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SUDAN 
Regne dels faraons negres – Especial Setmana Santa 

 

VIATGE EN GRUP - 10 DIES 

 
 
 
 

 ¿Perquè proposem Sudan? 

 
Sudan té una llarga història que es remunta fins a l'Edat Antiga, entrecreuant-se profundament amb la història 
d'Egipte. Conegut en l'antiguitat com Núbia, va incorporar-se progressivament a el món àrab durant l'expansió 
islàmica del segle VII. El territori al sud de l'actual Assuan va rebre el nom de Kush , paraula egípcia per a 
denominar el territori de Núbia on fa uns 4.000 anys tres regnes kushites i meroítics es van establir al territori 
nord de l'actual estat de Sudan i van resultar influïts per l'Antic Egipte. El govern dels faraons negres d'origen 
nubi perdura aproximadament durant 75 anys, en el qual es va crear una certa harmonia entre l'Alt i Baix Egipte 
i Núbia. Al llarg dels segles, diferents regnes van tenir lloc a la zona fins que al 1863 els anglesos van passar a 
governar el país sotmetent a favor d'Egipte tot el territori fins a obtenir la seva independència a mitjan el segle 
XX. Des de la primera guerra civil sudanesa que es va iniciar el 1955, el país ha patit conflictes ètnics, religiosos i 
econòmics entre la població del nord àrab-musulmana i la població de sud, negra, animista i nilòtica-cristiana, 
donant com a resultat la partició de Sudan en dos països. 
 

 Mapa de la ruta 
 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

27 març Barcelona o Madrid  Khartum  Hotel 

28 març Khartum  Old Dongola E,D,S Acampada 

29 març Old Dongola  Kerma  Tombos E,D,S Casa núbia 

30 març Tombos  Wadi Sebu  Soleb E,D,S Casa núbia 

31 març Soleb  Dongola  Djebel Barkal  Karima E,D,S Hotel 

1 abril Karima  Nuri  Desert El Bayuda E,D,S Acampada 

2 abril Desert El Bayuda  Meroe E,D,S Tented camp 

3 abril Meroe  Musawwarat  Naga   Khartum E,D,S Hotel 

4 abril Khartum E,D Hotel (day use) 

5 abril Khartum  Barcelona o Madrid   

E: Esmorzar D: Dinar S: Sopar 

27 març | BARCELONA o MADRID  KHARTUM 

Presentació a l’aeroport per volar a Khartum. Arribada, assistència i recepció, i trasllat a l’hotel Acropole 3*. 
 
28 març | KHARTUM  OLD DONGOLA  

Avui disposarem d’una mica de temps per descansar. Sortirem després d’esmorzar, cap a les 10.00h, per dirigir-nos al 
Desert Occidental. Conduirem durant uns 200 km sobre asfalt en una immensa plana amb un panorama de 360º sobre 
l’horitzó. Seguirem viatge fins arribar a Old Dongola. Aquí podrem visitar les restes d’un temple cristià copte amb columnes 
de marbre, així com ruïnes de diverses esglésies situades a la vora del Nil. Acampada i pensió completa. 
 
29 març | OLD DONGOLA  KERMA  TOMBOS 

Ens mourem fins a la part centra de la regió de Núbia on visitarem diversos poblats. Aquí la població utilitza la seva pròpia 
llengua en lloc de l’àrab oficial i l’islam se segueix d’una manera més relaxada. Les dones no cobreixen els seus rostres i 
parlen amb els visitants sense problemes. Els pobles Núbia es caracteritzen per les pintures que decoren les entrades de 
les cases. La hospitalitat aquí és la norma, i no és estrany que ens convidin a casa seva a compartir el menjar o prendre una 
tassa de te. Pararem a Kerma per a visitar l’esplèndid temple de Deffufa, construït en fang. Aquí també visitarem un petit 
museu on s’exposen les troballes d’una missió arqueològica suïssa, desenterrats fa menys de 10 anys i entre els que 
destaquen set estàtues reials. Deixem Kerma per arribar fins a la població de Tombos on dormirem a una casa local. Pensió 
completa. 
 

http://www.altairviatges.com/
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&hl=es&mid=1pmogUv8hrGw1rjmWh0Fs3Euod68Pl7Z3&ll=18.646389733692082%2C32.689552794947296&z=7
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&hl=es&mid=1pmogUv8hrGw1rjmWh0Fs3Euod68Pl7Z3&ll=18.646389733692082%2C32.689552794947296&z=7
http://www.acropolekhartoum.com/acropole.htm
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30 març | TOMBOS  WADI SEBU  SOLEB 

Visitarem Tombos, les restes d’una antiga cantera de granit. Allí a prop, podrem veure una estàtua del rei Taharga 
abandonada al mig del desert fa 3.000 anys. A la vora del riu, podrem observar diverses esteles i inscripcions. Aquesta va 
ser, durant segles, la frontera de l’imperi egipci. Sortirem després cap a Wadi Sebu, al costat de la vora del Nil, i on podrem 
visitar un del més rics enclavament de gravats rupestres, des de la prehistòria fins al període de l’imperi egipci. Des d’aquí 
arribarem a les moles granítiques de la tercera cataracta, un dels obstacles naturals que els antics egipcis trobaven en la 
seva navegació pel gran riu. Travessarem el Nil en un transbordador local que ens permetrà compartir una estona amb la 
població local. A última hora de la tarda arribarem a Soleb. Allotjament en una casa núbia. 
 
31 març | SOLEB  DONGOLA  DJEBEL BARKAL  KARIMA  

Després d’esmorzar, visitarem el temple de Soleb, el més bell temple egipci de Sudan, testimoni del Regne Nou de Núbia, 
amb parets plenes d’inscripcions jeroglífiques, baix-relleus i columnates. La primera colonització de la zona va ser un 
assentament egipci que data del 1500 aC. Després, ens desviarem una mica cap al nord per contemplar les boniques esteles 
del Djebel Dosha. Continuarem cap al sud fins arribar al pont de Dongola per on travessarem el riu. A partir d’aquí 
recuperarem una mica l’asfalt per arribar fins a Karima a la tarda.  
La necròpolis reial de l’antiga ciutat de Napata, la capital de Núbia (800-400 aC) abans del període Meroític, tenia un gran 
nombre de piràmides, que es localitzen en tres llocs diferents: a uns centenars de metres al nord de Djebel Barkal; a una 
dotzena de quilòmetres cap al sud de la muntanya sagrada, a l’enclavament de El Kurru; i a Nuri, que es troba a l’altra vora 
del riu. Visitarem el lloc arqueològic de El Kurru, on es troba una de les necròpolis de l’antiga capital, aquí podrem visitar 
una o dues de les tombes excavades a la roca sota de les piràmides parcialment caigudes. Les tombes estan decorades 
amb esplèndides imatges del faraó, dels deus i jeroglífics multicolors. No massa lluny d’aquí trobem un bosc petrificat amb 
centenars de troncs enormes.  
Arribarem a la població de Karima, al peu del Djebel Barkal, fita al desert i una referència per a tots els viatgers. Al peu 
d’aquesta meravellosa i aïllada muntanya de gres vermellós, considerada sagrada des dels temps antics, hi ha un gran 
temple dedicat als faraons del Nou Regne i al seu patró i deu, Amon. L’antiga “muntanya pura” d’Amon, l’Olimp dels nubis, 
va ser el centre religiós nubi durant més de 1.000 anys. A més de les ruïnes del gran temple, encara hi trobem diverses 
figures de moltons de granit que se suposava que havien de vorejar una llarga avinguda que probablement portava a 
l’embarcador sobre el riu Nil. A la paret de la muntanya hi ha una gran sala decorada amb baix-relleus. L’enclavament del 
Djebel Barkal es troba dins de la llista de patrimoni de la UNESCO. Allotjament a l’hotel Merowe Tourist Village. Pensió 
completa. 
 
1 abril | KARIMA  NURI  DESERT DE BAYUDA 

Travessarem el riu per poder visitar l’enclavament de Nuri, conegut per les seves piràmides, entre les que s’alça la del rei 
Taharga. Des d’aquí començarem la travessa del Desert de Bayuda, l’àrea que s’estén a la corba que forma el Nil entre la 
quarta i la sisena cataractes. Aquest desert es caracteritza per les negres muntanyes de basalt, la majoria d’origen volcànic, 
que s’alternen amb zones de grava i amplies valls travessades per lleres seques de rius on es troba alguna vegetació. Aquí 
també hi podem trobar alguns grups de Bisharin, que viuen en grups familiars en petites cabanes properes als escassos 
pous d’aigua. Al centre de Bayuda, arribem al cràter d’Atrun, on els nòmades obtenen la sal de la vora d’un estany i la 
carreguen als seus camells per a distribuir-la pels mercats de la regió, procés que venen repetint des de fa molts de segles. 
Acamparem a la zona de Dosh El Dalan. Pensió completa. 
 
2 abril | DESERT DE BAYUDA  MEROE 

Acabarem la travessia de Bayuda i travessarem el Nil. Conduirem cap al sud per la vora oriental del riu. Viatjarem per una 
zona plana fins que arribem a un turó en la que s’alcen més de 40 piràmides, algunes en perfecte estat de conservació i 
que formen part de la necròpolis reial de Meroe. Cada una de les piràmides te la seva capella funerària amb les parets 
decorades amb escenes de la vida del rei i ofrenes als deus. Trobarem el nostre campament ja muntat al peu de les 
piràmides de Meroe, una ubicació de privilegi. Pensió completa. 
 
3 abril | MEROE  MUSAWWARAT  NAGA  KHARTUM 

Sortim d’hora al matí. L’assentament de Musawwarat està situat en una bonica vall envoltada per muntanyes. Aquí són 
visibles les ruïnes d’un enorme temple que una vegada va jugar un paper d’excepcional importància. La seva principal 
característica, el “ Gran Recinte” és un compendi de diferents construccions i murs exteriors que envolten un temple 
construït al segle I dC. El gran nombre d’elefants representats a les serves parets ens fan pensar que aquest animal devia 
jugar un paper important en aquella època. Continuem a Naga, que és un dels dos centres que es van desenvolupar durant 
el període meroític. A Naga, en un ambient saharià típic, amb roques i sorra, ens trobem amb un temple dedicat a 
Apedemak (segle I), un edifici meravellós que presenta decoracions en baix-relleu del deu amb cap de lleó, el faraó, els 
nobles i diverses imatges rituals. A pocs metres de distància hi ha una construcció petita i rara, amb arcs i columnes, 
anomenada “kiosc”, en la que podem observar estils egipci, romà i grec. No lluny d’allí s’arriba a un altre temple dedicat a 
Amon, amb moltes estàtues de moltons i boniques portes decorades amb baix-relleus. Continuació fins a Khartum. S’ s’hi 
arriba prou d’hora, podrem acostar-nos fins a Omdurman per assistir una estona a la original cerimònia del derviches sufís. 
Allotjament i pensió completa. 
 

http://www.altairviatges.com/
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g9455252-d15685778-Reviews-Merowe_Tourist_Village-Merowe_Northern_State.html
http://www.italtoursudan.com/es/struttura/the-meroe-camp/
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4 abril | KHARTUM  

Començarem la visita a Khartum passant pel Palau Presidencial on el General Gordon va ser derrotat per les tropes de El 
Mahdi. Visitarem el Museu Arqueològic, on entre altres coses, podem gaudir de dos temples rescatats de la inundació de 
la presa d’Aswan. Travessarem després el Nil – a la confluència de les aigües del Nil Blanc amb les del Nil Blau – per a dirigir-
nos a Omdurman, antiga capital de Sudan, aquí visitarem la tomba i la Casa-Museu de El Mahdi. Més tard dinarem en un 
restaurant local a la vora del riu i a la tarda visitarem el mercat d’Omdurman, el més gran del país. A última hora de la tarda, 
tornada a l’hotel on disposarem per una estona, de les habitacions fins a l’hora del trasllat a l’aeroport. 
 
5 abril | KHARTUM  BARCELONA o MADRID 

Trasllat a l'aeroport per agafar el vol de tornada. Arribada i fi dels serveis. 
 
Notes itinerari: L’ordre de les visites podria modificar-se per adaptar-les a les eventualitats de la ruta. 
 
 PREU PER PERSONA 2021  
 
Preu grup 12 persones:   2.190€  
Suplement grup 10 a 11 persones: 230€ 
Suplement grup 6 a 9 persones: 370€ 
Suplement habitació individual (excepte en casa núbia): 275€ 
 
PAGAMENT LOCAL: 260€ (permís fotografia, registre passaport i entrades)  
VISAT per sortides amb 10 passatgers o més: 80€ 
VISAT per sortides amb menys de 10 passatgers: 235 USD (pagament local) 
Taxes aèries: 330€ aprox. 
 
Revisió de preus: El preu del viatge podrà modificar-se per variacions del preu del transport derivat del cost del combustible, 
de les taxes i els impostos inclosos en el contracte, incloses les taxes, impostos i recàrrecs turístics, d’aterratge i 
d’embarcament o desembarcament en ports i aeroports, així com per la variació en el tipus de canvi aplicat al gener de 
2020. En cap cas, es revisarà a l’alça durant els 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge.  
 
 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 

 
INCLOU  

• Vol en classe turista amb Turkish Airlines. 

• Trasllats aeroport-hotel-aeroport i desplaçaments a Khartum en minibus. 

• 9 nits en allotjaments segons programa (acampada, casa núbia, hotel). 

• Pensió completa excepte a Khartum. 

• Recorregut en tot terreny tipus Toyota Landcruiser (ocupació 4 passatgers) o Toyota Hilux doble cabina (ocupació 
3 passatgers) amb xofer local.  

• Guia de parla castellana durant el recorregut.  

• Material d’acampada i cuina (excepte sac de dormir, coixí i tovalloles). 

• Aigua mineral durant el recorregut (excepte a Khartum). 

• Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació fins 1.000 €  
Nota: L’assegurança inclou assistència en viatge i cancel·lació davant del covid-19 
 
NO INCLOU 

• Taxes aèries (aprox. 330€). 

• Visat i la seva tramitació (80€ per sortides amb 10 o més passatgers o pagament local 235USD per sortides amb 
menys de 10 passatgers). 

• Menjars no indicats i begudes. 

• Pagament local 260USD: permís de fotografia, registre de passaport i entrades als llocs arqueològics i Museu 
Nacional. 

• Permís de càmera de vídeo (20USD per cada lloc arqueològic). Els viatgers que desitgin portar la seva càmera de 
vídeo han d’avisar amb antelació al viatge.  

• Propines. 

• Qualsevol altre concepte no especificat 
 
 SORTIDES 2021 
 
27 març 
 

http://www.altairviatges.com/
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
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 MÍNIM DE PERSONES 
 
Grup mínim de 6 persones. 
La realització del present viatge requereix la participació d’un mínim de 6 persones. De no arribar a aquest mínim, l’agencia te 
dret a anular el viatge a més tardar fins 20 dies naturals abans de l’inici del viatge.  
 
 PÒLISSES OPCIONALS DE DESPESES D'ANUL·LACIÓ, MORT O INVALIDESA I AMPLIACIÓ DE COBERTURES 
 
Degut a que tant les companyies aèries com els prestadors dels serveis tenen condicions d’anul·lació molt estrictes, Altaïr 
Viatges posa a la vostra disposició assegurances especials de despeses d’anul·lació per cobrir les quantitats que considereu 
segons els vostres interessos. Consultar suplements. 
 
 CANCEL·LACIONS 
 
El viatger en qualsevol moment abans de l’inici del viatge pot resoldre el contracte havent d’abonar una penalització que 
equivaldrà al preu del viatge combinat menys l’estalvi de costos i els ingressos derivats de la utilització alternativa dels 
serveis de viatge.  
 
 PERSONES MOBILITAT REDUÏDA (PMR) 
 
Persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es troba reduïda per motius de discapacitat física, sensorial o 
locomotriu, permanent o temporal; discapacitat o deficiència intel·lectual; o qualsevol altra causa de discapacitat, o per 
l’edat, i la situació de la qual requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei 
posat a disposició de la resta de participants. Si algun dels interessats en fer un viatge a mida és PMR haurà d’informar-nos 
per poder consultar si el viatge a mida pot ser o no dissenyat per cobrir les seves necessitats. 
 
 RESERVES I FORMES DE PAGAMENT 
 
Per formalitzar la reserva s’abonarà un dipòsit mínim del 40% del preu total del viatge. Aquest percentatge podrà variar en 
funció de les condicions dels diferents proveïdors. La resta es liquidarà com molt tard 10 dies abans de la data de sortida. 
S’accepten com mètodes de pagament: transferència bancaria, xec nominatiu o targeta (exceptuant Amex i Dinners). Per 
pagaments en efectiu consultar condicions legals. 
 
 INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
VISATS 
Ciutadans amb passaport espanyol: passaport en vigor amb una validesa mínima de 6 mesos posteriors a la data d’entrada 
en el país de destí. El passaport ha de disposar, a més, d’un mínim de dues pàgines en blanc i NO ha de tenir el segell d’entrada 
a Israel.  
Segons al mida del grup, el visat d’entrada es gestionarà de manera diferent: 
- si el grup és inferior a 10 persones, el visat s’ha d’obtenir a l’arribada o sol·licitar-se personalment (cal personar-se allà) a 
l’ambaixada de Madrid. Per obtenir el visat a l’arribada, hem d’enviar a Khartum la còpia escanejada dels passaports i dades 
personals que sol·licita l’oficina d’immigració Amb aquesta informació elaboren l’ autorització prèvia que rebrem poc abans 
de la sortida; aquesta autorització serà la que ens permetrà embarcar amb destinació Sudan. A l’arribada a l’aeroport haurem 
de realitzar dos pagaments, un de 100USD -en un únic bitllet nou- a l’oficial d’immigració i entregar al nostre guia la quantitat 
de 135USD que és el cost de les gestions prèvies per a obtenir l’autorització de viatge.  
- si la mida del grup és de 10 o més passatgers d’Espanya, podrem tramitar el visat directament a l’ambaixada. Per a això, 
necessitarem el passaport original, dues fotografies de mida carnet i un formulari de sol·licitud emplenat. En aquest cas, el 
cost és el que s’indica a l’apartat de preus. 
 
A l’arribada, l’organització s’encarrega també d’obtenir el permís de viatge , el permís de fotografia i el permís de visita als 
llocs de valor arqueològic per als passatgers. A més, s’encarrega d’inscriure als visitants en el registre d’estrangers de 
Khartum. Per a aquests permisos també és necessari portar 2 fotografies de mida carnet. 
És responsabilitat del viatger confirmar aquesta informació con la facilitada p el Ministerio de Asuntos Exteriores a la seva 
pàgina web.  
Ciutadans amb passaport d’una altra nacionalitat (no espanyol): Contactar amb els respectius Consolats i/o Ambaixades per 
conèixer les formalitats d’entrada que exigeixen els països visitats en el viatge.  
 
VACUNES 
No hi ha vacunes obligatòries. Recomanem consultar la web del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.  

 
 

http://www.altairviatges.com/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
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CARACTERISTIQUES DEL VIATGE  
Un viatge a un país poc conegut, però d'extraordinari interès per al viatger. El recorregut es realitza en vehicles tot terreny, 
Toyota Land Cruiser o Toyota Hilux, i recorre les regions de la zona nord del Sudan i el desert de Núbia en petits grups 
dirigits per guies amb una llarga experiència i excel·lent comprensió de l'arqueologia. Les restes arqueològiques que es 
visiten al llarg de la ruta són úniques i permeten gaudir-les sense la presència de les multituds turístiques del seu veí Egipte.  
 
Allotjament 
A Khartum, estada a l'Hotel Acropole, Hotel Regency en allotjament i esmorzar. Habitació d'ús diürn a Khartum el dia de la 
tornada. 
Per a les acampades facilitem el següent material: 
- tendes tipus iglú de 2x2 m a de base (específiques per a tres persones però que fem servir només per a dos). 
- matalassos d'escuma de 5 cm de gruix, 2 x 0'60 metres. 
- taules i cadires plegables per als àpats. 
- llums de gas, termos per a l'aigua, vaixella i coberts. 
- gibrells específics per la neteja personal. 
Cada viatger s'ocuparà de muntar les tendes, ajudat pel personal local, que donarà les instruccions de muntatge. 
A Karima ens allotjarem a l'Merowe Tourist Village Hotel, situat a la ribera oriental del Nil al centre de la població; hotel 
nou i funcional, amb el necessari per fer còmoda la nostra estada allà. Els àpats es realitzaran, però, a la 'Nubian Resthouse' 
situada a l'altra riba del riu, al peu de l'Djebel Barkal. 
A Meroe utilitzarem un campament permanent grans tendes amb llits i terrassa amb vistes sobre les piràmides. Cadascuna 
de les tendes disposa, just darrere, del seu propi lavabo (wc i dutxa) 
Un cuiner s'encarrega de la preparació dels menjars. Els menjars al migdia solen ser de tipus pícnic, servits en taules 
plegables; amanides de tomàquet, formatge, tonyina, fruita fresca ... Els sopars solen ser d'estil internacional però també 
s'hi introdueixen plats de la gastronomia local ( "full Sudani" "fasolija" tots dos a base de llegums i el típic te especiat). 
És important recordar que viatgem per zones de molta insolació i per tant on la pèrdua de líquids és alta; hidratar bevent 
sovint és essencial. 
Els preus corresponen a l’allotjament en habitacions dobles. Es pot disposar d’habitació individual pagant un suplement. 
En cas de viatjar sol i voler compartir habitació amb altra/s persona/s, pot sol·licitar-se la reserva com “habitació a 
compartir”. Si hi ha altres participants del mateix sexe que també ho hagin sol·licitat, l’agència els facilitarà l’acomodació 
compartida, ja sigui en habitació doble o en triple. En cas contrari caldrà abonar el suplement d’habitació individual. 
Habitació triple: No molts establiments hotelers disposen d'habitacions triples. La majoria faciliten una habitació doble a la 
qual s'afegeix un llit suplementari, quedant l'espai lliure i el confort, considerablement limitats. Convé tenir aquest aspecte 
clar abans de sol·licitar la reserva d'una habitació d'aquesta capacitat (cas que viatgin a tres persones juntes) o de sol·licitar 
la inscripció en la modalitat de "habitació a compartir". 
 
Transport: 
Durant la ruta utilitzem sempre vehicles 4x4 (tipus Toyota Landcruiser ocupats per un màxim de 4 viatgers o Toyota Hilux 
de doble cabina ocupats per un màxim de 3 viatgers). Els vehicles tenen 4 portes més un maleter, amb un màxim de quatre 
passatgers més el conductor i són propulsats per motors dièsel. Els vehicles estan equipats amb portaequipatges al sostre 
per transportar els paquets dels passatgers. La majoria dels trasllats es realitzen per pistes en el desert, però les condicions 
de seguretat són excel·lents. 
Recordem però, que a causa de les especials característiques de el terreny, poden produir-se petits incidents o retards 
involuntaris. 
Els vehicles estan proveïts d'un "kit" de primers auxilis, però és aconsellable que cada viatger porti amb si els medicaments 
d'ús personal en el seu equipatge. 
 
Dificultat/condicions de el viatge: 
Cal tenir en compte que la ruta transcorre en la seva major part pel desert i algunes nits es dorm en acampada. 
La durada de les etapes varia en funció dels imprevistos i les condicions climàtiques. Hem d'estar oberts a qualsevol canvi, 
que suposi adaptar la ruta a les condicions de al moment. 
Com en qualsevol viatge a l'Àfrica, i especialment al desert, els imprevistos poden condicionar el desenvolupament d'alguna 
etapa i les activitats previstes. El guia actuarà sempre segons el seu criteri per garantir la seguretat dels viatgers i la bona 
marxa de el viatge, encara que de vegades pugui donar-se un canvi en l'ordre de les activitats previstes. 
 
Equipatge recomanat: 
Aquesta ruta inclou diverses nits d'acampada al desert. És IMPORTANT preveure alguna peça d'abric per a les nits. 
A més del que cadascú consideri necessari, recomanem portar: 
- Sac de dormir (temperatura de confort adequada a l'època de l'any en què es viatja) i coixí. 
- Una mica de roba d'abric (paravents) per a les nits. Mitjons 
- Sabates/botes per a les caminades. Quan es camini sobre sorra una bona opció és caminar descalços o amb sandàlies, les 
sandàlies us podran servir també per accedir a les dutxes a les cases núbies. 
- Gorra o visera i mocadors grans per protegir el cap de el sol, el vent i la sorra. 
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- Bosses aïllants per protegir equipatge i dispositius de la pols i la sorra. 
- Paper higiènic/tovalloletes higièniques bio-degradables. 
- Tovallola per a les dutxes. 
- Llanterna frontal, navalla multi usos - que haureu de facturar amb l'equipatge perquè no es pot transportar en cabina -. 
- Bateries de recanvi i targetes de memòria addicionals per càmeres. 'Power-bank' si voleu poder disposar de telèfon mòbil 
(encara que la cobertura en molts llocs és escassa o inexistent). 
- Medicaments d'ús habitual per la vostra part, protector solar i labial. 
- Qualsevol altra cosa que pugueu considerar d'utilitat en el vostre cas particular. 
És important recordar que estem en un país de religió musulmana en el qual s'ha de seguir un cert protocol en el vestir. 
Dones: No es pot portar samarretes amb tirants ni escots i tampoc pantalons curts o bermudes. 
Homes: No dur pantalons curts ni bermudes. 
Important evitar l'ús de bosses de plàstic i contenidors d'un sol ús #stopplastic 
  
DIVISES 
La moneda egípcia és la lliura sudanesa (SDG), consultar canvi a: XE converter.    
La divisa estrangera més estesa és el dòlar nord-americà. Es pot canviar euros a l'aeroport, a la ciutat o a l'hotel. No 
s'accepten la majoria de les targetes de crèdit. 

 
CLIMA 
Clima típic de desert, amb grans diferències entre el dia i la nit, sent la millor època per viatjar d'octubre a abril, amb 
temperatures que oscil·len entre els 30-35°C durant el dia i els 5-10°C a la nit. 

 
SEGURETAT 
Sobre qüestions de seguretat, recomanem consultar la pàgina web del Ministeri d’Assumptes Exteriors. 
 
 PER SABER MÉS DE SUDAN   
 
Utilitza el ampli fons bibliogràfic de la Llibreria Altaïr. Hem recopilat un conjunt de guies, mapes i llibres sobre Sudan que 
pots consultar amb la finalitat de submergir-te en el territori a través de la literatura.  
 
 CONDICIONS GENERALS 
 
Les condicions generals es troben a la nostra web. 
 

http://www.altairviatges.com/
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=SDG
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
https://www.altair.es/es/libros-zona/sudan-02DN/
http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html

