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Oman – i sultanens fodspor 

 

Ørkenlandet Oman byder på en autentisk, arabisk oplevelse. Engang var Oman en stor 
søfartsnation og tiltrak berømte rejsende såsom Marco Polo, Vasco da Gama og Carsten 
Niebuhr. 

Oman er fuld er rig historie, fantastiske landskaber og venlige mennesker – men uden 
den overdrevne rigdom, glitter og glamour, som ellers præger Golfstaterne. Atmosfæren 
er afslappet, og byerne har beholdt deres traditionelle charme. På mange måder er 
Oman det lykkelige Arabien. 

Vores rejse til Oman tager dig til højdepunkterne i den nordlige del af landet. Særlig to 
oplevelser stikker ud på denne Omanrejse: vandringen langs ”Omans Grand Canyon” ved 
Jebel Shams og overnatningen midt i Wahiba Sands under stjernerne. Men vi skal 
naturligvis også se et udpluk af de historiske forter, nyde de frodige wadier og opleve 
stemningen i soukerne. 

Velkommen på ørkeneventyr på den Arabiske Halvø! 

 

• Oplev det autentiske Arabien 
• Mød de venlige og gæstfri omanere 
• Bo på dejlige resorts og hyggelige hoteller 
• Betragt imponerende forter og gamle landsbyer 
• Lad dig overvælde af storslåede landskaber 
• Tilbring en nat på Omans højeste bjerg og i ørkenen  
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Oversigt 
  1. dag: Afrejse fra København til Muscat 
 2. dag: Ankomst og byrundtur i Muscat 
 3. dag: Langs kysten til Wadi Shab, Sur og Ras al Hadd 
 4. dag: Ind i ørkenen til Wahiba Sands 
 5. dag: Kørsel til Nizwa via Ibra og Mansfah 
 6. dag: Fort, souk og afslapning i den gamle by, Nizwa 
 7. dag: Op ad ”Solens Bjerg” – Jebel Shams – og ”Balcony walk” 
 8. dag: Retur til Muscat ad smukke bjergveje og dale 
 9. dag: Fri dag i den charmerende hovedstad 
10. dag: Hjemrejse 

 

Dag 1: Afrejse til Muscat 
Vi flyver fra København om formiddagen og ankommer tidligt næste morgen til Muscat.  

Måltider inkluderet: på flyene 
 

Dag 2: Ankomst og kort byrundtur i hovedstaden 
Vi hentes i lufthavnen og køres ind til byen og tjekker ind på hotellet. Vi har valgt et hotel, 
som ligger i den charmerende gamle bydel, Mutrah, og tæt på souken og 
havnepromenaden (cornichen). Hotellerne i dette område er forholdsvis enkle men 
ligger til gengæld centralt. 

Vi får nogle timers søvn og spiser frokost på hotellet. Herefter byder dagen på en 
afslappet rundvisning i hovedstaden, og stemningen er ikke til at tage fejl af; det er en 
arabisk drøm at gå rundt i gamle Muscat. På caféerne kan man betragte folkelivet og 
nyde arabisk kaffe, te og friskpresset limejuice. Mutrahs gamle købmandshuse er 
smukke, og på en slentretur gennem souken, byens gamle marked, overvældes man af 
eksotiske lyde og dufte. Krydderier, krumsabler, sandeltræssæbe, røgelse og meget 
andet falbydes fra utallige boder. 

Først kører vi til Bait Al Zubair Museum, som giver os en god introduktion til Omans 
kulturhistorie. Vi fortsætter til sultanens palads, som ligger ved kysten og flankeres af et 
par forter (fotostop). Herefter kører vi tilbage til den gamle bydel og slentrer en tur 
gennem souken. 

Det sidste af eftermiddagen kan man hvile ud, eller man kan gå en tur på 
havnepromenaden, der strækker sig tre kilometer langs havnen og ligger ud til 
Omanbugten og det Arabiske Hav. Motiver fra Omans glorværdige historie er 
præsenteret på granitplader langs promenaden. 

Måltider inkluderet: morgenmad og frokost 

Overnatning i Muscat: Naseem Hotel (eller lignende) 
 

Dag 3: Langs kysten til Wadi Shab, Sur og Ras al Hadd (250 KM / 3 timers kørsel) 
Dagen begynder med at køre til Sultan Qaboos Grand Mosque, som er ret overvældende. 
Den har nogle imponerende dimensioner og er en af verdens største moskéer. Den er af 
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nyere dato (2001) og bygget af 300.000 tons indisk sandsten. Væggene i den store, 
kvadratiske bedesal er 74 meter lange og dækkes af en kuppel 50 meter højt oppe. Mens 
guiden giver et lynkursus i islamiske traditioner, beundrer vi den karakteristiske 
Swarovski-lysekrone og et af verdens største persiske tæpper, som uundgåeligt indtryk. 

   NB: Kvinder bør have dækket arme og ben, og hovedet skal dækkes med tørklæde. 
Mænd bør bære skjorte eller T-shirt og lange bukser. 

Efter besøget kører vi østpå langs kysten. Hvis tiden tillader det, gør vi et kort stop ved 
Wadi Dayqah Dæmning, som er den største dæmning i Oman. Med bjerge i baggrunden 
strækker den sig 400 meter over wadi-kløften og har et reservoir på 100 millioner m3. 

Vi fortsætter til Wadi Shab, hvor vi kan gå en lille tur og strække benene. Wadier er 
udtørrede flodlejer, som kun periodevis har vand. Som grønne, frodige oaser bryder de 
ørkenens monotoni. Vandforsyningen udnyttes af et sofistikeret net af ældgamle 
kunstvandingskanaler, som gør at palmer, græs og daddelplantager kan trives i en 
ørkenstat. 

Vi fortsætter langs kysten til Sur, som er en gammel havneby. Det er en flot by med hvide 
bygninger på en tange omgivet af dybblåt hav. Det var efter sigende i Sur, at den 
legendariske Sinbad Søfareren – en fiktiv søhelt fra ”Tusind og en Nat” – byggede sin 
dhow.  

Sur blev rig på handel med slaver og krydderier og er den dag i dag en velstående by. 
Handelen med Østafrika går helt tilbage til 500-tallet. Vi ser havnen og souken og 
besøger et dhow-værft, hvor man stadig kan se, hvordan skibene bygges ved håndkraft. 
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Sidst på eftermiddagen ankommer vi til Ras al Hadd, som er Omans østligste punkt. Vi 
indlogeres på et resort ved kysten. 

Om aftenen kører vi det korte stykke til Ras al Jinz. Her skal vi se, om vi kan være heldige 
at opleve de store, grønne havskildpadder gå i land for at lægge deres æg i sandet.  

Måltider inkluderet: morgenmad, frokost og aftensmad 

Overnatning i Ras al Hadd: Turtle Beach Resort (eller lignende) 

 

Dag 4: Ind i ørkenen til Wahiba Sands (180 KM / 2½ timers kørsel) 
Vi kører til den fortryllende Wadi Bani Khalid, der er populær blandt de lokale. I wadien 
kan man enten slappe af med en kop kaffe eller gå en tur ind til bunden af wadien og 
tage en svømmetur. Der er flere bassiner langs wadien. Vandet er svalt, forholdsvis dybt 
og krystalklart. Vi spiser picnic i wadien. 

   NB: Påklædningen i wadien er konservativ, og badetøj er ikke velset. Ønsker man at 
bade, skal man være påklædt med fx shorts, som dækker knæene, og en T-shirt, der som 
minimum dækker skuldrene. 

Herefter skifter vi fra minibus til firehjulstrækkere, inden vi kører ind i ørkenen. Wahiba 
Sands strækker sig 200 kilometer i længden og 100 i bredden og løber syd fra de østlige 
Hajarbjerge ud til det Arabiske Hav. Vi kommer gradvist ind i ørkenen med de høje, 
rødgyldne sandklitter, hvoraf nogle er over 100 meter høje! Beduintelte og fritgående 
dromedarer pryder landskabet på vejen til vores camp. Undervejs passerer vi landsbyer 
og endeløse daddelplantager. 

Det er en helt særlig fornemmelse at være her midt i ørkenen. Området virker 
overvældende og endeløst. Man gribes uvægerligt af stilheden og storheden og det 
ugæstfri landskab, som er i konstant forandring; vinden ændrer form og størrelse på 
klitterne, der også skifter farve i løbet af døgnet. Det bløde lys ved solopgang og 
solnedgang indbyder til fine stemningsbilleder. 

Vi ankommer ved middagstid og har således hele eftermiddagen og aftenen i vores 
dejlige camp. Vi har valgt at bo på det lækre Arabian Nights Resort, som er det bedste i 
området. Her er servicen i top, hytterne er meget komfortable, her er pool, og maden i 
restauranten er god. Men ikke mindst, så ligger campen tilpas uforstyrret og langt inde i 
ørkenen til at undgå lysforurening, så nattehimmelen er fantastisk. 

I løbet af dagen er der mulighed for at vandre i klitterne eller ride på dromedar. Man kan 
også leje en quad-bike/ATV og suse rundt mellem klitterne – det er sjovt! (NB: ikke 
inkluderet). 

Ved solnedgang kører vi op på toppen af en sandklit og spejder ud over landskabet. Vi 
kan samles til middag og ørkenhygge og betragte stjernehimmelen, inden vi går til ro.  

Måltider inkluderet: morgenmad, frokost og aftensmad 

Overnatning i Wahiba Sands: Arabian Nights Resort & Spa (eller lignende) 
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Dag 5: Kørsel til Nizwa via Ibra, Birkat al Mauz og Bahla Fort (260 KM / 3 timers kørsel) 
Hvis du er tidligt oppe, kan du nå at nyde en gylden solopgang over klitterne. Efter 
morgenmaden sætter vi kursen mod Nizwa. Når vi er ude af ørkenen, skifter vi tilbage til 
minibus fra firehjulstrækkerne.  

Vi har et par interessante stop på vejen til Nizwa. Første stop er Ibra. Byen er en af de 
ældste i landet og var tidligere centrum for handel, religion, uddannelse og kunst. 
Velstanden ses blandt andet i de smukke trædøre. 

Lige inden vi ankommer til Nizwa, stopper vi kortvarigt i den maleriske landsby Birkat al 
Mauz (UNESCO). Landsbyen blev delvis ødelagt og siden forladt, da indbyggerne gjorde 
oprør mod sultanen i 1950’erne. I dag er landsbyen beboet igen, og man kan få et indblik 
i det ældgamle falaj-vandingssystem. 

Dagens tredje og sidste stop er Bahla Fort, som er et af Omans mest imponerende 
fæstningsværker. Bahla Fort blev opført af Banu Nebhan-stammen (Nabahina), som 
dominerede den centrale Omani-region og gjorde Bahla til deres hovedstad fra det 12. 
til slutningen af det 15. århundrede.  

Det enorme fort af lerjord (adobe) kom på UNESCOs liste i 1987. Fortet har en tilstødende 
fredagsmoske med en dekorativ bønneniche (mihrab). Man kan forestille sig, hvordan de 
10 kilometer lange mure med tårne blev patruljeret af vagtposter dag og nat. 

Efter besøget kører vi ind til Nizwa og tjekker ind på vores maleriske hotel i den gamle 
bydel. Vi har to overnatninger i Nizwa. 

Måltider inkluderet: morgenmad og frokost 

Overnatning i Nizwa: Nizwa Heritage Inn (eller lignende) 
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Dag 6: Fort, souk og afslapning i den gamle by, Nizwa 
Nizwa var Omans hovedstad i det 6. og 7. århundrede og har i dag status som hellig by. 
Nizwa har desuden en dansk historie; souken blev totalrestaureret i 1992 af det danske 
ingeniørfirma COWI, som vandt flere priser for arbejdet.  

Vi besøger vi det store, runde Nizwa Fort. Det blev bygget i 1650’erne af Imam Sultan 
Bin Saif Al Ya'rubi, men fundamentet går tilbage til 1100-tallet. Det er Omans mest 
besøgte nationale monument og det største fort på den Arabiske Halvø. Fortet er en klar 
påmindelse om Nizwas betydning gennem turbulente perioder i Omans lange historie. I 
dag er fortet nænsomt omdannet til et moderne museum med interaktive udstillinger og 
plancher. Fra toppen af fortet nyder vi den flotte udsigt over byen og de omgivende 
daddelplantager. 

Vi spiser frokost, hvorefter vi nøjes med at introducere souken, som opleves bedst på 
egen hånd. Den går for at være en af de bedste i Oman. Her kan man købe kaffe, 
krydderier, dadler og dadelslik, men souken er særlig kendt for antikviteter, keramik og 
sølvsmykker.  

Eftermiddagen er på egen hånd i Nizwa, hvor man kan udforske den gamle bydel med 
souken og slappe af.  

Måltider inkluderet: morgenmad og frokost 

Overnatning i Nizwa: Nizwa Heritage Inn (eller lignende) 

 

Dag 7: Op ad ”Solens Bjerg” – Jebel Shams – og ”Balcony walk” (100 KM / 2 timer) 
Igen skifter vi fra minibus til firehjulstrækkere, inden vi kører til Misfah al Abreen, som 
ligger klemt op ad klippevæggen. Det er en af Omans ældste landsbyer, og ikke meget 
har ændret sig gennem tiden. Det siges, at har man kun tid til én af Omans gamle byer, 
så skal man vælge Misfah med restauranten ’Old House’, honningforretningen, badene 
og de smalle, pittoreske gyder.  

Vi besøger også den charmerende, gamle by Al Hamra og går en kort runde blandt de 
lerklinede huse, hvoraf nogle er over 400 år gamle. Vi spiser frokost i Bait Al Safah Old 
House. 

Herefter kører vi op ad bjerget Jebel Shams. Undervejs gør vi holdt i Wadi Ghul. Det er 
en smuk tur med marker og små landsbyer, hvoraf nogle er meget gamle og forladte.  

Turen opad mod Omans højeste punkt (3000 m) er storslået og er Omans svar på Grand 
Canyon. Vores resort ligger i 2100 meters højde, og her er temperaturen lavere året 
rundt. Resortet er tidligere kendt som Jabal Shams Heights Resort og er det første fuldt 
udbyggede øko-resort af sin art i sultanatet. Det ligger med udsigt over de rå og skønne 
naturområder Jebel Misht, Wadi Ghul og den berømte Wadi Nakhr – også kendt som 
”Arabiens Grand Canyon”. De private villaer og bungalows er lavet af lokale, smukke 
Omani-sten og genanvendte materialer. 

Når vi har tjekket ind, skal vi nyde resortet og de smukke landskaber – enten småture på 
egen hånd, eller sammen på den såkaldte ”Balcony Walk” (balkonvandring). Ruten er den 
mest berømte vandretur i Oman og byder på spektakulære vistaer langs kanten af Wadi 
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Ghul-kløften i 1700-1900 meters højde. Det er en returvandring – dvs. man går samme 
vej tilbage. Vandreturen tager omkring 4 timer, afhængigt af tempo og pauser 
undervejs. Man følger en smal men forholdsvis god natursti, som indimellem er lidt stejl 
og med små klipper, som man skal hen over. Stien er tydeligt markeret og let at følge.  

Landskabet her er noget af det mest dramatiske i Oman: en slags kæmpe, naturligt 
amfiteater med kilometerhøje klipper, den lille landsby Nakhr langt nede i kløftens 
skyggefulde dybder, og rovfugle – såsom den egyptiske grib med sine markante sort-
hvide, stribede vinger, der svæver lydløst på de varme luftstrømme. 

Mod slutningen af stien når man frem til nogle forladte huse. Herefter kan man gå videre 
til et lille vandfald, men husene markerer sådan set afslutningen på vandreturen, 
hvorefter man vender om og går tilbage. 

   NB: Hvis man synes hele vandreruten virker uoverkommelig, kan man bare vende om 
og gå tilbage, når man har lyst. Der er ingen faciliteter under vandreturen, så sørg for at 
medbringe alt, hvad du har brug for, såsom vand, snacks, hat og solbriller. 

Som alternativ til ”balcony walk” kan man i stedet deltage i en udflugt til smukke Wadi 
Ghul, hvor man finder tilbagetrukne landsbyer med marker. Nogle af landsbyerne er 
forladte. 

Måltider inkluderet: morgenmad og frokost 

Overnatning på øko-resort i Jebel Shams: Sama Heights Resort & Spa (eller lignende) 

 

 

Dag 8: Retur til Muscat ad smukke bjergveje og dale (270 KM / 5-6 timer) 
Turen tilbage til Muscat er storslået. Vi kører ikke ad hovedvejen men stiger atter 
ombord i vores firehjulstrækkere og tager i stedet ”bagvejen” ned ad bjerget med flere 
stop undervejs. Første stop er Billad Sayt, hvor vi strækker benene. Landsbyen ligger 



 
 

 

Panorama Travel ApS ¨ www.panoramatravel.dk ¨ Mail: info@panoramatravel.dk ¨ Tlf: +45 70 70 73 16  
Ravnholt Gods, Ravnholtvej 57, 5853 Ørbæk, Danmark ¨ CVR-nr.: 37413399 ¨ Rejsegarantifonden #2680 

Bank: Sydbank 6845-0002194605 ¨ IBAN-nr: DK5868450002194605 ¨ SWIFT-kode: SYBKDK22 

afsides og er en af de smukkeste i landet med palmelunde og terrassehaver mellem 
stengærder.  

Herefter kører vi gennem den meget smukke Wadi Bani Awf til Nakhl. Vi holder udkig 
efter fortet, der troner på en bakketop lige uden for byen. Fortet er lukket pga. 
restaurering, så vi laver blot et fotostop. Herefter skal vi opleve de mineralske kilder i 
Nakhl.  

Vi kommer efterhånden ned fra bjergene og nærmer os kysten og byen. Ved ankomsten 
til Muscat tjekker vi ind i den gamle bydel på samme hotel som sidst. 

Måltider inkluderet: morgenmad og frokost (picnic) 

Overnatning i Muscat: Naseem Hotel (eller lignende) 

 

Dag 9: Fri dag i den charmerende hovedstad 
Vi har en hel dag på egen hånd i Muscat. Man kan slappe af, promenere på cornichen, 
besøge et museum eller gøre de sidste indkøb i souken.  

Om aftenen mødes vi til afskedsmiddag, hvor vi nyder endnu et måltid og snakker om 
alle de fantastiske oplevelser, vi har haft sammen i sultanens fodspor. 

Måltider inkluderet: morgenmad og aftensmad 

Overnatning i Muscat: Naseem Hotel (eller lignende) 

 

Dag 10: Hjemrejse 
Om morgenen kører vi til lufthavnen og flyver til København. 

Måltider inkluderet: på flyene 

 

Max. 15 deltagere 

 

Pris – se hjemmesiden 
 

Prisen inkluderer 
• Fly København - Muscat / Muscat - København 
• Overnatning på gode turistklassehoteller i delt dobbeltværelse 
• Overnatning på resort dag 3, 4 og 7 
• Helpension dag 3 og 4 
• Halvpension dag 2 og 5-9 
• Morgenmad (kun) dag 10 
• Transport i egen minibus med aircondition dag 2-6 og 9-10 
• Transport i 4x4 dag 4-5 og 7-8 
• Alle entréer ifølge program 
• Dansk rejseleder 
• Engelsktalende lokalguide 
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Ikke inkluderet 
• Afbestillings- og rejseforsikring 
• Drikkepenge til chauffør og lokalguide 
• Visse måltider 
• (Eneværelsestillæg) 
 

Praktiske oplysninger 
Passet skal være gyldigt 6 måneder efter hjemrejse. Der må ikke være israelske 
stempler i passet.  
 
 
 

 


