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De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Adembenemend Oman
Een inspirerende ontdekkingsreis door
Oman

Het gastvrije Oman biedt u een divers palet met ingrediënten als:
forten, oases, moskeeën, wadi’s, kastelen, zandduinen, en zelfs een
Grand Canyon. Eindeloze duinen van de woestijn vormen een perfect
parcours voor de kamelenraces; de nationale sport. Met de
intrigerende bewoners van het Ras Al Hadd-strand en de traditionele
dhow-botenbouwers bieden wij u een mooi overzicht van het
fascinerende Oman. Ook de lokale souk wordt niet vergeten, de
dagelijks markt waar oude dolken naast de dadels liggen uitgestald.
Achter de grote bogen van de Muscat-poort ligt de hoofdstad van
Oman. De entree weerspiegelt de stad. Groots, modern en
traditioneel tegelijk. De Wadi’s die u bezoekt zijn spectaculaire oases.
Tussen rotswanden door beweegt prachtig turquoise gekleurd water
dat zich een weg baant naar de zee, vergezeld door ijsvogels en de
roze bloemen van oleanders aan de waterrand. Een waar sprookje!
Bovendien hebben we met zorg 3* en 4* hotels gekozen die aan onze
westerse maatstaven voldoen, op basis van halfpension. De reis staat
onder eigen Het Zuiden & Jacobs reisbegeleiding, is inclusief
busvervoer vanuit Limburg naar Schiphol v.v. en ter plekke geniet u

9 dagen vanaf
€ 2.049,- p.p.

Inclusief
Bustransfer vanuit Limburg naar
Schiphol. v.v.

Vlucht Schiphol - Muscat via
Instanbul met Turkish Airlines v.v.

Ruimbagage 23 kg. p.p.

Handbagage 8 kg. p.p.

Vervoer ter plekke per comfortabele
touringcar.

Vervoer op dag 4 en dag 5 per
moderne 4x4 Jeep.

1 flesje mineraalwater per persoon
per dag.
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van mooi excursies die allemaal worden begeleid door een
Duitssprekende gids. Alle excursies die in het programma worden
aangeboden zijn INBEGREPEN. Dit alles bij een heerlijke temperatuur
van rond de 25 graden in de wintermaanden met gegarandeerd zon!
U vliegt vanaf Schiphol met luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines
via Istanbul naar Muscat. De actuele vliegtijd is 10 uur en 30 minuten,
inclusief overstaptijd in Istanbul. Aangezien u laat arriveert in uw hotel
in Muscat hebben wij ervoor gezorgd dat bij aankomst een lichte
maaltijd met fruit op uw kamer wordt bezorgd. Laat u verleiden tot
een reis door dit mystieke land vol afwisseling en met een zeer
boeiende geschiedenis! Bekijk zeker de mooie video’s en foto’s voor
een goed beeld van het prachtige Oman!

Dag 1 - Amsterdam - Istanbul - Muscat 

Vrijdag 21 februari 2020

Vanuit uw opstapplaats transfer per luxe touringcar met de Het
Zuiden en Jacobs reisbegeleiding naar Schiphol. U vliegt met Turkish
Airlines om 12.10 uur naar Muscat met een tussenstop in Istanbul. De
daadwerkelijke tijd die u onderweg bent vanaf Amsterdam tot Muscat
is 10 uur en 30 minuten. Dit is inclusief een overstaptijd van 2 uur in
Istanbul. Diner gebruikt u aan boord van het vliegtuig. U arriveert in
Muscat om 01.30 uur, dit is de lokale tijd. Houdt u er rekening mee dat
het in Oman, in de winterperiode, 3 uur later is dan in Nederland. De
landingstijd is onder voorbehoud. Vervolgens wordt u naar uw hotel
Ramada Qurum Beach 4* www.ramadamuscat.com/ gebracht.
Vanwege de late aankomst in het hotel zullen wij als extra service een
lichte maaltijd met fruit op uw kamer laten bezorgen. Overnachting in
uw hotel.

Dag 2 - Muscat 

Zaterdag 22 februari 2020

Vandaag heeft u heerlijk de tijd om lekker te ontbijten en te genieten
van de faciliteiten van het Ramada Qurum Beach hotel. Ook het
prachtige strand ligt op loopafstand. In de namiddag wordt u
opgehaald door uw Duitstalige gids, voor een rondrit door de
prachtige stad Muscat. Deze stad wordt ook het juweel van Arabië
genoemd. U bezoekt de ‘Grote Moskee’ vernoemd naar de Sultan, dit
is de enige moskee die open is voor niet-moslims. De traditionele
kroonluchters en het handgeweven Perzische tapijt geven deze
moderne moskee een vleugje traditie mee. De combinatie van
moderne architectuur met traditionele elementen is ook terug te
vinden in het Royal Operahouse van Muscat waar internationale
namen in de spotlights staan. Onderweg stopt u tevens bij het Bait Al
Zubair museum; hier ziet u de beroemde khanjar, de traditionele dolk

3 overnachtingen in hotel Ramada 4*
in Muscat.

2 overnachtingen in hotel Golden
Tulip Nizwa 4* in Nizwa.

1 overnachting in Desert Camp
Arabian Oryx 4* in Wahiba Sands.

1 overnachting in hotel Turtle Beach
Resort 3* in Sur.

Verzorging op basis van halfpension
gedurende de gehele reis.

Extra lichte maaltijd inclusief fruit
bezorgd in uw kamer vanwege de
late aankomst in hotel Ramada
Qurum Beach 4*

Stadsrondrit in Muscat.

Bezoek aan Bait Al Zubair Museum.

De Grand Canyon van Oman.

Duinsafari in Wahiba Sands.

Toegangsbewijs voor Turtle Beach.

Extra late check uit tijd op de laatste
dag van uw reis; u hoeft pas om 21.00
uur uw kamer te verlaten.

Alle excursies zoals vermeld in het
dagprogramma.

Spauwen Travel reisbegeleiding
gedurende de gehele reis.

Exclusief
E-visum: ca. € 12,-

Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking.

Reserveringskosten € 29,50.

Fooien.

Persoonlijke uitgaven.

Voor ons volledige en actuele aanbod verwijzen wij u graag naar onze website: spauwen.nl
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die de mannen nog steeds gebruiken tijdens ceremoniële
gebeurtenissen. Hij ziet eruit als een letter J en stelt een haak voor. De
dolk is een geliefd souvenir en tevens het nationale symbool en
vertegenwoordigd in het nationale embleem. U brengt vervolgens
een bezoek aan het beroemde Portugese fort Jalali en Mirani. Naast
dit fort ligt het paleis Al Alam van de huidige sultan Qaboos. De sultan
is zeer geliefd bij de Omani’s. Vervolgens rijdt u door de imposante
Muttrah poort die u meteen bij de Muttrah souk brengt. De
modernste winkelcentra liggen hier naast de oudste souk van Oman.
Op deze markt liggen lokale producten uitgestald. In de wirwar van
steegjes wordt onderhandeld over de koop van traditionele
zilverwaren, houtsnijwerk en kleding.Vervolgens wordt u
teruggebracht naar uw hotel voor het diner en de overnachting.

Dag 3 - Muscat - Nizwa 

Zondag 23 februari 2020

Vandaag vervolgt u uw reis naar een nieuwe stad en een nieuw hotel.
Denkt u eraan dat u voor het ontbijt uw koffers buiten de kamer zet?
Dan worden deze weer zorgvuldig in de touringcar geplaatst. Uw
reisbegeleiding zal daarvoor zorg dragen. Na het ontbijt vervolgt u uw
reis richting Nizwa. Vandaag krijgt u een prima indruk van de variatie
in landschappen. Onderweg brengt u een bezoek aan de drie verlaten
dorpen van Birkat al Mouz naar Nizwa. Oud, maar zeker niet
verrimpeld. Nizwa, de oudste stad van Oman, is nog altijd een
charmante verschijning. Hier geen flats of wolkenkrabbers. De ronde
kanonstoren van het Nizwa Fort is de enige die zich naar de hemel
uitstrekt. Zij worden omringd door zandkleurige huisjes.
Boodschappen worden hier nog altijd in de souk gedaan. Zigzaggend
tussen de aardewerken potten die metersdik staan opgestapeld en
de toch al nauwe steegjes nog smaller maken. U wandelt door de
souk waar handgemaakt zilver- en koperwerk te koop is. In dezelfde
kleur als de huisjes maar van een ander formaat is het Jabrin fort. Eén
van de vijfhonderd forten die verspreid over Oman te vinden zijn. En
niet zomaar één. Wie het fort binnenstapt, doet een stap terug in de
tijd. U kunt gaan lunchen in een traditioneel Omani restaurant
(optioneel) De Omaanse keuken is een mix van de Arabische en
Indische keuken. De Omaanse keuken is zeer voedingrijk en
gevarieerd, waarbij saffraan een centrale rol speelt. Visgerechten en
fruit zijn in Oman populair. Hoewel specerijen, kruiden, ui, knoflook en
limoen vrijelijk worden gebruikt in de Omaanse keuken is het eten
niet pittig. Na de lunch vervolgt u uw reis richting Nizwa, onderweg
stopt u bij het bergdorp Misfah waar u uitleg krijgt van uw Duitstalige
gids over de architectuur en de levenswijze van de bewoners. U
dineert en overnacht in het Golden Tulip Nizwa 4*
nizwa.goldentulip.com
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Dag 4 - Nizwa - Wadi Ghul - Jabel Shams - Misfa -
Nizwa 

Maandag 24 februari 2020

Na het ontbijt vertrekt u met de 4×4 jeep richting Wadi Ghul, De
Grand Canyon van Oman. De hoogste piek is Jabal Shams 2000 mtr.
hoog, ook wel Berg van de Zon genoemd. Gedurende de rit zal er
regelmatig worden gepauzeerd zodat u ten volle kunt genieten van
dit natuurschoon. Tevens wordt er een makkelijke wandeling
gemaakt onder de deskundige leiding van uw Duitstalige gids. Even
buiten Nizwa, in de bergen die de stad omringen, ligt de kleine
nederzetting Bahla, daar bezoekt u het lemen fort dat de huizen in de
veertiende eeuw beschermde, dit fort staat nu op de
werelderfgoedlijst van Unesco. Al wandelend over de lange muren
van het fort vraagt ook het uitgestrekte berglandschap om enige
aandacht. En terecht. De bergen stralen minstens zoveel gezag uit als
het fort. In de namiddag rijdt u terug naar uw hotel Golden Tulip
Nizwa 4* waar u zich nog lekker kunt opfrissen voordat u gaat
dineren. Overnachting in uw hotel.

Dag 5 - Nizwa - Wahiba Sands 

Dinsdag 25 februari 2020

Vandaag staat wederom een spectaculaire dag op het programma.
Na het ontbijt staat uw 4×4 voertuig klaar om richting Wahiba Sands
te rijden. Uw koffers worden met een apart voertuig direct naar uw
hotel van deze avond gereden. De Wahiba Sands liggen midden in
Oman en is waarschijnlijk de bekendste woestijn van Oman. Wahiba
staat bekend om de hoge duinen (tot 200m) en de prachtige rode en
gele kleuren. Deze kleuren ontstaan door de combinatie van
woestijnzand en zeezand dat vanuit de oostkust de woestijn in wordt
gewaaid. Deze woestijn wordt ook wel aangeduid als Sharqiya Sands,
naar de naam van de provincie As Sharqiya.Onderweg wordt er
regelmatig gestopt zodat u ten volle van Wahiba Sands kunt
genieten. Bedoeinen wonen hier al duizenden jaren. In de middag
arriveert bij het Arabian Oryx Desert Camp 4* www.oryx-camp.com
waar u welkom wordt geheten door bedoeinen met Omani koffie,
fruit en mineraal water. Vervolgens wordt u meegenomen voor een
avontuurlijke tocht door de duinen. De zonsondergang is
adembenemend mooi. Sprookjes? Ze bestaan echt in Oman. Vergeet
u ’s avonds niet naar de schitterende sterrenhemel te kijken. U beleeft
een unieke ervaring; overnachten in het midden van de woestijn.
Uiteraard zijn alle westerse faciliteiten aanwezig, u heeft een kamer in
dit unieke Desert Camp. U dineert en overnacht in uw hotel.

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen

Uw paspoort dient na thuiskomst
nog 6 maanden geldig te zijn.

Voor de eventuele benodigde
inentingen raadpleeg de gg & gd

Voor Oman is er een e -visum nodig,
dit regelen wij voor u.
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Dag 6 - Wahiba Sands - Sur 

Woensdag 26 februari 2020

In de vroege ochtend kunt genieten van de imponerende
zonsopgang, neem vooral uw camera mee. Na het ontbijt vertrekt u
voor een bezoek aan de wadi Bani Khalid. Een paradijs in de woestijn.
Wanneer u uren door het droge, stoffige landschap van Oman rijdt,
kunt u zich niet voorstellen dat hier tropische rivierdalen te vinden zijn
met heldergroen water, wuivende palmbomen en kleurrijke bloemen.
Tot je oog in oog staat met een van die wadi’s: een regelrecht wonder
der natuur. Vervolgens rijdt u door naar Sur. Dit is de enige stad waar
de traditionele Arabische dhows, zeilschepen, nog met de hand
worden gemaakt. De stad is schilderachtig mooi en de vuurtoren
torent boven alles uit. Na een stadswandeling rijdt u door naar Ras Al
Hadd waar uw hotel Turtle Beach Resort 3* ligt www.rasaljinz-
turtlereserve.com. Na het diner wordt u opgehaald voor een bezoek
aan het schildpadden onderzoekscentrum in het kleine visserdorpje
Raz al Jinz. Zij nemen bezoekers mee naar de stranden waar de
broedende groene schildpad kan worden bewonderd. Ze leggen hun
eieren in het zand en in de nacht komen deze eieren uit en moeten
de schildpadjes een gevaarlijke weg richting zee afleggen. Diner en
overnachting in uw hotel.

Dag 7 - Sur - Muscat 

Donderdag 27 februari 2020

Na het ontbijt rijdt u weer terug naar Muscat. Deze keer rijdt u via de
prachtige kustweg waar u het Unesco erfgoed Qalhat bezoekt. Deze
zeehaven werd gebruikt voor het importeren van specerijen uit Inda
en het exporteren van volbloed paarden. Tevens bezoekt u de
overblijfselen van Bibi Mariam haar mausoleum. U vervolgt uw weg
naar de prachtige oase Wadi Shap waar u kunt genieten van een
heerlijke picknick lunch. U kunt een duik nemen in het prachtig
blauwe turquoise water. Genieten aan één van de mooiste stranden
van Oman. In de avond bereikt u uw hotel Ramada
4* www.ramadamuscat.com.  Diner en overnachting in uw hotel.

Dag 8 - Muscat  

Vrijdag 28 februari 2020

Na het ontbijt heeft u de verdere dag ter vrije besteding. U kunt
gebruik maken van alle faciliteiten van uw hotel Ramada Qurum
Beach4* U kunt natuurlijk ook lekker naar het strand, dat ligt op
loopafstand. Als extra service hebben we voor u geregeld dat u langer
in uw kamer kunt verblijven, u hoeft pas om 21.00 uur uw kamer te
verlaten. Laat in de avond wordt u opgehaald voor uw transfer naar de
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luchthaven van Muscat voor uw terugvlucht met Turkish Airlines naar
Schiphol . Uw vlucht vertrekt om 02.20 uur Omaanse tijd. (onder
voorbehoud). U maakt een tussenlanding in Istanbul. De gehele
vliegtijd zal 10 uur en 30 minuten bedragen inclusief de transfertijd in
Istanbul. Op de luchthaven van Istanbul stapt u over op de vlucht naar
Schiphol. Uiteraard is uw Nederlandse reisbegeleiding daarbij
aanwezig en zal zij u assisteren naar de juiste gate voor uw
terugvlucht naar Amsterdam Schiphol.

Dag 9 - Muscat - Amsterdam 

Zaterdag 29 februari 2020

Deze ochtend landt u weer op de luchthaven van Schiphol. De
landing is voorzien om 10.40 uur. Een luxe touringcar brengt u terug
naar uw opstapplaats in Limburg. Dan komt er vandaag een einde
aan uw prachtige reis door een verrassend land. U keert weer
huiswaarts met mooie herinneringen en indrukwekkende foto’s.

Hotelinformatie

Hotel Ramada Qurum Beach 4*

U verblijft bij aankomst 2 nachten in Hotel Ramada Qurum Beach 4*
hotel, tevens de laatste nacht van uw vakantie brengt u hier door. Het
mooie boutique hotel ligt op loopafstand van het mooie strand Al
Shatti, en het Royal Opera House. U kamer is voorzien van een zitje,
a/c, een flatscreen tv, gratis wifi, beschikken over een eigen
badkamermetbad/doucheoftoilet,airconditioningeneenflatscreen-
tv met satellietzenders in verschillende talen.

Hotel verzorging: Halfpension
Tweepersoonskamer : geen toeslag
Eenpersoonskamer : € 525,-

Hotel website: http://www.ramadamuscat.com/
Hotel adres: Takaful Oman Insurance SAOG, 3009 As Saruj St, Masqat,
Muscat, Oman
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Golden Tulip Nizwa 4* 

U verblijft 2 nachten in hotel Golden Tulip Nizwa. Hotel is een luxe
4-sterrenhotel met ruime kamers, 24-uurs roomservice en een
verwarmd buitenzwembad. U heeft uitzicht op de bergketen Al Hajar.
Het biedt ook 2 overdekte bars, een poolbar en een shishahoek. WiFi
is gratis.Alle klassiek ingerichte kamers zijn voorzien van ai/c, een
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flatscreen-tv met satellietzenders, koffie- en theefaciliteiten en een
bureau. In de badkamer vindt u diverse toiletartikelen, een haardroger
en een bad.

Hotel verzorging: Halfpension
Tweepersoonskamer : geen toeslag
Eenpersoonskamer : geen toeslag

Hotel website: https://nizwa.goldentulip.com/en-us?arrival=2...
Hotel adres: Hai a Thurat, Nizwa 611, Oman
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Desert Camp Arabian Oryx 4* 

U verblijft 1 nacht in dit unieke tentenkamp, De tenten van Arabian
Oryx zijn uitgevoerd in bedoeïenen-stijl en uitgerust met een
tegelvloer. De accomodatie is verder standaard voorzien van split-
airconditioning, een koelkast en koffie- en theefaciliteiten. De eigen
badkamer is uitgerust met een douche en gratis toiletartikelen.
Tevens is er een typisch Arabisch restaurant aanwezig. Bovendien
verzorgt Arabian Oryx Camp gedurende de hele dag gratis thee en
koffie.

 

Hotel verzorging: Halfpension
Tweepersoonskamer : geen toeslag
Eenpersoonskamer : geen toeslag

Hotel website: https://oryx-camp.com/
Hotel adres: BIDIYA, AL SHARQIYAH, 421 Shāhiq, Oman

Hotel Turtle Beach Resort 3*

U verblijft 1 nacht in dit hotel. De kamers zijn comfortabele kamers in
traditioneel Omaanse stijl. De kamer is voorzien van een flatscreen-tv,
een koelkast, a/c, een badkamer met douche en een balkon met
uitzicht op zee. In de openbare ruimte kunt u gebruik maken van
gratis WIFI. Er is een restaurant waar u dineert.

 

Hotel verzorging: Halfpension
Tweepersoonskamer : geen toeslag
Eenpersoonskamertoeslag: geen toeslag
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Hotel website: http://www.rasaljinz-turtlereserve.com/
Hotel adres: Ras AlHadd.PO Box 303,postal code 411, 411 Al Ḩadd
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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