle kennismaking kan de bezoeker zich
naar de nabijgelegen haven
van Muttrah begeven. Door de
vismarkt, de oude Indiase huizen, de uitzonderlijke soek (de
meest complete van het Arabisch
schiereiland) en het contact met
de bevolking wordt snel duidelijk
dat Oman een werkelijk bijzondere bestemming is. En in de
levendige wijk Ruwi met de vele
restaurants, bioscopen en chichabars (waterpijpen) zal de reiziger
zijn eerste avond in Oman op
aangename wijze afsluiten en
dromen van de verbazingwekkende ontdekkingen die hem
of haar de komende dagen nog
staan te wachten...

Het toerisme naar Oman, het land van de wierook aan de Indische Oceaan, heeft de laatste jaren een
hoge vlucht genomen. Deze meest oostelijk gelegen bestemming van het Arabisch schiereiland kent
haar gelijke niet. Dit is vooral te danken aan de uitzonderlijke gevarieerdheid van landschappen: zee,
gebergte en woestijn gaan er op schitterende wijze samen. Daarnaast kent Oman een rijk verleden
als kruispunt van de legendarische zijde- en wierookroutes. En dan is er ook nog de bevolking: de
bedoeïenen zijn niet alleen nomaden, herders en landbouwers maar evenzeer vissers, handelaars en
zeevaarders! De bewoners van Oman staan als zodanig van oudsher open voor de rest van de wereld.
Hoewel ze al lang geleden voor modernisering hebben gekozen, weten ze op unieke wijze het wankele
evenwicht tussen het moderne leven en traditie te bewaren. Zo is het land gastvrij maar ook nog altijd
authentiek, en wordt er een hoogwaardige infrastructuur ontwikkeld met behoud van de natuurlijke
omgeving en de bijzondere architectuur.

Gastvrij
Gastvrijheid is een fundamentele waarde en de reiziger wordt altijd als gast beschouwd in dit land, waar
de vermenging van culturen tot uitdrukking komt in de combinatie van Indiaase en Afrikaanse motieven
op de kleding van de vrouwen. Of Oman nu met de ogen, de geest of met het hart wordt bekeken, het
land is duidelijk bijzonder – en een even verrassende als aantrekkelijke bestemming. Als het vliegtuig op
het asfalt van het internationale vliegveld Seeb is geland en de deuren zijn geopend, wordt de reiziger
omarmd door de warme woestijnwind. Vermengd met een zacht briesje uit de bergen, de verfrissende
geuren van de zee en – als een onzichtbare schittering van specerijen en wierook – het subtiele parfum
van de legende. Dit is Muscat, de kleinste hoofdstad van de wereld, die de reiziger welkom heet.

De indrukwekkende bergen
Zonder de bergen zou het palet van landschappen in Oman
niet compleet zijn. De bergen
spelen een belangrijke rol in de
geschiedenis en geografie van
het Sultanaat. Ze bieden het
land – een van de warmste van
de wereld – de benodigde koelte
alsmede adembenemend mooie
vergezichten. Het imposante
Hajar g ebergte vormt als het
ware de ruggengraat van het
land en deelt Oman in tweeën:
het oosten met de kuststrook en
het westen met de hoogvlaktes.

Het hoogste punt van deze bergketen wordt bereikt in de Djebel
Akhdar, het ‘groene gebergte’,
aan de top van de Jebal Shams
(de ‘berg van de zon’) op 3010 m
hoogte. Hier kan men de zon van
het Midden Oosten het eerst zien
opkomen. Met de hoge toppen en
spectaculaire kloven, wordt dit
gedeelte van Oman vaak vergeleken met de Grand Canyon in de
Verenigde Staten. De regio wordt
bevolkt door bedoeïenen die
als wevers werkzaam zijn en de
enige jassen van het land maken!

De route van de bergoases
Op uw ontdekkingstocht door Oman moet u beslist ook een bezoek brengen aan Nizwa, de voormalige hoofdstad van het land die vroeger zo schitterde omdat het precies op het punt lag waar
de karavaanroutes van het noorden en het zuiden samenkwamen en Afrika met Azië werd verbonden. Onderweg naar Nizwa komt u langs authentieke bergdorpen en terrasvormige gaarden
met rozen, fruitbomen en klimop.
Daarbij wordt ‘de route van de bergoases’ gevolgd, die begint bij Bahla en toegang verschaft
tot de fraaiste wadi’s van het land, groene bergkloven die de reiziger een glimp van de ochtendstond van de wereld bieden: rode rotspartijen, groepjes palmbomen en opvliegende vogels,
natuurlijke, smaragdgroene waterpoelen die ideaal zijn om in te zwemmen. Wadi Tiwi, wadi Bani
Khalid, wadi Ghul, wadi Abyadh, wadi Mistal... De lijst is te lang om op te noemen.
Het hoogtepunt van deze route is zonder twijfel de plaats waar de zee en de bergen samen
komen, in Musandam, waar de kolossale rotspartijen van het Hajar-gebergte steil afdalen naar
het turkooizen water van de Indische Oceaan.

Verfrissing in weelderig groene oases
Oman beschikt over een groot aantal wadi’s, rivierbeddingen in droge gebieden die een vallei vormen
tussen de bergen. Het water in de rivierbeddingen
zorgt voor weelderig groene oases met helder water
en kleurrijke vogels. Wadi’s kenmerken zich door
palmbomen met felgroene bladeren en diverse
bloemen in alle kleuren van de regenboog. Sommige
wadi’s zijn waterrijker dan andere, maar bijvoorbeeld
bij Wadi Tiwi, vlakbij het gelijknamige vissersplaatsje
aan de noordoost kust tussen Muscat en Sur, kunt u
heerlijk zwemmen in het aangenaam koele water.
Andere Wadi’s zijn ruwer en rauwer maar ook daardoor weer fascinerend.

Een wadi is dan ook een perfect locatie voor een
picknick in een paradijselijke sfeer of een verfrissende duik in het heldere water. Maar ook trekking
of canyoning (waarbij u de loop van de rivier volgt
middels een combinatie van wandelen, klimmen,
zwemmen, springen en abseilen) is goed mogelijk.
Een alternatieve wadi activiteit is het zogenaamde
‘wadi bashing’ waarbij u met een terreinwagen de
rivierbedding doorkruist. Er zijn verschillende wadi’s,
waarvan Wadi Bani awf, Wadi Shab en Wadi Ghul
enkele bekende zijn.

Wadi Shab is een van de bekendste en ook meest bezochte
wadi’s van Oman. De wadi is gelegen tussen Muscat en
het dorpje Sur en is hierdoor eenvoudig te bereiken vanuit
Muscat. De weelderig begroeide oase van Wadi Shab wordt
omzoomd door smaragdgroen water en biedt een prachtige
omgeving voor mooie wandelingen. Wadi Shab start vrij breed
en wordt gaandeweg smaller om te eindigen bij een grotmeertje. Onderweg wisselen steile rotswanden, watervallen
en meertjes elkaar af.

Omarm de zeeën
Een duik in de rijke
onderwater wereld
Het Sultanaat van de Zee
Zo wordt Oman vaak genoemd vanwege haar 1700 km lange kuststrook. Maar men zou ook ‘het Sultanaat van de zeeën’ kunnen
zeggen, want de oceaan ziet er overal anders uit. Langs de kust ten
noorden van Muscat, tussen Shinas en Barka, liggen schitterende
badplaatsen, waar de reiziger hotels, privé-stranden, zeevisvangst en
nautische activiteiten treft. Natuurliefhebbers kunnen kamperen op
de enorme stranden van Seifa of bivakkeren in Ras al Jinz, wachtend
op het moment dat de reuzenschildpadden hun eieren leggen of de
zon in het Midden-Oosten opkomt.
Verder naar het zuiden zal het spektakel van de duinen in de
beroemde Wahiba-woestijn voor velen een ware onthulling zijn.
Anderen zullen wellicht de voorkeur geven aan het bijzondere landschap met mangroves en lagunes met ideaal water om in te snorkelen bij Bandar al Khayran, 25 kilometer van Muscat.

En dan zijn er nog de lange witte zandstranden rond Salalah in de
zuidelijke regio Dhofar, vanwaar reizigers een boot kunnen pakken
om voor de kust gelegen, volstrekt ongerepte eilandjes, te ontdekken.
Maar voor de meeste zal de ontmoeting met de Indische Oceaan
haar hoogtepunt bereiken in het uiterste noorden van het land, in
Musandam. Een geïsoleerd gebied aan de beroemde Straat van
Hormuz, dat pas sinds een paar jaar voor reizigers is geopend.
De steil naar zee afdalende bergen vormen weelderige fjorden,
die schitterende baaien omsluiten. Eén van de meest spectaculaire
fjorden is die van Khor al Sham, deze kan vanuit Khasab beklommen
worden. Er zijn echter nog tientallen andere fjorden, gelegen rond
kleine vissersdorpjes en zandstranden, die geduldig wachten om ontdekt te worden. In het kristalheldere water zwemmen talloze vissen,
die van snorkelen een ongekende belevenis maken.

Een duik in de wateren van Oman is puur genot. Het
koraalrif, de scheepswrakken en de rijkdom van het leven
onder water trekken meer en meer duikers, voor wie
Oman het favoriete duikgebied in het Midden Oosten is
geworden. En voor degenen die op zoek zijn naar nog
indrukwekkender onderwater ontmoetingen zijn er de
noordelijk gelegen Dimaaniyat-eilanden, waar adelaarsroggen, manta roggen, vleermuisvissen en barracuda’s
te vinden zijn. De beste periode om te duiken in Oman
is in het voor- en najaar.

Een lange
zeevaarttraditie
Oman bevindt zich in het centrum van de grote zeevaartroutes en is dan ook eeuwenlang een belangrijke spil in
de zeehandel tussen Oost en West geweest. De handelaars
voeren op stevige schepen van teakhout, dhows genaamd.
De oudste exemplaren waren voorzien van een voorsteven
in de vorm van de kop van een kameel, zodat de geest van
de karavaan ook over de wateren waarde.
Deze trotse schippers exporteerden wierook, paarden,
koper, parels en dadels uit Oman en brachten edelstenen
en specerijen uit India, zijde, porselein en lakwerk uit
China, goud en ivoor uit Afrika, wapenrustingen, stoffen
en parfum uit de Golf mee terug.
Tegenwoordig worden er nog dhows gemaakt in de haven
van Sur, een stadje waar de oude Omaanse allure bewaard
is de gebleven.

In het spoor van
de Bedoeïenen
In Het woord bedoeïenen betekent ‘bewoners

van de woestijn’. De Bedoeïenen in Oman zijn
over meerdere stammen verdeeld en verblijven tegenwoordig voor een groot deel in vaste
woonplaatsen. Ze hechten nog altijd aan hun
traditionele gewoonten en waarden, waarvan
gastvrijheid de belangrijkste is.
De woestijnbedoeïenen zijn onafscheidelijk
van hun dromedarissen en een aantal stammen, zoals de Wahiba, woont nog steeds in
hutten van palmbladeren. De Rawashid, zeer
geoefende handwerkslieden, verblijven daarentegen in de oases en geven de voorkeur aan
grote, comfortabele tenten.
De bergbedoeïenen houden schapen en kweken dadelpalmen, maar zijn ook uitermate
bedreven in het onttrekken van hars aan de
Boswellia, dat wordt gebruikt als grondstof
voor wierook. Ze hechten grote waarde aan
de hoftraditie van de Arabische ridders en
hebben dan ook altijd hun ‘khanjar’ bij zich,
de beroemde licht gebogen dolk, symbool van
het Sultanaat.
In Oman bevinden zich tevens visbedoeïenen,
die het ritme van de bewegingen van de vissen volgen, pareloesters en zeeoren opduiken
en zich in de zomermaanden wijden aan de
dadeloogst.

het

Landschappen van
een altijd wisselende
schoonheid
Het grondgebied van Oman bestaat voor 80% uit woestijn. Of
beter gezegd: woestijnen, want er bestaan verschillende soorten:
zand, duinen of stenen, vlaktes, plateaus en bergen. De woestijnen vormen het decor van het avontuur in Oman. Ontdek per
terreinwagen afgelegen stranden, de mooiste bergsteden of een
oud vergeten fort. Rijdt en raak onder de indruk van de altijd
wisselende minerale schoonheid van het landschap, waar woestijnlandschap wordt afgewisseld door tropische wadi’s (groen
woestijndal). Zo’n plotselinge explosie van groene en blauwe
kleuren zorgen voor een adembenemend spektakel.
Het is een mozaïek van landschappen, indrukken en gevoelens,
een puur genot voor iedere reiziger.
En net als overal zijn er zaken waar niemand omheen kan. Zo
‘moet’ een bezoek worden gebracht aan de enorme duinen van
de beroemde Wahiba-woestijn. In Al Wasil en Al Mintirib leeft
nog een handjevol bedoeïenenkooplieden, de laatste afstammelingen van een duizendjarige traditie. En voor degenen die niet
huiverig zijn voor een beetje beweging biedt het zogemaande
‘dune bashing’ uitkomst: een nationale sport waarbij de duinen
met een terreinwagen worden beklommen en afgedaald.

Verken de
woestijnen
In de regio Dhofar in het zuiden van Oman
bevindt zich het grootste aaneengesloten
woestijngebied ter wereld, Rub al-Khali.
Alleen aan de rand van deze enorme,
ondoordringbare zandwoestijn wonen
enkele volksstammen.
Rub al Khali betekent letterlijk het lege
kwartier. Het is één van de grootste en
droogste woestijnen ter wereld. Het kleine
zusje van Rub al Khali is Wahiba Sands.
Dit woestijnlandschap ligt ten zuiden van
Muscat en beslaat een oppervlakte van
16.000 vierkante kilometer. De duinen van
Wahibi Sands kunnen wel tot 200 meter
hoog worden. Het is een magnifieke ervaring om er een nacht in een tentje onder
de sterren door te brengen, een belevenis
die u niet snel zult vergeten!

Belangrijke steden
Naast hoofdstad Muscat zijn er in Oman nog meer steden die
een bezoekje meer dan waard zijn.

Oman uitgelicht
In Oman komt iedere vakantieganger
aan zijn of haar trekken: de schitterende
stranden en de uitnodigende zee vormen
een paradijs voor strandliefhebbers. De
onderwaterwereld van Oman met haar
honderden verschillende koralen, vissen en andere zeedieren vormen een
uitdaging voor zowel de beginnende als
de geoefende duiker. Actieve reizigers
kunnen hun hart ophalen tijdens hikings,
al bergklimmend of tijdens een ontdekkingstocht door de woestijn in een 4 WD.
Natuurliefhebbers worden verrast door
de vele vogelsoorten en het groene zuiden. Ook voor cultuur is Oman de aangewezen bestemming. Hierbij treft u enkele
hoogtepunten van Oman.
Grand Mosque
Paradepaardje van Muscat is de Grand
Mosque, een van de grootste moskeeën
ter wereld. De bouw van het complex
nam maar liefst 6 jaar in beslag en in
2001 werd de moskee officieel door de
Sultan in gebruik genomen. De totale oppervlakte van de moskee bedraagt ruim
416.000 vierkante meter. Het interieur
van het gebedshuis is opgetrokken uit
marmer, met als eyecatcher een enorme
14 meter lange kristallen kroonluchter.
Het meest indrukwekkende onderdeel
van het interieur is zonder twijfel het
enorme handgemaakte Perzische ge-

bedskleed waar 600 vrouwen ruim 6 jaar
aan hebben gewerkt. Vrouwelijke bezoekers dienen haren, hals, polsen en enkels
te bedekken tijdens een bezoek aan deze
prachtige moskee.
Wierookroute
Vanwege het klimaat en de bodemgesteldheid komt de wierookboom wereldwijd alleen in Zuid- Oman voor. Wierook
is het gedroogde hars van de wierookboom en is in deze regio van uitstekende
kwaliteit.
Eeuwen geleden leidde de wierookroute
vanuit het zuiden van Oman tot aan het
hof van de Egyptische koningin van Sheba en zorgde de productie van wierook
voor grote welvaart in de regio. Vandaag
de dag is de beroemde route opgenomen
in de UNESCO werelderfgoedlijst. Wie
deze route volgt, gaat op reis door het
verleden langs de wierookbomen van
Wadi Dawkah en de eeuwenoude archeologische vindplaatsen van Shisr Khor
Rori/ Sumhuram en Al-Baleed.
Bijzondere vrouwenmarkt in Ibra
Ibra heeft een aantrekkelijke souk waar
mannen en vrouwen welkom zijn. Op
woensdag is er echter een speciale vrouwensouk, in een overdekte ruimte. De
vrouwensouk, ook wel hareem genoemd,
is alleen toegankelijk voor vrouwelijke

kopers en verkoopsters. Op het eerste
gezicht lijkt de vrouwensouk een aaneenschakeling van waren, maar wie beter
kijkt ontdekt dat iedere vrouw haar eigen
winkeltje heeft afgebakend. Eigenlijk is
alles wat men kan bedenken wel te koop
in de souq, maar de producten hebben
wel een vrouwelijk tintje: parfums, olie,
saffraan, roze-water, wierook, medicijnen,
geneeskrachtige kruiden, gedroogde
bezems, sandalen, baby outfits, sjaals en
handtassen.
Andere interessante markten
De geitenmarkt op vrijdagmorgen in de
oude hoofdstad Nizwa is een échte geitenmarkt voor de plaatselijke bevolking.
Desalniettemin erg leuk om als toerist te
bezoeken, maar kom vroeg!
Vergeet ook niet om een bezoek aan de
vismarkt in Muscat of Sur te brengen
- waarschijnlijk zult u soorten vis ontdekken die u nog nooit gezien heeft!

Forten
Oman staat bekend om haar schitterende
eeuwenoude forten. De forten dienden in
vroegere tijden als verdediging en vrijwel
iedere stad werd door een fort beschermd.
De forten liggen dan ook meestal op strategische plaatsen, zoals bijvoorbeeld in de
Simail kloof, die de route tussen Muscat
en het binnenland vormde.
De mooiste forten op een rijtje:
Jalali Fort, Mirani Fort, Mutrah Fort,
Bahla Fort, Nakhal Fort, Sohar Fort,
Jabrin Fort, Rustaq Fort, Nakhal Fort
en Nizwa fort
De verzonken stad Ubar
In het zuiden van Oman, in de provincie
Dhofar, is in 1990 na 20 jaar intensief
zoeken, de voormalige stad Ubar teruggevonden, met behulp van moderne
satelliettechnologieën. Ubar was ooit
een belangrijke handelspost voor de
passerende wierookkaravanen. De stad
Ubar verdiende veel geld door het vragen
van tol en het vragen van geld voor het
beschikbaar gestelde water. Ubar, door
ontdekkingsreiziger Marco Polo ooit al
eens het ‘paradijs’ genoemd, kan tegenwoordig met een gids bezocht worden.
Bezoekers kunnen de ruïnes bekijken
van het eeuwenoude stadje waar ook
overblijfselen uit de ijzertijd gevonden
zijn. Ook is er een klein museum, waar
de resultaten van de opgravingen te zien

zijn. De duinen buiten Ubar (tegenwoordig Sishur genoemd) zijn bekend om de
vele geodes die er te vinden zijn.
De locatie kan tegenwoordig met een
gids bezocht worden. Bezoekers kunnen
nog de ruïnes bekijken van het eeuwenoude stadje waar ook overblijfselen uit
de ijzertijd gevonden zijn. Ook is er een
klein museum, waar de resultaten van de
opgravingen te zien zijn. De duinen buiten Ubar (tegenwoordig Sishur genoemd)
zijn bekend om de vele geodes die er te
vinden zijn.
Koffie en Shisha
Een bezoek aan Oman is niet compleet
zonder dat u een kopje Arabische koffie
heeft gedronken en een Shisha – waterpijp - heeft gerookt. In de meeste cafés
in Oman kunnen Shisha’s worden besteld
en samen met de lokale bevolking een
pijp roken is niet alleen een heel sociale
gebeurtenis, maar ook een bijzondere
belevenis die u niet mag missen.
Dolfijnen spotten
In Oman kunt u op diverse plaatsen dolfijnen zien, maar één van de beste plekken is het schiereiland Musandam. Vanuit
Khasab kunt u een boottrip boeken en de
kans is groot dat u tijdens de tocht dolfijnen zult zien. Aangetrokken door het
geluid van de motor, zwemmen ze vaak
zelfs met de boot mee.

Nizwa
Nizwa ligt op circa 2,5 uur rijden van Muscat en is van oudsher
een belangrijk centrum voor de traditionele zilversmeedkunst.
Ook vandaag de dag vindt u in Nizwa de beste zilversmeden van
Oman. Het fort van Nizwa dateert uit 1660 en het is één van de
oudste en indrukwekkendste forten van het land. Ook een bezoek
aan de grote, authentieke dierenmarkt in Nizwa op vrijdagochtend, mag niet op het programma ontbreken!
Sur
Kustplaats Sur ligt uitgestrekt rond de lagune van de Khor al-Batha
en is een aantrekkelijke plaats om te bezoeken. In Sur worden
nog op traditionele wijze de bekende Dhow boten gemaakt en
het is mogelijk om een Dhow werkplaats te bezoeken. Vanuit Sur
kunt u ook een uitstapje (2 min. met veerpont) maken naar het
dorpje Ayega. Hier wonen veel Dhow bouwers en de sultan heeft
hier een verblijf. Breng ook een bezoekje aan de soek in Sur voor
souvenirs, juwelen en parfum.
Salalah
Salalah is de hoofdstad van de meest zuidelijke provincie Dhofar.
Met haar kokospalmen, papayabomen en bananenbomen, vormt
het tropische Salalah een contrast met het noorden van Oman.
De stad beschikt over uitgestrekte, parelwitte stranden en is dan
ook een perfecte bestemming voor een strandvakantie. Maar ook
voor cultuur kunt u hier uitstekend terecht, bijvoorbeeld bij de
ruïnes van Al-Balid of van het paleis van de koningin van Sheba.
Sohar
Sohar ligt op 240 km ten noordwesten van Muscat en vormde
eens zelf de hoofdstad van Oman. Van oudsher is het een vissersplaats en de stad heeft dan ook een eigen vissouk. Enkele jaren
geleden is Sohar een joint venture gestart met het Havenbedrijf
Rotterdam voor de aanleg van een grote nieuwe haven.

Praktische informatie
Ligging: Oman ligt in het oostelijke deel
van het Arabisch schiereiland. Sharjah
en Fujairah (Verenigde Arabische Emiraten) scheiden het grootste deel van
Oman van het meest noordelijke puntje,
Musandam.
Staatshoofd: Zijne Koninklijke hoogheid
Sultan Qaboos bin Said (sinds 1970)
Oppervlakte: 309.500 km2, ongeveer 8x
oppervlakte Nederland
Buurlanden: Jemen, Saoedi-Arabië en de
Verenigde Arabische Emiraten
Bevolking: Ruim 3,2 miljoen inwoners,
waaronder circa 0,5 miljoen expats.

vochtigheid zeer hoog. In het binnenland
heerst een woestijnklimaat. Door de lage
luchtvochtigheid is de hoge temperatuur daar beter verdraagbaar. Het zuiden
van Oman heeft een tropisch klimaat
met een gemiddelde temperatuur van
35ºC in de zomer en ongeveer 25ºC in de
winter. De zomer staat daar in het teken
van de zuidwestmoesson, die naast veel
neerslag en nevel ook enige verkoeling
brengt.
Kledingadvies: Zwemkleding, korte
broeken of rokken en mouwloze shirts
kunnen prima bij het hotel en aan het
zwembad of strand worden gedragen.
In het openbare leven voldoet luchtige
kleding die bij voorkeur schouder, bovenarmen en knieën bedekt.

Hoofdstad: Muscat
Grote steden: Salalah, Nizwa, Sur, Sohar
Gesproken taal: Arabisch. Ook spreken
veel Omani goed Engels.
Geloof: De Islam is het officiële geloof en
andere geloven zijn toegestaan.
Klimaat: Het klimaat in Oman verschilt
per regio. Aan de kust in het noorden
heerst een subtropisch klimaat. De beste
tijd om te reizen is van oktober t/m mei
als de temperatuur tussen de 25 en 30ºC.
In de zomer is het zeer heet en de lucht-

Reisdocumenten: Een paspoort dat tot
zes maanden na aankomst geldig is en
een visum (desgewenst bij aankomst aan
te schaffen). Vraag een visum aan ‘voor
herhaalde toegang’ om naar Musandam
te kunnen gaan.
Valuta: De Omaanse Rial is circa e 1,80
waard (december 2009). In het hele land
zijn banken en bankautomaten te vinden.
Tijdsverschil: + 3 uur in de winter, + 2
uur in de zomer.
Vluchttijden: Directe vluchttijd is 7,5

uur. Met bijvoorbeeld KLM wordt een
tussenstop gemaakt. De reistijd bedraagt
dan 9,5 uur.
Elektriciteit: 220 V. Een adapter is aanbevolen aangezien de stopcontacten drie
polen hebben.
Kraanwater: Leidingwater is drinkbaar,
tevens is overal mineraalwater te koop.
Medische zorg: De medische voorzieningen zijn van een hoog niveau.
Aangezien de kosten van medische hulp
relatief hoog zijn, wordt het afsluiten van
een goede reisziektekostenverzekering
aanbevolen.
Winkelen: In de winkelcentra en de
soeks (bezoek zeker de soeks in Muscat
en Nizwa!). Een gevarieerd aanbod van
lokale producten: kleding, juwelen, handwerk, bedoeïenentapijten en khanjars
(kromme dolken van zilver of bewerkt
hoorn), manden, dadels, olie, specerijen,
wierook en unieke parfums in luxe flesjes
(van kristal, goud en zilver). Bezoek zeker
ook de wierook en de wapenmarkt, een
unicum in Salalah. Of de s in Al Wasil
en Al Mintirib, die minder toeristisch
zijn, maar veel worden bezocht door
bedoeïenen.
Gastronomie: De lokale keuken is
gebaseerd op gebakken vlees en vis

met veel specerijen en rijst. Als voorafje:
diverse salades en Libanese mezzes. Een
plaatselijke specialiteit, die echter zelden
wordt aangeboden, is de Showia: in de
zon gebakken lamsvlees in bladeren van
de bananenboom. De meeste restaurants
in Muscat zijn Indisch. Na het eten kunt u
genieten van een kopje koffie met halwa,
een typisch Omaanse lekkernij. Het land
kent meer dan 60 soorten dadels en thee
is er de traditionele drank, waartoe u
vaak zult worden uitgenodigd. De thee
wordt in het algemeen met kardemom
gearomatiseerd.
Telefoonnummers: 00 968 (24) + nummer van de opgebelde. Internetten is
mogelijk in de grotere hotels en de internetcafés in de stad.
Verhuur van voertuigen: De meeste
grote verhuurbedrijven zijn te vinden op
het vliegveld, in Muscat en in Salalah.
Een terreinwagen is onmisbaar om de
wadi’s, vlaktes en duinen van de woestijn
te kunnen ontdekken. In Oman wordt
rechts gereden.
Actuele informatie over reisdocumenten,
touroperators, hotels en overige praktische informatie vindt u op onze website:

www.VisitOman.nl
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