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1  ‘Zinken met dit schip? Maakt u zich daar maar 
geen zorgen over’, stelt de stuurman ons gerust 
op weg naar Oman. ‘Waar wij nu varen is de 
Perzische Golf maar zo’n 30 meter diep. Het 
schip heeft een totale hoogte van 50 meter.’ Bij 
nood met z’n allen op het bovenste dek gaan 
staan dus, maar niet aan één kant.

2  In het weekend (op donderdag en vrijdag in 
Oman) trekken de Omani massaal naar de   
Wadi’s, een soort oases. Om te zwemmen, 
 picknicken of voor een potje voetbal. Dit is Wadi 
Bani Khalid, in het oosten van Oman.

3  In Muscat ligt het schip een nacht in de haven, 
je hebt dan dus twee volle dagen aan land. 
Onze eerste stop in Oman: de Grote Moskee van 
Muscat. Bij mooi weer letterlijk oogverblindend. 

4  Je kunt natuurlijk eind van de dag weer richting 
je hut, maar de 2-daagse stop in Muscat biedt 
ook mogelijkheid om te overnachten in Oman 
zelf. Wij reden naar de Wahiba Sands, de woes-
tijn, en sliepen daar onder een verbluffende 
sterrenhemel. ’s Ochtends een kop Omani koffie 
bij een bedoeïenenfamilie. Boeken kan via 
www.desertadventures.com. 

5  Door het skylinegeweld van alle wolkenkrab-
bers zou je bijna vergeten dat Dubai ook een 
oud gedeelte kent. Per abra (klein, houten boot-
je) kun je de Dubai Creek oversteken, de kreek 
waar de souks van de Oude Stad omheen lig-
gen. Alleen al leuk voor de overtocht.

6  In Dubai houden ze wel van records, met de Burj 
Khalifa als exorbitant hoogtepunt. Het hoogste 
gebouw ter wereld (828 meter), sinds 2010 open 
voor publiek. Je kunt naar het uitzichtpunt op de 
124e verdieping. Ook spectaculair: de fontein-
show in de vijver voor de toren.  
Info: www.burjkhalifa.ae. 
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‘Moet je kijken!’ In de 
verte doemt Dubai op uit 
de ochtendmist. Voor het 
beste uitzicht hebben we 
de juiste plek: midden op 
zee, vanaf cruiseschip 
Brilliance of the Seas. En niet 
alleen Dubai betovert ’s ochtends 
vroeg. Ook Abu Dhabi, Fujairah en 
Muscat pronken in de Arabische zon. 
In acht dagen langs woestijnland en 
oliestaat: een fotoverslag. 
Tekst & fotografie: Bas van Oort 
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1  Fujairah, een van de zeven Arabische Emiraten, 
is de enige staat van het land zonder olie. Je 
merkt het verschil met Dubai en Abu Dhabi met-
een: weinig hoogbouw, het straatbeeld een stuk 
rustiger. Wel is er een schitterende vismarkt. 
Niet groot, fascinerend genoeg om een ochtend 
te blijven.

2  Drie vrouwen bij de uitgang van de Sultan Qa-
boos Grand Mosque in Muscat. Dit is de enige 
moskee in Oman die elke ochtend (behalve op 
vrijdag) ook voor niet-moslims is geopend. 20.000 
gelovigen kunnen hier tegelijkertijd bidden op 
het grootste tapijt op aarde: 60 bij 70 meter. 

3  De Wadi’s (oases in kloven) van Oman liggen 
verspreid over het hele land. Deze Wadi Bani 
Khalid ligt op zo’n 200 km van hoofdstad Muscat. 
Dankzij de constante stroom water, grote poelen 
en een enorm grottenstelsel is dit een van de  
populairste Wadi’s van Oman. Voor toeristen, 
maar ook voor de Omani zelf. 

4  Dit is voor de Dubai Mall, begin van de ochtend.    
Vanaf een uurtje of tien barst hier de gekte los. 
Binnen is een aquarium, waterval en een ijs-
baan. Buiten is elke avond vanaf 19.00 uur een 
spectaculaire fonteinshow met waterstralen tot 
wel 150 meter hoog. Skiën kan een winkelcen-
trum verderop, in de Mall of the Emirates.

5  Een middag aan boord of een hele dag op zee? 
Geen probleem aan boord van de Brilliance of 
the Seas. Het schip barst van de bezigheden. Zo 
is er o.m. een midgetgolfbaan, basketbalveld en 
fitnessruimte. Klimmen op de klimwand kan ook 
(gratis), tot aan het hoogste punt van het schip, 
tientallen meters boven de zeespiegel. 

6  Het mooiste van Abu Dhabi? Niet de skyline, 
niet het Ferrari pretpark met de snelste acht-
baan op aarde en nee, ook niet de jachthaven. 
Wat dan wel? De Sjeik Zayed Moskee, grootste 
moskee van de Verenigde Arabische Emiraten. 
Lange broek vergeten? Geen probleem, hier 
krijg je bij de ingang een dishdasha, een Ara-
bisch gewaad tot aan je enkels. Na je bezoek 
wel weer inleveren.

7  Cruisen in het Midden-Oosten is nog vrij nieuw, 
cruiseterminals zijn er (nog) niet. Aanleggen    
gebeurt vaak in de vrachthaven, doorgaans niet 
het mooiste stukje van de stad. Behalve in Mus-
cat, waar de haven van Sultan Qaboos direct   
tegen de witte sprookjesstad tussen de kartel-
bergen ligt aangeplakt. 

Meer foto’s op reizen.nl
Nu op www.reizen.nl tientallen 
extra foto’s van Dubai, Abu Dhabi, 
Fujairah en Oman. 


