
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROMEN 
Oman 



Begeleide rondreis Oman 

14 dagen 

Vertrekdatum: 26 oktober 2023 

PROGRAMMA 

Dag 1: Brussel – Muscat 

Vertrek uit Zaventem naar Muscat. Onthaal en overbrenging naar hotel Crowne Plaza Muscat OCEC. 

 

Dag 2: Muscat 

Uitgebreid bezoek aan Muscat. We zien onder meer het Al Alam-paleis dat geflankeerd is door de Portugese 

forten Jalali en Mirani en brengen een bezoek aan het Bait Al Zubair-museum. We nemen ook een kijkje op 

de levendige vismarkt en maken een wandeling over de Corniche tot aan de levendige Muttrah Souq, waar 

we uiteraard ook voldoende tijd voor uittrekken. (O-M-A) 

  

Dag 3: Muscat – Ras Al Jinz 

Bezoek aan de indrukwekkende moskee van Sultan Qaboos. We bekijken ook het Royal Opera House en de 

diplomatieke wijken van de stad. Vertrek met terreinwagens naar Sur, via het Bimah ‘Sinkhole’, de 

schilderachtige en weinig toeristische Wadi Al Arbaeen en het witte strand van Fins. We houden ook halt bij 

de Wadi Tiwi, het oude dorpje Qalhat en de graftombe van Bibi Miriam. Te Sur bezoeken we een van de 

werven waar nog steeds dhows gebouwd worden, de befaamde boten die gebruikt werden voor de handel 

met Oost-Afrika. Na het avondeten kunnen we op het strand van Ras Al-Jinz wellicht zien hoe de groene 

zeeschildpadden er hun eieren komen leggen, een onvergetelijke ervaring. Hotel Sama Ras Al Jinz Resort. (O-

M-A) 

 

Dag 4: Ras Al Jinz – Wahiba-woestijn 

Op weg naar de Wahiba-woestijn houden we halt in de stadjes Jalan Bani Bu Ali en Jalan Bani Bu Hassan, 

waar tot ruïnes vervallen forten en moskeeën stille getuigen zijn van het rijke verleden van deze regio. We 

maken ook een wandeling in de mooie Wadi Bani Khalid. In de latere namiddag bereiken we de Wahiba Sands, 

een indrukwekkende zandwoestijn waar sommige duinen meer dan 150 meter hoog zijn. We maken de 

zondondergang mee tussen de zandduinen. Sama Al Wasil Desert Camp (typisch en sfeervol, maar 

eenvoudige accommodatie). (O-M-A) 

 

Dag 5: Wahiba-woestijn – Duqum 

Een onvergetelijke tweedaagse tocht met onze terreinwagens voert ons langs rollende duinenrijen met 

verrassende kleurschakeringen en over verlaten stranden naar de zuidelijke wierookregio Dhofar. Een unieke 

trip door één der meest desolate streken van het land. We maken wellicht ook kennis met de gastvrijheid van 

de lokale bedouïnenstammen. Op het einde van de eerste dag bereiken we de stad Duqum. Hotel Crowne 

Plaza. (O-M-A) 

 

Dag 6: Duqum – Salalah 

Ook vandaag weer reizen we door desolate woestijnlandschappen en houden we regelmatig een fotostop. 

Op weg naar Salalah houden we onder meer halt op het verlaten strand van Ras Madrakah en in de Wadi 

Shuwaymiyah, één der mooiste wadi’s van het land. Bezoek aan de oude stad Mir Bat, waar ooit slaven en 

Arabische paarden werden verhandeld, en oude koopmanshuizen ook nu nog getuigen van de rijkdom van 

weleer (afhankelijk van de beschikbare tijd kan het bezoek aan Mir Bat ook verplaatst worden naar de 

volgende dag). Hotel Crowne Plaza Salalah. (O-M-A) 

 

 



Dag 7: Salalah 

Verkenning van Oost- en West-Dhofar. In Oost-Dhofar komen we onder andere in Samhuram - een havenstad 

die bekend stond voor de handel in wierook - en Taqa, ooit een bloeiende handelsstad met mooie architectuur, 

waar de bevolking nu grotendeels leeft van het drogen van sardienen. Na de picknick-lunch verkennen 

we West-Dhofar, waar we de moskee en de tombe van Nabi Ayuob bezoeken. Rit naar het strand van 

Mughsail met z’n indrukwekkende klippen. Vandaag zien we ook de fameuze wierookboom waaraan de 

provincie Dhofar haar rijkdom te danken heeft. Hotel Crowne Plaza Salalah. (O-M-A) 

 

 

Dag 8: Salalah - Nizwa 

Vroeg vertrek uit Salalah en rit naar Nizwa. Onze tocht voert ons langs de rand van de Rub Al Khali-woestijn, 

ook wel gekend als 'het Lege Kwartier', de grootste aaneengesloten zandwoestijn ter wereld. Bezoek aan de 

opgravingen van Shisr, waar archeologen pretenderen de overblijfselen van de legendarische handelsstad 

Ubar, ook wel het Atlantis van de woestijn genoemd, ontdekt te hebben. Door de uitgestrekte leegte zetten 

we nadien onze tocht verder naar Nizwa. Hotel Bustan Inn of Antique Inn (relatief eenvoudige maar zeer 

sfeervolle accommodatie in gerenoveerde historische woningen). (O-M-A) 

 

Dag 9: Nizwa 

Ook vandaag wacht ons weer een prachtige dag. We beginnen met een wandeling over de geitenmarkt te 

Nizwa en bezoeken daarna het fort en de soek van de stad. Vervolgens rijden we naar de Jebel Akhdar, na 

een stop bij  het kleine, versterkte dorp Birkat al Mawz, een van de bekendste ruïnesteden van Oman. In de 

Jebel Akhdar, dat deel uitmaakt van het Hajar-gebergte, maken we een wandeling langs een aantal 

bergdorpjes die als het ware tegen de bergwanden gekleefd zijn. (O-M-A) 

  

Dag 10: Nizwa - Jebel Shams 

Rit naar Jabrin, waar we één van de mooiste forten van Oman bezoeken. We maken ook een fotostop bij het 

indrukwekkende fort van Bahla en verkennen de oude, grotendeels verlaten stad Al Hamra. Ook op het 

programma staat een bezoek aan Misfah Al Abrien, één der mooiere bergdorpen van Oman en aan de Jebel 

Shams, de hoogste berg van het Arabische schiereiland. Hier maken we een wandeling langs de 

indrukwekkendste canyon van het land. Hotel Sama Heights Resort. (O-M-A) 

 

Dag 11: Jebel Shams – Muscat 

De tocht naar Muscat voert ons door het Hajjargebergte en de enig mooie Wadi Bani Awf, waar een prachtige 

natuur en subliem gelegen dorpjes een uniek decor vormen. We houden halt bij het pittoreske dorp Bilad Sait. 

Picknick-lunch. Fotostop bij het fort van Nakhl. In de latere namiddag komen we toe in Muscat. Hotel Crowne 

Plaza OCEC. (O-M-A) 

 

Dag 12: Muscat - Khasab - Dubai 

Ochtendvlucht naar Khasab, gelegen in een enig mooi stukje natuur in de noordelijke Hajjar-bergen.  Tijdens 

een dhow cruise in de Straat van Hormuz ontdekken we de spectaculaire fjorden en eilanden van Musandam, 

een Omaanse enclave in de Verenigde Arabische Emiraten. Na de cruise rijden we door het emiraat Ras Al 

Khajmah naar Dubai. Hotel Al Seef Heritage, Curio Collection by Hilton. (O-M-A) 

 

Dag 13: Dubai 

Uitgebreid stadsbezoek aan Oud en Nieuw Dubai. In het oude stadsdeel zien we o.m.de historische Bastakiya-

buurt, de kruidensoek, de goudsoek én maken we een korte boottocht in een traditionele houten ‘abra’ over 

de Dubai Creek. In de namiddag bekijken we in het moderne stadsdeel o.m. de Dubai Marina, de Burj Al Arab 

(buitenkant), de promenade The Beach, de souq van Madinat Jumeirah en genieten we in de in 2021 

geopende wolkenkrabber The Palm Tower van een prachtig uitzicht over de Palmeilanden. Avondmaal in een 

restaurant met zicht op de beroemde fonteinenshow. (O-M-A) 

 

Dag 14: Dubai – Brussel 

Rustige ochtend. Transfer naar de luchthaven en vlucht naar Brussel. 

 



 

 
 

INBEGREPEN IN DE PRIJZEN 

In het programma vermelde vluchten 

Luchthaventaksen, brandstoftoeslagen en veiligheidstaksen zoals gekend op 1 november 2022 

Overnachtingen in de vermelde hotels (of gelijkwaardig) op basis van kamer en ontbijt 

Vermelde middag- en avondmalen (M=middagmaal, A=avondmaal) 

In het programma vermelde bezoeken en activiteiten 

Diensten van een Nederlandstalige Dromen-reisleider/gids, van Muscat tot Dubai 

Diensten van lokale Engelssprekende gidsen 

Transport ter plaatse 

Fooien voor lokale gidsen, chauffeurs en hotelkruiers 

 

NIET INBEGREPEN 

Annulerings-, reisbijstand- en bagageverzekering. 

Visumkost Oman (momenteel niet van toepassing voor verblijven in Oman tot 14 dagen: 

https://fm.gov.om/visitors/entry-visas/) 

Vrijblijvende fooi voor reisleider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte Warandedreef 3 – 8490 Varsenare ꟾ Tel: +32 (0)50/38.68.19  ꟾ   info@dromen.be 

Ond.nr BE 0673.319.065 

https://fm.gov.om/visitors/entry-visas/

