Tailor Made Travel
Presenteert

OMAN
Van 12 tot 20 februari 2022

Salaam Alaykum – Welkom in het betoverende Sultanaat Oman. Het veilige en gastvrije Oman
hypnotiseert u met zijn aromatische soeks en verrast u met fantastische landschappen. Veel plaatsen
in Oman hebben een plek verdiend op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De levendige hoofdstad
Muscat is een smeltkroes van gedenkwaardige plekken en belevenissen. Buiten de stad wordt het land
alleen maar fascinerende met kleine stadjes in de bergen, bedoeïenendorpen, eeuwenoude forten en
verkoelende wadi’s, de wonderlijke groene rivierdalen. Verder biedt Oman schitterende stranden en
natuurreservaten, waar je zeldzame soorten schildpadden van dichtbij kan zien. Een reis door dit
gastvrije land tussen Azië, Afrika en het Westen is een ongeëvenaarde ontdekkingstocht!

Dag 1

Brussel

Muscat

12/2/22

Om 7 uur verzameling van de deelnemers aan de
balie van Etihad Airways in Zaventem.
Brussel
Abu Dhabi

10u05
19u30

met Etihad 5*

Abu Dhabi
Muscat

21u25
22u35

met Etihad 5*

Onthaal door onze lokale agent, transfer en intrek
in het Hotel Majan Continental in Muscat.
Muscat ligt aan de voet van het al Hajargebergte, de grootste bergketen van het land, met uitzicht op
de Arabische Zee. De stad heeft een typische Arabische architectuur met lage witte en zandkleurige
huizen. De skyline is bezaaid met minaretten en koepels van de moskeeën in de stad. Muscat is één
van de oudste steden in het Midden-Oosten. Duizenden jaren is Oman een centrum geweest voor
handel en ontmoetingen tussen oost en west. Al sinds de oudheid heeft Oman gebruiken en invloeden
overgenomen uit India, Perzië, Zanzibar, Portugal en Engeland en hier vervolgens een eigen invulling
aan gegeven. Van oudsher heeft de teelt en export van wierook Omen een plek bezorgd aan grote
handelsroutes.

Dag 2

Muscat – Sur – Ras Al Hadd 13/2/2022

Na het ontbijt rijden we met de bus langs de kustroute naar het pittoreske stadje Sur met zijn lokale
vissersboten, soek en musea. We stoppen aan een mooi wit strand van Fins beach en passeren het
havenstadje Quriyat en Wadi Shab. Lunch bij de wadi. Hier maken we een mooie wandeling door de
droge wadi en is er mogelijkheid om te zwemmen. Verder naar het stadje Sur en het wetenschappelijk
centrum van Ras Al Jinz.

Check-in, vrije tijd en vroeg avondmaal in het Ras al Jinz scientific centre 3* in Ras Al Hadd.
’s Avonds trekken we naar het strand dat bekend om de duizenden groene zeeschildpadden die hier
elk jaar hun eieren leggen. Na ongeveer 2 maanden kruipen de kleine schildpadjes uit het zand en
haasten zich naar zee (mei tot oktober). Het is een leuk fenomeen dat laat op de avond kan worden
aanschouwd. Overnachting in het turtle beach resort ( ras al jinz 3*)

Dag 3

Wadi Bani Khalid – Wahiba

14/2/2022

Na het ontbijt rit naar Wadi Bani Khalid met
onderweg stop bij bij de Hamooda Moskee en het Al
Kamil kasteel. Vandaag ruilen we de bus in voor
jeeps.
Wadi’s zijn rivierdalen in droge gebieden, met
spectaculaire oases en natuurlijke jadegroene
meertjes. Deze waterwegen worden ook gebruikt in
de’ aflaj’, die het traditionele irrigatiesysteem in het
sultanaat vormen. Bij Wadi Bani Khalid zijn de
poelen altijd gevuld met water en in de weekenden
komen lokale Omani’s hier zwemmen en picknicken
met hun familie en vrienden. Mogelijkheid om te zwemmen. Lunch wordt hier geserveerd.
We rijden verder naar de woestijn. De Zeventig
procent van Oman bestaat uit woestijnen en de
grote woestijn Sharqiyah ligt in het hart van het
land. Overdag veranderen de duinen van kleur,
van wit naar geel en rood. In een typisch
Bedoeïendorp worden we ontvangen met
dadels en koffie. We genieten van een prachtige
zonsondergang in deze woeste omgeving. We
maken een jeeptocht door de zandduinen.
Een nacht in de woestijn is een onvergetelijke
ervaring. Vandaag dineren en logeren we in het
woestijnkamp Arabian Oryx Camp in Wahiba.

Dag 4

Ibra - Jebel Shams

15/2/2022

Ontbijt. Vandaag begeven we ons richting het gebergte, via de stad Ibra.
De oude bergstad Misfah ligt in een prachtige wadi vol dadelbomen. Een wandeling van 20 minuten
langs de falaj (waterkanaaltjes) is gemakkelijk en eindigt bij het lommerrijke guesthouse Misfat Old
House waar we lunchen.
Verderop ligt Jebel Shams – Arabisch voor ‘berg van de zon’ - is de
eerste top die elke ochtend het zonlicht voelt. Om 3075 meter hoogte
is dit het hoogste punt van het sultanaat en één van de mooiste locaties
van het land. Een natuurwonder dat in dit gebied niet mag worden
overgeslagen , is Wadi Nakhar, beter bekend als de Grand Canyon van
Oman vanwege de majestueuze uitzichten. De kloof is het beste te zien
van een hoogte van 1950 meter, op een plek die bij de lokale bevolking
bekend staat als ‘het plateau’. Vandaag maken we hier een fotostop.
Het hoge gebergte van Oman, het Al Hajargebergte, heeft toppen
boven de 3000m en strekt zich uit van Musandam in het noorden tot
iets ten zuiden van Sur. Het wordt gekenmerkt door pittoreske dorpjes
tegen rotswanden en adembenemende kloven met vruchtbare
boomgaarden met amandelen, abrikozen en granaatappels.
We dineren en overnachten in het jebal shams resort.

Dag 5

Jebel shams – Nizwa

16/02/2022

In de voormiddag maken we een
begeleide trekking door het gebergte
(4uur).
Na de lunch naar het dorp Al Hamra
voor bezoek aan het Bait Al Safah
museum en verder naar het dorpje
Misfat al Abriyeen.
Daarna rijden we naar de aantrekkelijke
stad Nizwa, gelegen middenin een
adembenemend bergachtig gebied.
Tijdens de 6e en 7e eeuw was Nizwa de
hoofdstad van het land en het is erin
geslaagd de stijl en rijkdom van de
kenmerkende Omani gebouwen te bewaren. De stad ontwikkelde zich rond een weelderige groene
oase waar de karavaanroutes vanuit het noorden en het zuiden bij elkaar kwamen. Het belang van de
stad als handelsplaats toont zich in een uitstekende soek, waar voorwerpen maar ook vlees, vis, fruit
en kruiden worden aangeboden.
We dineren en overnachten in hotel Golden Tulip 4* in Nizwa.

Dag 6

Nizwa

17/2/2022
Op ontdekking door de stad Nizwa vandaag.
Bezoek aan het machtige Nizwa fort, dat trots op
de rots boven de stad uit troont. Het is het
grootste fort van het Arabisch schiereiland en
beroemd om zijn cirkelvormige toren. Is
halverwege de 17e eeuw gebouwd op de
overblijfselen van een kasteel uit de 9e eeuw. In
het fort is een interessant museum
ondergebracht over de Omani geschiedenis en
tradities. Daarna naar de soek en het Jabreen
kasteel. Lunch in een lokaal restaurant.
Onderweg bezoek aan het Bahla fort (UNESCO)
en daarna vrije tijd in Nizwa.

We dineren in een lokaal restaurant en overnachten in hotel Golden Tulip 4* in Nizwa.

veemarkt - Muscat

Dag 7

18/2/2022

Ontbijt. Op vrijdag is er vanaf zonsopgang een grote veemarkt waar
de bedoeïenen van verschillende stammen kamelen en andere
dieren kopen en verkopen, hier gaan we een kijkje nemen.
Daarna rit terug naar de hoofdstad Muscat voor de lunch met
onderweg fotostop bij de oude huisjes van Birkat Al Mauj.
Vrije namiddag om te genieten van het hotel Crowne Plaza.
Avondmaal in het hotel.
Overnachting in het prachtige Crowne Plaza Hotel 4* in Muscat.

Muscat 19/02/2022

Dag 8

Na het ontbijt maken we stadstour in Muscat, de hoofdstad van Oman, die het verleden en het heden
van het land weerspiegelt.
Tijdens de stadstour bezoeken we de Grote
Moskee en daarna het oude gedeelte van de
stad. Opgelet: bezoek aan de moskee vereist een
bedekking van het hoofd, armen en benen voor
de vrouwen. Mannen horen een lange broek te
dragen.
Bezoek aan het Bait Al Zubair museum waarna
fotostop bij het Paleis van Sultan Qaboos, het
fort van Mirani en Jilali.
Na de lunch is er nog tijd voor de Mutrah soek in
Muscat.
Late check-out in het hotel en afscheidsdiner in het hotel.
3 uur voor vertrek transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Abu Dhabi.
Muscat

23u25

met Etihad

Muscat

Dag 9
Abu Dhabi

00u30

Abu Dhabi
Brussel

02u20
06u50

Brussel 20/2/22

---------------------

Prijs: 2679 euro
Toeslag single kamer: 529 euro
Inbegrepen in de prijs:
-

Alle vluchten naar Muscat, heen en terug, met Etihad 5* incl. bagage
Verblijf in de vernoemde geselecteerde hotels op basis van tweepersoonskamer
De maaltijden zoals vermeld (volpension)
De verblijfstaks
Alle vermelde transfers
Vervoer ter plaatse per bus en/of 4x4 jeep met airconditioning
Water in de bus
Alle toegangsgelden tot musea, bezienswaardigheden,..
Lokale Engelstalige chauffeur/gids
Nederlandstalige Tailor Made Travel begeleider

Niet inbegrepen in de prijs :
-

De dranken aan tafel
De persoonlijke uitgaven ( minibar, enz ... )
De kosten voor het visum ( +/- 15 euro)
De fooi voor de gids/ chauffeur
De reis- en annulatie verzekering

Opmerkingen :
-

Internationaal reispaspoort is verplicht
Visum is verplicht

