8-DAAGSE RONDREIS (VLIEGREIS)
OMAN
Dinsdag 08 tot dinsdag 15 december 2020
Het sultanaat Oman, een goudklompje tussen woestijn en oceaan, de poort tussen India en Afrika.
Een bestemming van contrasten. Als land van legendes en mythische verhalen zoals Sinbad de
Zeeman of Marco Polo, is Oman geroemd als het kruispunt van de zijde- en wierookroutes.
DAG 1 - EINE – MUSCAT:
Vertrek met de autocar vanuit Eine naar de luchthaven van Zaventem. Inscheping voor de vlucht naar
Oman (via Abu Dhabi). Bij aankomst transfer naar ons hotel. Avondmaal en overnachting .
DAG 2 - MUSCAT:
Vandaag bezoeken we de grote moskee van Sultan Qaboos. Deze is door de sultan gebouwd, omdat
hij vond dat het sultanaat een grote nationale moskee nodig had. Deze is vrij recent en werd
ingehuldigd in 2001. Het is tevens de 5de grootste moskee in de wereld. De moskee bevat een
indrukwekkend kunstwerk, een 14 m lange Swarovski kroonluchter. Er is een 4 300 m² tapijt in de
gebedshal. We wandelen door de diplomatieke wijk en brengen nadien een bezoek aan de oudste en
grootste markt van het land: Muttrak Souk. Hier hebben we wat vrije tijd om een wandeling te
maken door de smalle straatjes waar de lucht is gevuld met de geur van wierook en sandelhout. Het
is ook de plaats om Omaanse souvenirs te kopen. Hierna gaan we naar het Al Alam Palace. De sultan
gebruikt het om zijn staatsgasten te ontvangen. Het paleis wordt geflankeerd door twee forten, Al
Jalali (1578) rechts en Al Mirani (1581) aan de linkerkant. Beide forten werden gebouwd door de
Portugezen. Later bezoeken we ook nog het Bait Al Zubairmuseum bekend om zijn traditionele
artefacten die teruggaan tot de prehistorie. In de namiddag verkennen we Muscat per boot, waar je
je eerste Oman-kahwa kunt drinken. Een prachtige manier om je eerste dag af te sluiten. Terugkeer
naar het hotel, avondmaal en overnachting.
DAG 3 - MUSCAT – WADI SHAB – RAS AL HADD - SUR:
Na het ontbijt vertrekken we langsheen de kust en maken eerst een stop aan één van de mooiste
witte stranden van het land. Nadien zetten we onze tocht verder naar Wadi Shab en Sur, dat bekend
was over de Golf van Afrika als scharnier voor de handel met India en China. De typische Omaanse
dhows worden nog steeds gebouwd in Sur en dobberen in de haven. ’s Avonds bezoeken we het
schildpaddenreservaat in Ras Al Hadd en zijn getuige van de groene schildpadden die aan wal komen
om hun eieren te leggen tijdens de nacht. Terugkeer naar het hotel voor diner en overnachting.
DAG 4 - SUR-WADI BANI KHALID – WAHIBA SANDS:
We maken een prachtige rit doorheen de regio van Sharqiya alvorens aan te komen in Wadi Bani
Khaled, één van de mooiste wadi’s van het land. De rivier heeft een constante stroom gedurende het
hele jaar. Grote vijvers van turquoise en emeraude gekleurd water - omzoomd met weelderige
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groene palmbomen - zijn verspreid langs de wadi en nodigen je uit om erin te springen en je te
verfrissen. Nadien zetten we onze weg verder naar onze belangrijkste bestemming van de dag: het
rode zand van Wahiba. Het gebied is een virtuele zandzee met grote duinen tot 200 m hoog. Het is
200 km lang en 100 km breed en loopt van de OostHajars naar de Arabische Zee. Geniet van de rit
door de woestijn waarvan de vormen veranderen met de waaiende wind. Ook hun kleuren wijzigen
met de uren, gaande van wit in de ochtend tot oker, tot bijna rood in de middag. De Wahiba Sands
zijn nog steeds de thuis van de Nazaris en Jenebhas, dit zijn bedoeïnenstammen waarvan de
legendarische gastvrijheid bekend is tot ver buiten Oman. Aankomst in het “1000-nachten”-kamp
waar we overnachten.
DAG 5 - WAHIBA SANDS – NIZWA:
Vandaag nemen we de 4x4 en rijden richting Ibra. De oude stad van Ibra met zijn retro-look, is echt
wel de moeite om deze kleine omweg te maken. De dagelijkse soek staat deze dag geheel in het
teken van de vrouw. Eigenlijk is alles wat men kan bedenken wel te koop in de soek, maar de
producten hebben wel een vrouwelijk tintje: parfums, olie, saffraan, rozenwater, wierook,
medicijnen, geneeskrachtige kruiden, gedroogde bezems, sandalen, baby outfits, sjaals en
handtassen. Nadien maken we een korte stop in Sinaw, één van de plaatsen met veel couleur locale,
waar we de geanimeerde soek bezoeken en – indien de tijd het toelaat – nog een mooie wandeling
doorheen het dorp kunt maken. Aan de voet van de bergen bevindt zich Birkat Al Mauz, een
prachtige plaats, vooral met zonsondergang. We maken een wandeling doorheen het dorp en de
verlaten ruïnes, volledig omringd door dadelpalmen. Hier zien we tevens het eeuwenoude
irrigatiesysteem – Aflaj genaamd – wat erkend is als Unescosite. We rijden verder richting Nizwa.
Overnachting en diner in het hotel.
DAG 6 - NIZWA:
Ontdekking van de culturele hoofdstad waar de soek nog steeds de beste plaats is om zilver te
kopen. Het zilverwerk van Nizwa wordt nog steeds beschouwd als het beste in het land. Nadien
bezoeken we het fort van Nizwa, gebouwd in 1668 en staat bekend als nationaal monument. Het fort
weerspiegelt het vernuft van de bouwers van een vervlogen tijd. Het beschikt over een unieke 30 m
hoge en 37 m brede toren. We brengen een bezoek aan het mooiste kasteel uit de 17de eeuw,
Jabreen, en nog een ander Unesco-site, het fort van Bahla, het oudste en grootste fort van het land.
Deze 2 forten liggen op de weg naar Hamra, waar we demonstraties krijgen van de vrouwen van het
dorp over de oude tradities en werkwijzen in het dagelijkse leven. Een verrijkende ervaring! Ten
westen van Al Hamra ligt een slingerende weg die ons naar Jebel Shams, de zonneberg brengt. Jebel
Shams is de hoogste (3 009 m) berg in de Arabische wereld. De klim naar de top is avontuurlijk en
voert je o.a. langsheen het oude dorp Ghul met zijn groene terrassen. Enkele kilometers verder kom
je aan de afgrond van de “Grand Canyon” van Oman. Geniet van de prachtige uitzichten, alvorens
terug te keren naar het hotel voor het avondmaal en overnachting.
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DAG 7 - NIZWA – MUSCAT:
Na het ontbijt maken we een wandeling in het dorp Misfat Al Abriyeen. Onderweg naar Muscat
stoppen we ook nog in Bilad Sayt, een charmant dorpje met een spannende wandeling doorheen
Wadi Bani Awf. We bezoeken nog de warmwaterbronnen van Nahkl waar je ook nog het 350 jaar
oude fort kunt bezoeken, alvorens we verder rijden naar Muscat.
DAG 8 – MUSCAT - CASABLANCA – EINE:
Vandaag hebben we nog wat vrij om Muscat te verkennen of om te ontspannen in het hotel.
Afhankelijk van de vluchturen, transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Zaventem.
Aansluitend transfer met de autocar naar Eine.

Prijs: beschikbaar vanaf midden januari
Inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•

Alle toegangsgelden volgens programma

Extra informatie:
Internationaal gedigitaliseerde reispas verplicht met geldigheid tot ten minste zes maanden na
datum van terugkeer.
Raadpleeg steeds uw huisdokter om uw basisinentingen (zoals difterie-polio-tetanus, buiktyfus en
hepatitis A) te controleren
Volgorde van bezoeken, voorgestelde hotels, kunnen nog wijzigen zonder afbreuk te doen aan
kwaliteit en/of programma. Prijs onder voorbehoud van eventuele toeslagen van koersverschillen,
fuel- en luchthaventaksen.
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INFO BEGELEIDE VLIEGTUIGREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•

vervoer naar de luchthaven heen en terug
vluchten heen en terug
transfers van en naar het hotel
professionele begeleiding
alle overnachtingen in de vermelde hotels
verblijf op basis van kamer en ontbijt/half pension/vol pension/all in formule volgens
programma
(indien vol pension : vanaf avondmaal dag van aankomst tot ontbijt dag van vertrek)
gratis parking bij het kantoor, wij beschikken over een ruime gratis parking!

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dranken + dranken niet vermeld in de all in formule
persoonlijke uitgaven & toegangsgelden
excursies (tenzij anders vermeld in het programma)
fooien (tenzij anders vermeld in het programma)
ophaaldienst
maaltijden tijdens de vluchten
annulatie- en bijstandsverzekering (tenzij anders vermeld in het programma), opgelet: indien
u geen verzekering bij ons afsluit gelden de voorwaarden van de touroperator
toeristenbelasting, verblijftaks, fueltoeslagen (deze worden afgerekend bij het afhalen van de
reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)
haventaksen, luchthaventaks
eventuele verhogingen wisselkoers, BTW-verhoging
visumkosten, inentingen, paspoortkosten, …

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de vluchtdagen, de voorgestelde hotels of de volgorde van
bezoeken nog wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma. Begeleide
vliegtuigreizen kunnen op aanvraag steeds aangepast worden, verlenging, wijziging hotel, …
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