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Arrangert av PATA i samarbeid med KLM og Old Muscat
Tourism 
Programmet var utarbeidet av Old Muscat Tourism og ingen av
deltagerne hadde vært i Oman tidligere. Vi hadde sendt ut litt
informasjon i forkant hvor vi informerte om valuta, temperatur og
dresskode (spesielt for damene) da det er påkrevd å dekke til
hode, ankler og armer ved besøk i moskeer og hellige steder.

Dag 1: Onsdag 15 Oktober 
Vi hadde utreise tidlig og Cecilie fra KLM hadde klart å få nesten
alle oppgradert til Business Class. Frøydis fra Bergen møtte oss i
Amsterdam. Følgende personer var med på turen:

Vi hadde ikke så lang connection i Amsterdam så det ble ikke tid
til omvisning. Vi ankom Muscat sent på kvelden og når vi kom ut
av flyet var det 28 grader. Vi var forberedt, men allikevel blir man
overveldet når det er så varmt. Ismail og Khalid fra Old Muscat
Tourism møtte oss på flyplassen og kjørte oss til Grand Hyatt
Hotel. Dette er et 5 stjerners hotell med høy standard sentralt
beliggende i Muscat. Vi sjekket inn og siden det var så sent på
kvelden var restaurantene stengt så det ble roomservice på de
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av oss som var sultne. Rommene var fantastiske og servicen
upåklagelig. Hotellet ligger på stranden og egner seg godt for
feriegjester men her finnes alle fasiliteter for business reisende
også. I tillegg har de bra fasiliteter for kurs- og konferanse
markedet.

Dag 2: Torsdag 16 Oktober 
Vi startet tidlig for at det ikke skulle være så varmt. Vi besøkte
Sultan Qaboos Grand Mosque og selv om vi hadde informert om
at jentene måtte være tildekket ble ikke alle akseptert og vi måtte
ta i bruk det vi hadde (se flotte bilder). Inne i moskeen er det et
teppe på gulvet som er laget i Iran. 2500 mennesker har arbeidet
med teppet og størrelsen på teppet er 4242m2. Vi besøkte gamle
Muscat (city of Muttrah) og på fiskemarkedet i Muttrah fikk vi se
alt fra store tunfisk, kalamares og en del andre spennende
fiskesorter som vi verken hadde sett eller smakt tidligere. På
markedet i Muttrah kunne vi kjøpe krydder fra Østen, parfyme og
flotte håndlagede ting fra Oman. Det ble litt shopping på damene
J

Vi dro deretter til Bait al Zubair Museum hvor vi fikk se alt fra
gamle våpen, klær for kvinner og menn, mynter og
husholdningsartikler fra ”gamle dager”. Utenfor museet var det
laget en kopi av en landsby og en souk. I tillegg var det en veldig
spennende fotoutstilling med fokus på barn fra Oman. Neste
stopp var det fantastiske Al Alam Palace som er den offisielle
residensen til Hans Majestet Sultan Qaboos. Bygningen er
imponerende både når det gjelder størrelse og arkitektur.
Beliggenheten mellom de to portugisiske fortene Mirani og Jalali
og vi fikk fortalt den interessante historien og betydningen av
disse to fortene. Vi stoppe også ved den nye operaen og selv om
vi har en flott opera hjemme var dette byggverket imponerende.
Vi hadde ikke avtalt visning så det ble kun et fotostopp.

Så spiste vi nydelig lunch på Al Mandoos Restaurant.
http://www.omanicuisine.com/al-mandoos-al-ghubrah/
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Ettermiddagen hadde vi til egen disposisjon og vi fikk tid til å
benytte fasilitetene på hotellet. Basseng, treningsrom, stranden
osv. Om kvelden spiste vi middag i en av hotellets restauranter.
Fantastisk buffet med alle mulige retter og dessert. Tidlig kveld
for vi skulle av gårde kl 0700 neste dag.

Dag 3: Fredag 17 Oktober 
Etter at vi hadde sjekket ut av hotellet ble vi delt i 3 grupper for
nå skulle vi opp i fjellene og vi måtte derfor ha biler med 4WD.
Første stopp var Nizwa og det berømte Cattle Marked. På
fredager kommer det bønder langveis fra for å kjøpe og selge
kyr, geiter og sauer. Vi kom litt sent så vi fikk ikke med oss den
mest hektiske perioden, men det var uansett en morsom
opplevelse.

Nizwa er en fantastisk fin by omringet av vakttårn og med historie
flere hundre år tilbake i tid. På markedet kunne vi finne det meste
av krydder og grønnsaker fra områdene rundt. Noen av oss falt
for fristelsen og kjøpte oss flotte kaftaner og hodepynt som vi
skulle pynte med oss senere. Her i Nizwa bør man kjøpe sølv,
kobber, skinnprodukter og krydder! Utvalget på markedet er stort
og prisene er helt akseptable (husk at her pruter vi).
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Lunch spiste vi ute på en privat farm. På ekte arabisk vis med
barbecue og masse deilig tilbehør.

Siste stopp for dagen var Birkat Al Mouz eller ”banana pool” som
guiden sa. Vi kjørte deretter gjennom et fascinerende landskap til
Jebal Akhdar som er en forlatt landsby ved foten av fjellet. Derfra
kjørte vi opp fjellet til Hotel Jebel Akhdar hvor vi opprinnelig
skulle overnatte de neste to nettene, men pga stor etterspørsel
fikk vi dessverre ikke rom. Men vi fikk i alle fall sett det
fantastiske hotellet og vi fikk anledning til å vandre rundt og se litt
på fasilitetene. Beliggenheten og selve arkitekturen var
uimotståelig. https://www.designhotels.com/hotels/oman/jabal-
akhdar

Vi overnattet på Golden Tulip Nizwa Hotel og spiste middag på
hotellet om kvelden. Hotellet hadde alle fasiliteter, men det ligger
litt usentralt hvis man f.eks vil ta en tur i souken eller vandre
rundt i sentrum. 
http://www.goldentulipnizwa.com/en

Dag 4: Lørdag 18 Oktober 
Etter frokost var vi klare for å utforske mer av Jabal Akhdar eller
”de grønne fjellene” som de kaller fjellene. Vi kjørte opp til over
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2000moh og hadde fantastisk utsikt. Landskapet er øde, men
samtidig veldig levende og utrolig fascinerende med alle fargene.
Vi kjørte til Bahla og besøkte Bahla Fort som er det eldste fortet i
Oman. En 12 kilometer lang mur omkranser fortet. Det pågår en
større renovering av fortet og UNESCO sponser med midler til
dette prosjektet. Vi kjørte videre til Castle of Jabreen som er et
utrolig 3 etasjers slott som ble bygd på 1700-tallet. De flotte
trearbeidene i takene inne i slottet forteller om islamsk storhetstid
og all innredning var autentisk. Slottet er kjent for svart magi og
det var spennende å høre historien til Al Yaruba dynastiet.

Det veldig interessant å se hvordan de har laget vannsystemer
for å få vann nok til de små landsbyene. I det karrige landskapet
dukker det plutselig opp små oaser og kilder som har stor
betydning for lokalsamfunnet.

Vi kjørte tilbake til hotellet og spiste middag i restauranten. Siden
dette var siste kvelden hadde noen av oss pyntet oss i kaftan og
flott hodepynt. Hyggelig at Ismail, Khalid og Kamal tilbrakte den
siste kvelden sammen med oss. Det ble prøvd vannpipe og vi
storkoste oss under stjernehimmelen.

Dag 5: Søndag 19 Oktober 
I dag visste vi at det kom til å bli en lang dag. Men dette landet er
spennende og vi måtte utnytte den siste dagen maksimalt. Vi
kjørte først til Jebel Shams (Grand Canyon) og deretter til Jabal
Shams som er Omans høyeste fjell (ca 3000 moh). Vi stoppet i
Bilad Sayt som er en liten fjellandsby. Byen er unik og kun
tilgjengelig med 4WD. Det var ikke fritt for at noen av oss syntes
det ble litt vel spennende med de smale veiene, men vi kom oss
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trygt både opp og ned. Bilad Sayt er et fint utgangspunkt for
trekking. Fascinerende å se hvordan de har laget vannsystemer
for å lede vannet til landsbyen. Turen gikk videre til den 400 år
gamle byen Al Hamra hvor man finner noen av de eldste husene
i Oman. Noen av husene er til og med bygd inn i fjellet. I dette
området er det mulig å trekke fra den ene byen til den andre. Vi
hadde ikke tid til det denne gangen, men vi kommer tilbakeJ

På vei tilbake til Muscat stoppet vi og fikk servert te hos en lokal
familie. Faren i huset og de små barna sjarmerte oss og vi følte
oss velkommen hos den gjestfrie familien.

Neste stopp var Barka og Barka Fort fra 1747 som hadde stor
betydning i perserriket. Det er ikke vanskelig å forestille seg
hvilken viktig rolle dette fortet hadde for å forsvare byen. I fortet
var det alt fra bønne rom til fengsel og ulike rom for samtaler
mellom viktige menn. Det var varmt, men vi måtte allikevel opp i
tårnene for å se på den fantastiske utsikten mot havet og
områdene rundt. Hele fortet ble renovert på 80-tallet og det
fremstår i dag som et praktfullt landemerke.

Turen nærmet seg slutten og vi kjørte tilbake til Muscat hvor
Khalid hadde ordnet rom for oss alle på Holiday Inn Muscat. Det
var fantastisk deilig å få en dusj og skifte klær før avreisen tilbake
til Norge. Vi spiste nydelig middag på hotellet og under middagen
fikk vi takket for en flott tur til Ismail, Khalid og Kamal som hadde
fraktes oss trygt rundt på denne opplevelsesrike turen som mest
av alt minnet om et eventyr.
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Takk til PATA, KLM, Old Muscat Tourism og Oman Turistkontor
for en fantastisk flott tur. Noen av oss er allerede i gang med
planleggingen av neste tur til dette vakre landet.
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