
OMAN

ALGEMENE INFORMATIE

Een bezoek aan het Sultanaat Oman staat garant voor veel afwisseling. Laat u verrassen door natuur,
cultuur, avontuur en schitterende stranden. Geen eindeloze, kale en vlakke woestijnen, maar 
machtige bergruggen die het land doorsnijden. Geen kurkdroge dalen, maar beddingen met 
kabbelende riviertjes die de mooiste oases, met prachtige palmplantages, hebben doen ontstaan. 
Daarnaast een aantal oude forten en gezellige souks. Ook qua strand laat Oman niets te wensen 
over; in het oosten grenst het aan zee en u vindt hier de mooiste stranden. Het land heeft zich in 
korte tijd ontwikkeld tot een modern en rijk land. Dit is mede te danken aan de aanwezigheid van 
gas en olie, maar de inspanning van de Omani’s zelf mogen hierbij niet worden onderschat. Toch zijn 
de tegenstellingen in Oman groot. Terwijl de hoofdstad Muscat uiterst modern oogt, leeft men in de 
talrijke oases nog van de opbrengst van de dadelpalmen. 
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Paspoort en visum
U dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort dat bij vertrek nog tenminste 6 maanden geldig is.
Voor een verblijf in Oman dient men in het bezit te zijn van een visum. Dit visum is verkrijgbaar op 
de luchthaven. 

Klimaat
Met name de dagtemperaturen zijn ’s zomers hoog in Oman. Dat geldt met name
ook voor de luchtvochtigheid. Voor- en najaar zijn goede tijden! De winter kan
vergeleken worden met een Noord-Europese zomer.

Gids en excursies
Gedurende de excursiedagen staat er een Nederlands- of Engelssprekende gids en
airconditioned vervoer tot de beschikking van de groep.

Voltage en stekkers
Net als bij ons: 220 volt, 50 AC. Adapters zijn soms nodig omdat men een 3-polig
systeem heeft. Deze zijn verkrijgbaar bij de hotelreceptie of te koop in
supermarkten.

Fotograferen
Fotograferen is over het algemeen geen probleem. Wanneer men een foto wilt
maken van inwoners van Jordanië, dan dient men het uit beleefdheid eerst te
vragen. Met name moslimvrouwen kan men niet zomaar fotograferen. 

Geldzaken
Oman kent de Rial Omani (RO) onderverdeeld in 1.000 Bausa’s (BS) In bazaars kunt
u het beste met contant geld betalen (lokale valuta of US dollars). Elders kunt u met
creditcards  tericht.  

Tijdsverschil
Oman loopt 3 uur voor op Nederland. In de zomertijd loopt het land 2 uur voor op
Nederland.

Eten en drinken
Er bestaat geen echte traditionele keuken in deze landen. Vanwege de vele etnische 
bevolkingsgroepen vertoont het eten ook veel variëteit. Wat alcohol betreft moet u er rekening mee
houden dat u niet in elke openbare gelegenheid kunt en mag drinken. Alleen in cafés en bars met 
een speciale vergunning kunt u alcohol kopen en drinken. Drink bronwater uit een fles! 

Feestdagen
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Vrijdag is de officiële rustdag. Banken en winkels zijn op die dagen gesloten. De Islamitische 
feestdagen vallen van jaar tot jaar anders, afhankelijk van de maandstand. De lokale feestdagen zijn 
over het algemeen niet van invloed op uw reisprogramma.
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