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SUDAN 
Regne dels faraons negres 

 

VIATGE EN GRUP - 10 DIES 

 
 
 

 

 ¿Per què 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 al 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 ang lesos 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 

1 Barcelona o Madrid  Khartum  Hotel 

2 Khartum E,D Hotel 

3 Khartum  Naga & Mussawarat  Meroe E,D,S Campament 

4 Meroe (La Necròpolis y la Ciutat Reial De Meroe) E,D,S Campament 

5 Meroe  Karima E,D,S Rest house 

6 Karima (Jbel Barkal i El Kurru) E,D,S Rest house 

7 Karima  Old Dongola  Karima E,D,S Rest house 

8 Karima  Nuri Necròpolis  Karima E,D,S Rest house 

9 Karima  Khartum E,D Hotel 

10 Khartum  Barcelona o Madrid   

EXTENSIÓ A SOLEB 

9 Karima  Dongola  Soleb Templo  Tombos E,D,S Campament 

10 Tombos  Wadi Sebu  Tercera Cataracta  Illa Sai  Tombos E,D,S Campament 

11 Tombos  Kerma  Karima E,D,S Rest house 

12 Karima  Khartum E,D Hotel 

13 Khartum  Barcelona o Madrid   

E: Esmorzar D: Dinar S: Sopar 

Dia 1 | BARCELONA o MADRID  KHARTUM 

Presentació a l’aeroport per volar a Khartum. Arribada, assistència trasllat a l’hotel Acropole 3* o Grand Holiday Villa 
Hotel 4* (segons elecció).  
 
Dia 2 | KHARTUM 

Esmorzar i visita de Khartum. Creuem la confluència entre el Nil Blau i Blanc, prop del Palau Presidencial, on al 1885 
el General Gordon va ser decapitat per les tropes del Mahdi, i arribem a Omdurman, l'antiga capital del Sudan, on 
veiem la tomba de Mahdi des de fora i visitem la interessant casa de Khalifa (actualment tancada per restauració), 
que té un petit museu sobre el Mahdyia. També caminarem pel mercat Omdurman. Dinar en un restaurant local a 
Khartum. Fem un agradable passeig en bot pel Nil per veure la confluència entre el Nil Blau i el Nil Blanc.  

http://www.altairviatges.com/
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&hl=es&mid=1KR-68pZFBImpNXNe9PgYjYJGWx4&ll=17.98448921029389%2C32.04261429999997&z=7
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&hl=es&mid=1KR-68pZFBImpNXNe9PgYjYJGWx4&ll=17.98448921029389%2C32.04261429999997&z=7
http://www.acropolekhartoum.com/acropole.htm
http://www.holidayvillahotels.com/sudan/khartoum/holiday-villa-khartoum/rooms/
http://www.holidayvillahotels.com/sudan/khartoum/holiday-villa-khartoum/rooms/
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A la tarda visitem el Museu Nacional que, a més de molts i bells objectes, conté dos bells temples rescatats per la 
UNESCO i traslladats de l'àrea del Llac Nasser, quan va ser inundada per l'aigua. Cap al tard ens traslladem a Khartum 
Nord per veure la tradicional Nuba Lluita lliure (només els divendres, dissabtes i dimecres). Tornada a l'hotel. 
 
Dia 3 | KHARTUM  NAGA & MUSSAWARAT  MEROE 

Esmorzar a l'hotel i sortida cap al nord. Després d'uns 50km, entrem en una zona desèrtica coberta d'enormes roques 
de granit rodones; aquests són els últims plançons de les formacions rocoses de la sisena cataracta. Deixem la 
carretera asfaltada i ens dirigim uns 30 km per una pista del desert entre acàcies per visitar dos llocs arqueològics. 
Naga 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 dC), un edifici meravellós que presenta 
decoracions en baix relleu del déu 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 "quiosc", en la qual podem observar 
l’estil egipci, romà i grec. No lluny d'allà s'arriba a un altre temple dedicat a Amon, amb moltes estàtues de moltons 
i belles portes decorades amb baix relleus. A continuació anirem a Mussawarat, a prop de Naga. Aquest assentament 
està situat en una bonica vall coronat per muntanyes. Aquí són visibles les ruïnes d'un enorme temple que un cop 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 seves parets ens fa pensar que aquest animal solia tenir un paper important en aquest àmbit. Més 
enllà del gran wadi, hi ha un altre temple restaurat per una missió arqueològica alemanya i dedicat al déu Apedemak. 
Pícnic a la zona per després tornar a la carretera principal i seguir conduint al nord. De cop i volta podrem fer una 
ullada a més de 40 piràmides situades a la part alta d'un turó, algunes d'elles perfectament conservades, que 
pertanyen a la necròpoli real de Meroe. Arribada al campament de Meroe, amb una bella vista a les piràmides. 
Allotjament al Meroe Camp, campament fix en tendes de campanya, modernes i acollidores. 
 
Dia 4 | MEROE (LA NECRÒPOLIS I LA CIUTAT REIAL DE MEROE) 

Matí dedicat a la visita de la necròpolis. La necròpolis reial de Meroe es troba a uns 3 km del Nil, sobre uns pujols 
coberts per dunes de sorra groga. Més de 40 piràmides s'alcen i la majoria d'elles romanen en excel·lent estat de 
conservació. Al peu, es troben alguns temples funeraris amb els murs decorats que mostren escenes de la vida del 
rei i d'algunes de les seves deïtats protectores. Continuació al llarg del Nil per visitar la Ciutat Reial. Les excavacions 
han confirmat que es tracta de l'àrea central d'una població i suburbis, tota envoltada d'una muralla protectora. Gran 
part de la ciutat està encara sense excavar i molts dels seus secrets per descobrir. Pensió completa. 
 
Dia 5 | MEROE  KARIMA  

Esmorzar i sortim de Meroe per creuar el Nil amb el ferri local i entrar al desert de Bayuda. Aquests ferris són un 
formiguer d'activitats. Ens trobem compartint espai entre persones, rucs, camells i cabres. El desert de Bayuda és 
una àrea delimitada pel bucle format pel Nil entre la quarta i la sisena cataracta, i es caracteritza per agrestes 
muntanyes de basalt negre, la majoria d'elles volcàniques i en forma de con, normalment. S'alternen amb trams de 
graveta i grans valls solcats per rambles seques on només sobreviu poca vegetació i algunes gaseles. És molt probable 
que puguem observar grups aïllats de nòmades Bisharin que viuen en grups familiars en petites barraques fetes de 
branques entrellaçades prop dels pous d'aigua, amb les seves caravanes i els ramats de camells i ases. A la primera 
part de la travessia conduïm entre dunes i continuarem per una pista de sorra entre moltes acàcies i alguns pous on 
és possible trobar alguns nòmades. Arribada a Merowee, on a través del pont s'arriba a la còmoda Nubian Rest 
House. Sopar i allotjament. 
  
Dia 6 | KARIMA (JBEL BARKAL I EL KURRU) 

Senyal al desert de Núbia, Jebel Barkal ("Jebel" significa muntanya en àrab) es pot veure des d’algunes dotzenes de 
quilòmetres al desert obert. Al peu d'aquesta meravellosa i aïllada muntanya de gres vermella, considerada sagrada 
des dels temps antics, hi ha un gran temple dedicat als faraons del Nou Regne i al seu patró i déu, Amon. L'antiga 
"Muntanya Pura" d'Amon, l'Olimp dels nubis, va ser el centre religiós Nubi per més de 1.000 anys. A més de les ruïnes 
del gran temple encara hi ha diverses figures de moltons de granit esculpides que se suposava havien de vorejar una 
llarga avinguda que, probablement, va portar al moll al Nil. A la paret de la muntanya hi ha una gran sala decorada 
amb baix relleus. Els llocs arqueològics de Jebel Barkal estan llistats com a Patrimoni Mundial de la Unesco. 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: uns centenars de metres al nord de Jebel Barkal; 
una dotzena de quilòmetres cap al sud de la muntanya sagrada, a El Kurru; i a Nuri, que es troba a l'altra riba del riu. 
Dinar a la Nubian Rest House. Després anirem cap al sud fins al poble d’El Kurru, on es troba una de les necròpolis de 
l'antiga capital, Napata.  
 

http://www.altairviatges.com/
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Aquí podrem visitar dues tombes excavades a la roca sota de les piràmides (l'estructura es va esfondrar parcialment) 
i totalment decorades amb imatges del faraó, dels déus i multicolors inscripcions jeroglífiques. No lluny d'aquí hi ha 
un lloc interessant de fusta petrificada, un antic bosc amb centenars d'enormes troncs. A la tarda, tornada a Karima. 
Sopar i allotjament a la Rest House. 
 
Dia 7 | KARIMA  OLD DONGOLA  KARIMA 

Avui és un llarg dia de carretera, però ple de trobades i visites d'interès. D'hora pel matí seguirem el Nil fins al lloc 
arqueològic de l'antiga Dongola. Aquí es troben les restes d'un temple cristià copte amb columnes de marbre, així 
com diverses ruïnes suggestives de les esglésies situades a les ribes del Nil. Aquesta zona és la part central de la regió 
de Núbia. Aquí la població viu en petits llogarets entre groguenques dunes de sorra i palmeres, gent que parla una 
llengua diferent dels àrabs i amb una religió islàmica no tan "estricta" com en altres regions. Les dones no es tapen 
la cara i parlen amb facilitat amb els estrangers. Algunes cases als pobles nubis estan pintades i decorades amb 
motius de colors i flors. L'hospitalitat abunda, la gent sovint convida els estrangers a visitar casa seva i comparteix 
un dinar o una tassa de te amb espècies. Pícnic a la zona. A la tarda, tornada a Karima. Sopar i allotjament a la Rest 
House. 
 
Dia 8 | KARIMA  NURI NECRÒPOLIS  KARIMA  

Després d'esmorzar visitarem el mercat de Karima, on podrem tenir una experiència real de la vida dels sudanesos. 
A continuació embarcarem en un petit bot a motor per gaudir d'un agradable creuer pel Nil i contemplar les boniques 
extensions de sorra i illes de cultiu al llarg del riu. Una mica més cap al nord solia haver les belles formacions rocoses 
de granit de la quarta cataracta, que impedia que el Nil fluís poc a poc i va formar molts ràpids que obstaculitzaven 
la navegació. A l'abril del 2008 es va completar la presa de Merowee formant un llac artificial. Pícnic a la zona. 
Després de dinar visitem el lloc arqueològic de Nuri, on podrem veure moltes piràmides entre les quals destaca la 
gran Taharqa. Tornada a Karima. Sopar i allotjament. 
 
Dia 9 | KARIMA  KHARTUM  

Avui ens dirigim cap al sud per la carretera asfaltada a través del desert occidental. Pararem per menjar en una de 
les anomenades "cases de te" (bars de carretera on els camioners locals paren per menjar i descansar). A la tarda 
arribem a Khartum. Allotjament a l'hotel Acropole 3* o Grand Holiday Villa Hotel 4* (segons elecció).  
 
Dia 10 | KHARTUM  BARCELONA o MADRID 

Trasllat a l'aeroport per agafar el vol de tornada. Arribada i fi dels serveis. 
 
EXTENSIÓ A SOLEB 

 
Dia 9 | KARIMA  DONGOLA  SOLEB TEMPLE  TOMBOS 

Esmorzar i sortida cap a l'oest a través del desert nubi. Arribarem fins al Nil i creuarem el pont fins a Dongola. 
Seguirem per la riba oest cap al nord sobre la nova carretera que creua part del desert occidental. Arribarem fins al 
Temple de Soleb. Aquí menjarem el nostre pícnic en una casa local. Després de la visita sortirem del camí per arribar 
al Nil i creuar-lo cap a la costa est. Un curt viatge al sud ens portarà a Tombos. Aquí hi havia les antigues pedreres 
de granit amb les restes d'una estàtua del rei Taharqa. Allotjament al Preset Camp Tombos. 
 
Dia 10 | TOMBOS  WADI SEBU  TERCERA CATARACTA  ILLA SAI  TOMBOS 

Després de visitar el lloc arqueològic de Tombos conduïm cap al nord pel costat est i visitem la Tercera Cataracta, 
que solia ser el tercer gran obstacle que els antics egipcis havien d'enfrontar quan intentaven navegar al riu Nil. 
Pugem el turó fins arribar a l'antic fort otomà, on podem tenir belles vistes de la cataracta. A Sebú, just a la vora del 
riu Nil, és possible visitar un dels llocs més rics de roca gravat de tot el Sudan, amb centenars d'imatges, des de 
prehistòriques fins a egípcies. Conduïm més al nord per arribar a l'illa de Sai, on arribarem en ferri. Aquesta és una 
àrea arqueològica important on podem trobar restes antigues de la civilització Kerma, la cultura egípcia i cristiana. 
Tornada per la riba est del Nil en un vaixell de pescadors. Tornada a Tombos. Allotjament. 
 
Dia 11 | TOMBOS  KERMA  KARIMA 

Avui conduïm al nord-oest a través del desert de Núbia per arribar al poble de Tombos. Aquí visitem una estela just 
a la vora del Nil, on podem veure una petita cataracta. No gaire lluny hi ha les pedreres de granit i les restes d'una 
estàtua del rei Taharqa. A prop de Tombos, arribarem a Kerma, on visitem la peculiar construcció, exclusiva 
d'aquesta regió i període històric, coneguda com a “Defuffa” i realitzada en tova. És molt interessant la visita del 
Museu, creat per una missió arqueològica de Suïssa després del descobriment de les 7 estàtues dels faraons negres 
l’any 2003.  

http://www.altairviatges.com/
http://www.acropolekhartoum.com/acropole.htm
http://www.holidayvillahotels.com/sudan/khartoum/holiday-villa-khartoum/rooms/
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Tindrem temps també per visitar la part oriental de Defuffa, situada al mig de la Necròpolis, encara que per fer-ho 
haurem de travessar uns terrenys conreats. A la tarda tornarem a Karima. Allotjament a la Nubian Rest House. Sopar 
i allotjament. 
 
Dia 12 | KARIMA  KHARTUM  

Avui ens dirigim cap al sud per la carretera asfaltada a través del desert occidental. Pararem per menjar en una de 
les anomenades "cases de te" (bars de carretera on els camioners locals paren per menjar i descansar). A la tarda 
arribarem a Khartum. Allotjament a l’hotel Acropole 3* o Grand Holiday Villa Hotel 4* (segons elecció).  
 
Dia 13 | KHARTOUM  BARCELONA o MADRID 

Trasllat a l'aeroport per agafar el vol de tornada. Arribada i fi dels serveis. 
 
INICI DEL VIATGE PER KARIMA 
 
Dia 1 | BARCELONA o MADRID  KHARTUM 

Presentació a l'aeroport per volar a Khartum. Arribada, assistència i recepció i trasllat a l’hotel Acropole 3* o Grand 
Holiday Villa Hotel 4* (segons elecció).  
 
Dia 2 | KHARTOUM  KARIMA 

Esmorzar i sortida cap al nord a través del desert occidental, una extensió plana on la vista pot abastar 360°. Creuem 
Wadi Muqaddam amb moltes acàcies. Fem una breu parada a una "casa chai" (literalment “cases de te”), 
simplement una mena de "restaurants d'autopistes" molt espartans, on els camioners generalment s'aturen per un 
menjar ràpid i descansar una mica. Arribem a Merowee i un cop a l'altra banda del Nil arribem a la petita ciutat de 
Karima, situada just al peu de la muntanya sagrada de Jebel Barkal. Allotjament a la Nubian Rest House. 
 
Dia 3 | KARIMA (JBEL BARKAL I EL KURRU) 

Jebel Barkal ("Jebel" significa muntanya en àrab) es pot veure des d’algunes dotzenes de quilòmetres al desert obert. 
Als peus d'aquesta meravellosa i aïllada muntanya de gres vermella, considerada sagrada des dels temps antics, hi 
ha un gran temple dedicat als faraons del Nou Regne i per al seu patró i déu, Amon. L'antiga "Muntanya Pura" 
d'Amon, l'Olimp dels nubis, va ser el centre religiós Nubi per més de 1.000 anys. A més de les ruïnes del gran temple, 
encara hi ha diverses figures de moltons de granit esculpides que se suposava havien de vorejar una llarga avinguda 
que probablement va portar al moll al Nil. A la paret de la muntanya hi ha una gran sala decorada amb baix relleus. 
Els llocs arqueològics de Jebel Barkal estan llistats com a Patrimoni Mundial de la Unesco. 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: uns centenars de metres al nord de Jebel Barkal; una dotzena de 
quilòmetres cap al sud de la muntanya sagrada, a El Kurru; i a Nuri, que es troba a l'altra riba del riu. Dinar a la Nubian 
Rest House. Després anirem cap al sud fins al poble d’El Kurru, on es troba una de les necròpolis de l'antiga capital, 
Napata. Aquí podrem visitar dues tombes excavades a la roca sota de les piràmides (l'estructura es va esfondrar 
parcialment) i totalment decorades amb imatges del faraó, dels déus i multicolors inscripcions jeroglífiques. No lluny 
d'aquí hi ha un lloc interessant de fusta petrificada, un antic bosc amb centenars d'enormes troncs. A la tarda, 
tornada a Karima. Sopar i allotjament a la Rest House. 
 
Dia 4 | KARIMA  NURI NECRÒPOLIS  KARIMA  

Després d'esmorzar visitarem el mercat de Karima, on podrem tenir una experiència real de la vida dels sudanesos. 
A continuació embarcarem en un petit bot a motor per gaudir d'un agradable creuer pel Nil i contemplar les boniques 
extensions de sorra i illes de cultiu al llarg del riu. Una mica més cap al nord solia haver les belles formacions rocoses 
de granit de la quarta cataracta, que impedia que el Nil fluís poc a poc i va formar molts ràpids que obstaculitzaven 
la navegació. A l'abril del 2008 es va completar la presa de Merowee formant un llac artificial. Pícnic a la zona. 
Després de dinar visitem el lloc arqueològic de Nuri, on podrem veure moltes piràmides entre les quals destaca la 
gran Taharqa. Tornada a Karima. Sopar i allotjament. 
 
Dia 5 | KARIMA  OLD DONGOLA  KARIMA 

Avui és un llarg dia de carretera, però ple de trobades i visites d'interès. D'hora pel matí seguirem el Nil fins a arribar 
al lloc arqueològic de l'antiga Dongola. Aquí es troben les restes d'un temple cristià copte amb columnes de marbre, 
així com diverses ruïnes suggestives de les esglésies situades a les ribes del Nil. Aquesta zona és la part central de la 
regió de Núbia. La població viu en petits llogarets entre groguenques dunes de sorra i palmeres, gent que parla una 
llengua diferent dels àrabs i amb una religió islàmica no tan "estricta" com en altres zones. Les dones no es tapen la 
cara i parlen amb facilitat amb els estrangers.  

http://www.altairviatges.com/
http://www.acropolekhartoum.com/acropole.htm
http://www.holidayvillahotels.com/sudan/khartoum/holiday-villa-khartoum/rooms/
http://www.acropolekhartoum.com/acropole.htm
http://www.holidayvillahotels.com/sudan/khartoum/holiday-villa-khartoum/rooms/
http://www.holidayvillahotels.com/sudan/khartoum/holiday-villa-khartoum/rooms/


 

Gran Via, 616 • 08007 Barcelona • (+34) 933 426 626  

 www.altairviatges.com  

 

• 
A

lt
aï

r 
V

ia
tg

es
 e

s 
u

n
 n

o
m

 c
o

m
er

ci
al

 d
e 

O
ri

xà
 V

ia
tg

es
 S

.A
. •

 

 

Algunes cases als pobles nubis estan pintades i decorades de colors i flors. L'hospitalitat abunda, la gent sovint 
convida els estrangers a visitar casa seva i comparteix un dinar o una tassa de te amb espècies. Pícnic a la zona. A la 
tarda, tornada a Karima. Sopar i allotjament a la Rest House. 
 
Dia 6 | KARIMA  MONESTIR GHAZALI  MEROE 

Creuem el pont sobre el Nil per endinsar-nos al desert de Bayuda, on visitem en el camí al Monestir de Ghazali. 
Aquesta és una àrea limitada pel llaç format pel Nil entre la quarta i sisena cataracta i caracteritzat per esmolades 
muntanyes de basalt negre, la majoria d'elles volcàniques i típicament amb forma de cons. És molt probable trobar-
nos amb grups aïllats de nòmades Bisharin que viuen en grups familiars en petites cabanes fetes de branques 
entrellaçades prop de l'aigua, amb les seves caravanes i ramats de camells i ases. Després creuarem el Nil una altra 
vegada amb un ferri local. Ens trobem compartint espai amb persones, rucs, camells i cabres. De cop i volta podem 
observar més de 40 piràmides situades al cim d'un turó, algunes d'elles perfectament conservades, que pertanyen al 
Reial Necròpolis de Meroe. Allotjament al Meroe Camp, campament fix en tendes de campanya, modernes i 
acollidores. 
 
Dia 7 | MEROE (LA NECRÒPOLIS I LA CIUTAT REIAL DE MEROE) 

Matí dedicat a la visita de la necròpolis. La necròpolis reial de Meroe es troba a uns 3 km del Nil, sobre uns pujols 
coberts per dunes de sorra groga. Més de 40 piràmides s'alcen i la majoria d'elles estan en excel·lent estat de 
conservació. Al peu es troben alguns temples funeraris amb els murs decorats que mostren escenes de la vida del rei 
i d'algunes de les seves deïtats protectores. Continuació al llarg del Nil per visitar la Ciutat Reial. Les excavacions han 
confirmat que es tracta de l'àrea central d'una població i suburbis, envoltada tota ella d'una muralla protectora. Gran 
part de la ciutat està encara sense excavar i molts dels seus secrets per descobrir. Pensió completa. 
 
Dia 8 | MEROE  NAGA & MUSSAWARAT  KHARTUM 

Esmorzar a l'hotel i sortida cap al sud. L'assentament de Mussawarat està situat en una bonica vall coronada per 
muntanyes. Aquí són visibles les ruïnes d'un enorme temple que un cop 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 d.C. El gran nombre d'elefants representats en les seves parets ens fa pensar 
que aquest animal solia tenir un paper important en aquest àmbit. Continuem a Naga, 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 dC), un edifici meravellós que presenta decoracions en baix relleu del 
déu 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 "quiosc", on podem observar estils egipci, romà i grec. No lluny d'allà 
s'arriba a un altre temple dedicat a Amon, amb moltes estàtues de moltons i belles portes decorades amb baix 
relleus. Al final de la tarda arribem a Omdurman, on veiem la cerimònia Dervix (només els divendres) al cementiri 
Ahmed al Nil. Després del capvespre arribem a Khartum. Allotjament. 
 
Dia 9 | KHARTUM 

Esmorzar i visita de Khartum. Creuem la confluència entre el Nil Blau i Blanc prop del Palau Presidencial, on el 1885 
el General Gordon va ser decapitat per les tropes del Mahdi, i arribem a Omdurman, l'antiga capital del Sudan, on 
veiem la tomba de Mahdi des de fora i visitem la interessant casa de Khalifa (actualment tancada per restauració), 
que té un petit museu sobre el Mahdyia. També caminarem pel mercat Omdurman. Dinar en un restaurant local a 
Khartum. Fem un agradable passeig en bot pel Nil per veure la confluència entre el Nil Blau i el Nil Blanc. A la tarda 
visitem el Museu Nacional que, a més de molts i bells objectes, conté dos bells temples rescatats per la UNESCO i 
traslladats de l'àrea del Llac Nasser, quan va ser inundada per l'aigua. Cap al tard ens traslladem a Khartum Nord per 
veure la tradicional Nuba Lluita lliure (només els divendres, dissabtes i dimecres). Tornada a l'hotel. 
 
Dia 10 | KHARTOUM  BARCELONA o MADRID 

Trasllat a l'aeroport per agafar el vol de tornada. Arribada i fi dels serveis. 
  
PRE-TOUR SOLEB 
Dia 3 | KARIMA  DONGOLA  SOLEB TEMPLE  TOMBOS 

Esmorzar i sortida cap a l'oest a través del desert nubi. Arribarem fins al Nil i creuarem el pont fins a Dongola; 
seguirem per la riba oest cap al nord sobre la nova carretera que creua part del desert occidental. Arribarem fins al 
Temple de Soleb. Aquí menjarem el nostre pícnic en una casa local. Després de la visita sortim del camí per arribar 
al Nil i creuar-lo cap a la costa est. Un curt viatge al sud ens portarà a Tombos. Aquí hi havia les antigues pedreres 
de granit amb les restes d'una estàtua del rei Taharqa. Allotjament al Preset Camp Tombos. 
 

http://www.altairviatges.com/
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Dia 4 | TOMBOS  WADI SEBU  TERCERA CATARACTA  ILLA SAI  TOMBOS 

Després de visitar el lloc arqueològic de Tombos conduïm cap al nord pel costat est i visitem la Tercera Cataracta, 
que solia ser el tercer gran obstacle que els antics egipcis havien d'enfrontar quan intentaven navegar al riu Nil. 
Pujarem el turó fins arribar a l'antic fort otomà, on podem tenir belles vistes de la cataracta. A Sebú, just a la vora 
del riu Nil, és possible visitar un dels llocs més rics de roca gravat de tot el Sudan, amb centenars d'imatges des de 
prehistòriques fins a egípcies. Conduïm més al nord per arribar a l'illa de Sai, on arribem en ferri. Aquesta és una 
àrea arqueològica important on podem trobar restes antigues de la civilització Kerma, la cultura egípcia i cristiana. 
Tornem per la riba est del Nil en un vaixell de pescadors. Tornada a Tombos. Allotjament. 
 
Dia 5 | TOMBOS  KERMA  KARIMA 

Avui conduïm al nord-oest a través del desert de Núbia per arribar al poble de Tombos. Aquí visitem una estela just 
a la vora del Nil, on podem veure una petita cataracta. No gaire lluny hi ha les pedreres de granit i les restes d'una 
estàtua del rei Taharqa. A prop de Tombos, arribarem a Kerma, on visitarem la peculiar construcció, exclusiva 
d'aquesta regió i període històric, coneguda com a “Defuffa” i realitzada en tova. És molt interessant la visita del 
Museu, creat per una missió arqueològica de Suïssa després del descobriment de les 7 estàtues dels faraons negres 
l’any 2003. Tindrem temps també per visitar la part oriental de Defuffa, situada al mig de la Necròpolis, encara que 
per fer-ho haurem de travessar uns terrenys conreats. Allotjament a la Nubian Rest House. Sopar i allotjament. 
 Nota: Continuació pel dia 3 de l'itinerari general. 
 
 PREU PER PERSONA 2021-2022 
 
SERVEIS DE TERRA: 
Mínim 2-7 persones:        2.575€  
Mínim 8-12 persones:      2.420€  
Mínim 13-16 persones:      2.345€  
Suplement habitació individual:     585€ 
Suplement hotel 4 estrelles a Khartum:    75€  
Suplement habitació individual hotel 4 estrelles a Khartum:   70€ 
 
Descompte sortides 9 desembre, 6 gener i 14 abril: -100€ 
Suplement sortida 30 desembre: 145€ 
 
EXTENSIÓ SOLEB 
Mínim 2-16 persones:     1.070€  
Suplement habitació individual:  100€ 
 
PAGAMENT LOCAL: 280€ (permís fotografia, registre passaport i entrades) + 250 USD (visat) 
 
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 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 a l’octubre 2021. 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  

• 3 nits a l’hotel escollit a Khartoum amb esmorzar.  

• 4 nits a una Nubian Rest House i 2 nits en campament en pensió completa.  

• Recorregut en tot terreny.  

• Guia de parla anglesa.  

• Excursió en barca a Karima. 

• Trasllats.  

• 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 
 
 
 
 

http://www.altairviatges.com/
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1207696-d1494316-Reviews-Karima_Nubian_Rest_house-Karima_Northern_State.html
https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
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Extensió Soleb 

• 1 nit a una Nubian Rest House i 2 nits en campament en pensió completa.  

• 1 nit en hotel escollit a Khartoum amb esmorzar. 

• Recorregut en tot terreny.  

• Guia de parla anglesa. 
 
NO INCLOU 

• Bitllet d’avió d’anada i tornada: (Tarifa en base a la companyia TURKISH AIRLINES en classe L). Sortides 
Barcelona/Madrid: 675€ (taxes incloses calculades al juny/21). L'opció d'una altra companyia o tipus de 
tarifa comporta una variació en el preu. 

• Visat i la seva tramitació, a pagar localment 250USD. 

• Menjars no indicats i begudes a Khartoum. 

• 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. 

• Pagament local 280€: permís de fotografia, registre de passaport i entrades als llocs arqueològics. 

• Qualsevol altre concepte no especificat 
 
 SORTIDES 2021-2022 
 
Inici de la ruta per Meroe (extensió a Soleb):  
14 i 29 octubre’21 
9 i 28 desembre’21 
27 gener’22 
14 abril’22 
 
 

Inici de la ruta per Karima (pre-tour a Soleb):  
26 novembre’21 
30 desembre’21 
6 gener’22 
18 febrer’22 
4 i 25 març’22 
 

 MÍNIM DE PERSONES 
 
Grup mínim de 2 persones, màxim 16. 
La realització del present viatge requereix la participació d’un mínim de 2 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. Consulteu suplement i el detall de les cobertures en cada cas. Queden 
excloses les activitats fisicoesportives en el medi natural i esports d'aventura. Consulteu suplement i el detall de les 
cobertures en cada cas. 
 
 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. 
 
 
 
 
 

http://www.altairviatges.com/
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento%20-%20regulares.pdf
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 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 
Es necessita visat d'entrada, que ha de ser expedit sobre un passaport vàlid amb una durada superior a sis mesos i, 
almenys, 2 pàgines en blanc. El passaport NO ha de tenir el segell d'entrada a Israel. Per a la seva tramitació 
necessitem còpia escanejada del passaport. Les dades d'aquest s'envien a Khartoum, des d'on ens envien un pre-
visat. A l'arribada, l'organització s'encarrega també d'obtenir per als viatgers el permís de viatge, el permís de 
fotografia i el permís de visita als llocs de valor arqueològic; a més, s'encarrega d'inscriure els visitants en el registre 
d'estrangers a Khartoum. Per a aquests permisos, és també necessari portar 2 fotografies mida carnet. 
 
VACUNES 
No hi ha vacunes obligatòries. Recomanem consultar la web del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.  

 
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 italians o sudanesos, 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. Sumat a l'hospitalitat dels seus pobladors i el nivell de confort dels 
allotjaments, tant al Tented Camp de Meroe com a la Rest House de Karima, fa que aquesta ruta sigui accessible a 
diferents tipologies de persones. 
En determinades sortides es realitza primer la visita de Karima i es continua a Meroe. En aquests casos, si es vol visitar 
Soleb s'ha de fer com a l’inici del viatge, abans de la sortida del programa base. 
 
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/
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
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/cat/libros-zona/sudan-02DN/
http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html

