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Eventyr i Oman

 
Oman har det hele: En meget venlig og farverig befolkning, en ægte sultan, en 
spændende historie, gyldne sandørkener, idylliske oaser, bjerge med dybe 
kløfter, imponerende moskéer, slotte og forter, suveræne strande og 
klippekyster, livlige markeder og - nå ja, dadler og grillstegt fisk.  

På vores rejse til Oman kan man stadig få gjort sin arabiske drøm til virkelighed, 
for landet har ikke gennemgået samme hektiske udvikling som sine naboer. Med 
en baggrund som beduiner og søfarere, har omanerne beholdt begge ben på 
jorden fra bibelske røgelseskaravaner til moderne oliefelter. 

Velkommen på en eventyrlig rejse i sultanens land! 

 

• Oplev det ægte Arabien 
• Mød de meget venlige og stolte omanere 
• Gå på opdagelse i souq’erne og slap af i oaserne 
• Udlev din ørkendrøm i en lejr under stjernerne 
• Nyd kaffe med kardemomme og grillet fisk 
• Lad dig imponere af ørkenslotte og forter  
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Oversigt 
Dag  1: Afrejse fra Danmark til Muscat 
Dag 2: Byrundtur i Muscat – en arabisk drøm 
Dag 3: Muscat - Sur 
Dag 4: Wadi Bane Khaled og Wahiba Sands 
Dag 5: Wahiba Sands - Nizwa - Bahla - Jabrin 
Dag 6: Nizwa – Misfat al Abrien – Al Hamra – Jebel Shams 
Dag 7: Jebel Shams – Wadi Bani Awf – Muscat   
Dag 8: Hjemrejse 
 

Dag 1: Afrejse til Muscat 
I ankommer om aftenen eller næste morgen, hentes i lufthavnen og køres til 
hotellet. 

Måltider: - 

Overnatning: Al Falaj Hotel (eller lignende) 

 

Dag 2: Byrundtur i Muscat 
På byrundturen ser i den grandiose Grand Mosque, forskellige områder af souqen 
(basaren), cornichen (promenade/riviera), sultanens palads (udefra), samt de 
portugisiske forter Jalali og Mirani (udefra). 

  OBS: indholdet på byrundturen kan justeres efter ønske. 

Måltider: Morgenmad 

Overnatning: Al Falaj Hotel (eller lignende) 

 

Dag 3: Muscat – Sur 
Kørsel til Sur ad kystvejen. Stop ved Bimah Sinkhole, som er en geologisk 
formation med krystalklart, blåt vand. Videre til Wadi Tiwi (dyb, smuk kløft). 
Undervejs opleves små, gamle landsbyer og plantager af bananer og dadler. Ved 
ankomst til Sur besøges dhow-skibsværfterne. Check-in på hotel. Om aftenen 
besøger i skildpaddecenteret. 

Måltider: Morgenmad 

Overnatning: Sur Plaza Hotel (eller lignende) 
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Dag 4: Wadi Bani Khaled og Wahiba Sands 
Wadier er grønne, frodige oaser i ørkenen. I ser endeløse daddelplantager og 
landsbyer, inden i ankommer til wadien, som er den mest berømte i regionen. 
Wadien forsyner området med klart vand året rundt, og bassinerne er fantastisk 
smukke. Vandet er køligt, og der er mulighed for at bade, hvis man har lyst. Efter 
besøget fortsætter i til Wahiba og de berømte gyldne sandklitter, hvor i skal 
prøve at overnatte i ørkenlejr. 

Måltider: Morgenmad og aftensmad 

Overnatning: Safari Desert Camp (eller lignende) 

 

Dag 5: Wahiba Sands – Nizwa – Bahla – Jabrin  
Området omkring Nizwa har stor historisk betydning. I besøger det store runde 
fort fra Yaruba-dynastiet. Fortet er det største på den arabiske halvø. Besøg i 
souqen ved siden af, kendt for antikviteter, keramik og ikke mindst sølvsmykker, 
som går for at være landets bedste. Videre til Bahla og fortet med de 
imponerende mure (fotostop). Bahla er desuden kendt som Omans 
keramikhovedstad. Besøg på Jabrin Fort, som er et af de mest imponerende i 
Oman med bemalede lofter, katakomber og skjulte passager.  

  OBS: I kan udelade et af forterne efter ønske. 

Måltider: Morgenmad 

Overnatning: Nizwa Residence Hotel (eller lignende) 
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Dag 6: Nizwa – Misfat al Abrien – Al Hamra – Jebel Shams  
Kørsel til Misfat al Abrien, som er en pittoresk landsby på en bjergside. I udforsker 
den smukke landsby, hvor tiden har stået stille, og bevæges af enkelheden og 
beboernes venlighed. Citrontræer kaster skygge over krogede småveje, som 
fører op til husene, der er som huler skåret ud af klippen med terrasser foran. I 
fortsætter til Al Hamra, som har nogle af Omans ældste huse. Byen er bygget på 
en klippe, og husene har 2, 3 eller sågar 4 etager med lofter af palmetræ og 
facader af adobe (ler/halm). Videre til Jebel Shams, som er Omans højeste punkt 
(3000m) og har et mildere klima i kløften oppe på toppen. 

Måltider: Morgenmad og aftensmad 

Overnatning: Jebel Shams Resort (eller lignende) 

 

 

Dag 7: Jebel Shams – Wadi Bani Awf – Muscat   
Efter morgenmaden kører i til en af Omans smukkeste landsbyer, Billad Sayt, og 
besøger også den meget smukke Wadi Bani Awf. Det er en smuk køretur til 
landsbyen med plantager, og landsbyen har fine ordnede haver og stenmure. 
Herfra kører i til Nakhl, hvor i oplever de naturlige kilder. Dagen ender med en 
køretur tilbage til Muscat. 

Måltider: Morgenmad 

Overnatning: Al Falaj Hotel (eller lignende) 

 

 

Dag 8: Hjemrejse   
I har formentlig lidt tid til at slappe af om morgenen, inden i køres til lufthavnen 
og flyver hjem. 

Måltider: Morgenmad 
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Pris: 
Kontakt Panorama Travel for et uforpligtende tilbud. 

 

Inkluderet 
• Fly København eller Billund til Muscat, t/r  
• Transfers til/fra lufthavn/hoteller 
• Transport hele vejen i bil 
• Chauffør-guide 
• Hoteller med måltider ifølge program 
• Entréer til seværdigheder ifølge program 
• Turtle Reserve Permit 
• Softdrinks og vand på køreture 

 

Ikke inkluderet 
• Afbestillings- og rejseforsikring 
• Visum 
• Drikkepenge 
• Visse måltider 
 
 

 


