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 SUDAN i EGIPTE  
 

El Nil, de Khartum a Rashid 
 

VIATGE EN GRUP – 15 DIES 
 

 

 
 

 
 Mapa de la ruta 

 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

24 Març Barcelona   Khartum  Hotel  

25 Març Khartum: tres ciutats a la riba de dos rius E,D,S Hotel  

26 Març Khartum  Gorja de Sabaloka  Meroe E,D,S Campament fix 

27 Març Meroe  Butana  Naga  Mussawarat  Meroe E,D,S Campament fix 

28 Març Meroe  Desert de Bayuda  Cràter d’Atrun  Osh el-Dalan E,D,S Campament mòbi l  

29 Març Osh el-Dalan  Uadi Abu Dom  Nuri  Karima E,D,S Hotel  

30 Març Karima  Djebel Barkal  el-Kurru  Karima E,D,S Hotel  

31 Març Karima  Kerma  Tombos  Uadi Sebu  Soleb E,D,S Casa  particular 

1 Abri l  Soleb  Kueka  Wadi Halfa E,D,S Casa  particular 

2 Abri l  Wadi Halfa  frontera d’Ashkait  frontera de Qustul  Abu Simbel E,D,S Hotel  

3 Abri l  Abu Simbel: els temples de Ramsés II i Nefertari  Assuan E,S Hotel   

4 Abri l  Assuan  Kom Ombo  Edfu  Luxor E,D,S Hotel   

5 Abri l  Luxor: la Vall dels Reis i de les Reines. Luxor E,D,S Hotel  

6 Abri l  Luxor   El Caire  Rashid  Alexandria E,D,S Hotel  

7 Abri l  Alexandria  Uadi Natrun  El Caire E,S Hotel  

8 Abri l  El Caire   Barcelona E   
 

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

 
24 Març |  BARCELONA  KHARTUM 

Sortida en vol regular destinació Khartum. Arribada i trasllat a l’hotel Holiday Villa. 
 
25 Març |  KHARTUM: TRES CIUTATS A LA RIBA DE DOS RIUS 

Esmorzar. La ciutat de Khartum, o més ben dit, les tres ciutats (Omdurman, Bahri i  Khartum) situades a la confluència 
entre el Nil Blanc – procedent del llac Victòria i  les fonts que el nodreixen – i  el Nil  Blau – procedent del Llac Tana, a 
Etiòpia – seran el indret on començarem el nostre viatge resseguint el Nil. Al bell  mig de les tres ciutats i, també, al bell 
mig dels dos rius, es troba l’illa de Tuti. Des d’aquest singular indret contemplarem com neix el gran riu d’Àfrica, que des 
d’aquest punt i  fins que arribi a la Mediterrània, s’anomenarà simplement Nil. No molt lluny de la confluència entre els 
dos rius es troba el Museu Arqueològic Nacional de Khartum, per on farem un recorregut pels diferents moments de la 
història del que avui coneixem com el Sudan. Més tard ens dirigirem a Omdurman, la més antiga de les tres ciutats. Aquí 
visitarem la tomba de Muhàmmad Àhmad al -Mahdí, el Messies, que a finals del s. XIX va alliberar el país del domini 
egipci-otomà i va establir un estat teocràtic i nacionalista que, pocs  anys més tard, seria reconquerit per part de les 
tropes britàniques comandades per Horatio Kirchener a la batalla d’Omdurman. Acabarem el dia passejant pel souq o 
mercat d’Omdurman. Allotjament a l’hotel Holiday Villa. 
 
26 Març |  KHARTUM  GORJA DE SABALOKA  MEROE  

Esmorzar. A primera hora del matí deixarem Khartum enrere i  seguirem el curs del Nil en direcció nord i al llarg d’uns 80 
qms. Arribats aquí ens desviarem a l’esquerra pel desert per anar a buscar la gorja de Sabalok. Al seu interior hi ha la 
Sisena Cascada, una de les sis zones de ràpids que, en l’antiguitat, hi havia entre Khartum i Assuan i una de les tres que 
avui dia encara es poden visitar. Després de navegar per l’interior d’aquesta profunda gorja retornarem a la carretera 
principal i  prosseguirem la nostra ruta cap al nord fins arribar a les proximitats de l’antiga ciutat de Meroe, la capital del 
conegut com a període meroític. Al bell  mig del desert trobarem un campament fix amb vistes a les piràmides on 
passarem les properes dues nits. Els reis de l’antiga Meroe van regnar sobre el territori nubi durant prop de 400 anys 

https://www.google.es/maps/@22.6973318,26.7735095,5z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s14xeDr2RMGDhRhhR-12IFOUk3kX3Cs96y
http://www.holidayvillahotels.com/sudan/khartoum/holiday-villa-khartoum/
http://www.holidayvillahotels.com/sudan/khartoum/holiday-villa-khartoum/
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(s.IV a.C–I d.C.) i  es van fer enterrar en piràmides molt més petites i  punxegudes que les que havien utilitzat segles abans 
els faraons egipcis. Sorprèn trobar piràmides tant lluny d’Egipte i crida l’atenció la forma i la quantitat d’aquestes –més 
de quaranta–, però passejant per aquest insòlit jaciment, declarat patrimoni de la humanitat per la UNESCO l’any 2011, 
intentarem esbrinar quina és la connexió entre els faraons d’Egipte i  els reis meroítics. Al llarg de la tarda visitarem el 
jaciment, les pedreres, les piràmides i la ciutat reial i comprendrem  el significat d’aquestes construccions i, també, on i 
com van viure aquells qui les van construir. 
 
27 Març |  MEROE  BUTANA  NAGA  MUSSAWARAT  MEROE 

Esmorzar. Després de visitar la necròpolis reial a primera hora del matí, ens dirigirem cap al sud i ens endinsarem a la 
regió de Butana. Aquí hi va haver una de les darreres sabanes del nord del país – abans de que es desertitzés – i  en 
l ’antiguitat fou un important lloc de pas de caravanes i  comerciants. A l’interior d’aquesta regió hi trobarem alguns dels 
temples més bells del Sudan, els temples de Naga i Mussawarat. Aquestes construccions, erigides també en època 
meroítica i  considerades joies arquitectòniques d’aquest període, ens permetran conèixer la cultura i  les creences dels 
antics habitants del Sudan. Després de visitar els temples retornarem al nostre campament de Meroe.  
 
28 Març |  MEROE  DESERT DE BAYUDA  CRÀTER D’ATRUN  OSH EL-DALAN 

Esmorzar. Al seu pas pel Sudan, el Nil  dibuixa una gegantina S que, al nord, delimita el desert Nubi i, al sud, el desert de 
Bayuda. Al llarg de dos dies travessarem de sud a nord la part inferior d’aquesta S, és a dir, allò que es coneix com a 
desert de Bayuda. Avui  recorrerem les immenses planures de sorra i pedra on encara s’hi poden trobar diversos grups 
nòmades que subsisteixen gràcies als escassos pous d’aigua que encara hi ha a la regió. Aquests pous permeten abeurar 
camells, ases i  bens, i  són el lloc de reunió per excel·lència dels habitants d’aquest desert. Aquí hi descobrirem els 
costums i la cultura dels pobles nòmades, com ara els hassaneya i els  manassir, que habiten al desert Bayuda. Més tard 
arribarem al cràter d’Atrun, un petit llac situat a les restes d’un antic volcà, a les ribes del qual els habitants de la regió 
extreuen sal per al seu comerç. Després de visitar-lo ens dirigirem a Osh al Dalan, on muntarem el nostre campament 
entre cràters de volcans avui extingits, i  passarem la nit acampats al bell mig del desert de Bayuda.  
 
29 Març |  OSH EL-DALAN  UADI ABU DOM  NURI  KARIMA 

Esmorzar. Després de desmuntar el campament a Osh al -Dalan prosseguirem la nostra travessa pel Bayuda. Avui la ruta 
discorre pel Uadi Abu Dom, una llarga vall  que ens durà de nou fins a la vall  del Nil. Anirem deixant darrera els grups de 
nòmades i, mica en mica aniran apareixent petits nuclis habitats per agricultors sedentaris que viuen a les zones humi des 
i fèrtils d’aquesta gran vall. Al migdia arribarem a Karima, on ens instal·larem a una Rest House per a les dues properes 
nits. Karima és una petita localitat pròxima a on hi havia la Quarta Cascada – des de l’any 2009 submergida sota les 
aigües de la presa de Merowe –, i  on el faraó egipci Tutmosis III, al s. XV a.C., hi va fundar la ciutat de Napata. Després de 
dinar i  descansar ens traslladarem a la necròpolis de Nuri, per conèixer les piràmides del període de Napata i gaudir de la 
posta del sol. Allotjament al Nubian Rest House. 
 
30 Març |  KARIMA  DJEBEL BARKAL  EL-KURRU  KARIMA 

Esmorzar. L’antiga Napata  es va fundar al peu de la Djebel Barkal (Muntanya Pura), una singular muntanya en forma 
d’altiplà presidida per un imponent ureus (divinitat en forma de cobra). En aquest indret es va retre culte als déus egipcis 
i  nubis i esdevingué, amb el temps, el principal centre religiós de l’antiga Núbia. A Napata també hi van néixer, i  enterrar -
se, els “faraons negres”, és a dir, els reis que durant la XXV dinastia van governar Egipte i  Núbia. Al llarg de la jornada 
seguirem el rastre d’aquests reis, visitarem els temples que hi ha al peu de la muntanya, les piràmides de les necròpolis 
d’el-Kurru – on tindrem l’oportunitat d’accedir a l’interior d’una d’elles – i , com no, ascendirem al cim de la Muntanya 
Pura per contemplar una posta de sol única. Allotjament al Nubian Rest House. 
 
31 Març |  KARIMA  KERMA  UADI SEBU  TERCERA CASCADA  SOLEB 

Esmorzar. Si ahir vam viatjar al passat faraònic de l’antiga Núbia, avui explorarem un dels períodes més remots de la 
història d’aquest territori. Ho farem visitant el jaciment de l’antiga ciutat de Kerma, situada a poc més de 230 qms. al 
nord de Karima. En aquest indret, a principis del V mil·lenni a.C., hi va sorgir una de les cultures més antigues 
documentades a les ribes del Nil: la cultura de Kerma. Després de visitar el museu i el jaciment arqueològic al bell  mig del 
qual s’alça el Defuffa Occidental –probablement un edifici de caràcter religiós que presidia la ciutat–, prosseguirem la 
nostra ruta cap al nord, fins arribar a la propera localitat de Tombos, on el Nil torna a trobar -se un nou obstacle, la petita 
cascada de Tombos. Aquí ens endinsarem al desert fins arribar al Uadi Sebu, una petita vall  paral·lela al Nil  on hi 
trobarem els vestigis de la prehistòria de Núbia. Centenars de gravats rupestres ens traslladaran al moment en que el 
Sàhara era una gran sabana habitada per gran fauna i caçadors -recol·lectors nòmades. Des de l’Uadi Sebu ens dirigirem a 
la Tercera Cascada, i  observarem aquest accident del Nil des d’un turó que s’alça just a la riba est. Les vistes sobre el Nil , 
travessant el desert de sud a nord, seran magnífiques. A continuació ens dirigirem a la riba oest utilitzant un “ponton” o 
el ferri, i  prosseguirem fins al llogaret de Soleb. Aquí serem allotjats en cases particulars i  tindrem l’oportunitat de 
conviure i  conèixer com és el dia a dia del poble nubi en l’actualitat.  
 
 
 

https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1207696-d1494316-Reviews-Karima_Nubian_Rest_house-Karima_Northern_State.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1207696-d1494316-Reviews-Karima_Nubian_Rest_house-Karima_Northern_State.html
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1 Abril  |  SOLEB  KUEKA  WADI HALFA 

Esmorzar. Avui presenciarem com els primers raigs de sol del dia s’obren pas entre les columnes del Temple de Soleb, el 
temple egipci més important del Sudan erigit per ordre d’Amenofis III, un dels grans faraons egipcis del Regne Nou qu e, 
entre d’altres construccions, va fer alçar les columnes del corredor central de la sala hipòstila del gran temple d’Amon a 
Karnak. Amb aquesta bella imatge acaba la 1ª etapa del nostre viatge, i  els viatgers del viatge “Sudan” amb els que hem 
compartit aquests primers 9 dies hauran arribat al punt més septentrional del viatge i  començaran el retorn a Khartum. 
Nosaltres iniciem aquí la 2ª part deixant enrere Soleb i tornant a creuar el Nil ens dirigirem al petit poble nubi de Kueka, 
on es troba el mausoleu d’Idriss, un místic del s. XI que es considera el responsable de la introducció del sufisme al 
Sudan. Durant la resta de la jornada travessarem el desert Nubi de sud a nord, per la carretera que, paral·lela al Nil, 
primer, i  al Llac Núbia, després, arriba fins a Wadi Halfa, la darrera ciutat del Sudan. A Wadi Halfa ens allotjarem en una 
casa particular i  podrem conèixer de primera mà què va suposar pel poble nubi la construcció de la presa d’Assuan i com 
han refet les seves vides en el nou escenari inundat per les aigües del l lac Nasser. 
 
2 Abril  |  WADI HALFA  FRONTERA D’ASHKAIT  FRONTERA DE QUSTUL  ABU SIMBEL 

Esmorzar. Les fronteres d’Àfrica no acostumen a ser llocs fàcils ni ràpids de creuar. Les dels passos fronterers d’Ashkait 
(Sudan) i Qustul  (Egipte) no en són una excepció. A primera hora del matí ens traslladarem per carretera de Wadi Halfa 
fins al primer pas fronterer del dia, el d’Ashkait al Sudan. Allà ens esperarà un autobús de línia regular amb el que 
creuarem la curta distància que separa els dos passos fronterers del Sudan i d’Egipte. Després d’algunes hores de 
gestions, taxes, permisos, cues i  burocràcia –això sí, amb cafeteria i  alguns serveis que faran més fàcil  l ’espera– el nostre 
autocar deixarà enrere el pas fronterer de Qustul i , ja en territori egipci, ens atansarà a la riba est del llac Nasser. Serà 
tota una experiència que compartirem amb sudanesos que, com nosaltres, viatgen al país dels faraons. Des de la riba del 
llac Nasser embarcarem en un ferri que en poc més d’una hora cobrirà el trajecte fins al port d’Abu Simbel. La navegació 
per aquest embassament que des de la presa d’Assuan a Egipte, fins a la zona de la Segona Cascada al Sudan, té prop de 
500 qms. de longitud, pagarà amb escreix les hores de gestions i  esperes. Des  de la llunyania anirem descobrint la silueta 
dels temples que Ramsés II va ordenar construir en honor d’ell  mateix i  la seva esposa Nefertari. Per la tarda ens podrem 
relaxar passejant per les ribes del llac Nasser o els jardins del nostre lodge, l ’Escaleh Nubian Ecoldge 
 
3 Abril  |  ABU SIMBEL: ELS TEMPLES DE RAMSÉS II I NEFERTARI  ASSUAN 

Esmorzar. Des de que al s. XIX hi va arribar per primer cop l’explorador J.L. Burckhard, els temples rupestres d’Abu 
Simbel han esdevingut un dels principals llocs de pelegrinatge dels viatgers que visiten el país dels faraons. Aquí podrem 
gaudir d’un dels  moments més especials en els que es poden visitar els temples, quan els primers raigs solars penetren a 
l ’interior del santuari i  il ·luminen tres de les quatre estàtues que hi ha al seu interior. D’Abu Simbel ens traslladarem a 
Assuan per carretera i al migdia arribarem a l’extrem nord del llac Nasser. Allà hi ha l’Alta Presa d’Assuan, just al sud de 
la Primera Cascada. En aquest punt finalitzarà el nostre periple per l’anomenat tram mitjà del Nil i  iniciarem el recorregut 
del tram baix del riu dels faraons. Per la tarda navegarem –a motor o bé amb faluca, en funció del vent– al voltant de 
l ’illa d’Elefantina, és a dir, la primera ciutat d’Egipte en època faraònica. Després de visitar la necròpolis de Qubbet el -
Hawa navegarem pels ràpids de la Primera Cascada i ens acomiadarem del poble nubi. Nit a l’hotel Mövenpick Resort 
Aswan. 
 
4 Abril  |  ASSUAN  KOM OMBO  EDFU  LUXOR 

Esmorzar. Avui recorrerem els poc més de 200 qms. que separen Assuan de Luxor. Ho farem resseguint la carretera que 
voreja la riba oriental del Nil. Durant el trajecte farem una breu parada al temples de Kom Ombo i Edfu, tal vegada el 
més ben conservat de tot Egipte. Cap al migdia arribarem a Luxor, és a dir, l ’antiga Tebes, la capital d’Egipte durant el 
Regne Nou. Per la tarda visitarem l’impressionant temple de Karnak, construït al llarg del regnat d’una trentena de 
faraons. Ens allotgem a l’hotel Sonesta St. Georges. 
 
5 Abril  |  LUXOR: LA VALL DELS REIS I DE LES REINES. 

Esmorzar. A l’alba, ens enlairarem en un globus privat que ens permetrà contemplar i  explicar com l’antiga Tebes i  els 
seus temples estaven situats a la riba oriental del Nil, just on actualment s’alça la ciutat de Luxor. Mentre que a l’altra 
riba, al costat occidental, la Muntanya Tebana presidia les necròpolis i  els temples funeraris de la capital d’Egipte. En 
efecte, durant segles, els artesans que vivien al petit poblat de Deir el-Medina van excavar i decorar tombes per a reis, 
reines, prínceps i  nobles a la falda i a l’interior dels uadis de la muntanya. D’entre les moltes tombes que s’hi poden 
visitar n’hi ha tres que destaquen per damunt de totes les altres: la de Seti I a la Vall  dels Reis, per la seva exuberant 
decoració, la de la reina Nefertari a la Vall de les Reines, perquè tal vegada és la més bella de tota la necròpolis, i  la del 
faraó Tutankhamon, perquè és el lloc on H. Carter hi trobà, intacte, l ’aixovar funerari del rei i escriví així una de les 
pàgines més apassionants de l’egiptologia. El nostre objectiu serà visitar les tres tombes i, en especial, les de Seti I i  la de 
Nefertari. Aquestes tombes han estat obertes recentment al públic i  només es permeten 50 visites al dia. Per ara, no es 
permet la reserva prèvia, de manera que haurem de seguir els procediments per tal d’aconseguir les entrades i  tenir una 
mica de sort. Al capvespre visitarem el temple de Luxor i veurem com es pon el sol rere les columnes erigides en temps 
d’Amenofis III. Serà inevitable pensar en el moment en el que, dies enrere, vam contemplar la sortida del sol a Soleb. Els 
mateixos actors, escenaris llunyans i diferents, ens faran pensar en la veritable dimensió de l’imperi egipci durant el 
Regne Nou. Ens allotgem a l’hotel Sonesta St. Georges. 

https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g297540-d646734-Reviews-Eskaleh_Nubian_Ecolodge-Abu_Simbel_Aswan_Governorate_Nile_River_Valley.html
https://www.movenpick.com/en/africa/egypt/aswan/resort-aswan/overview/?gclid=EAIaIQobChMInt7hwcKT2AIVYhbTCh1YOg0ZEAAYASAAEgIi9_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.movenpick.com/en/africa/egypt/aswan/resort-aswan/overview/?gclid=EAIaIQobChMInt7hwcKT2AIVYhbTCh1YOg0ZEAAYASAAEgIi9_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.sonesta.com/eg/luxor/sonesta-st-george-hotel-luxor
https://www.sonesta.com/eg/luxor/sonesta-st-george-hotel-luxor
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6 Abril  |  LUXOR   EL CAIRE  RASHID  ALEXANDRIA 

Esmorzar. De Luxor volarem al Caire i  des d’all í recorrerem el l ímit occidental del delta fins arribar a la mateixa 
desembocadura del Nil a Rashid. Des de la mesquita d’Abu Mandur, situada al darrer meandre del braç occidental del Nil 
abans d’arribar al mar, ens dirigirem al Fort Jullien, és a dir, l ’edifici defensiu edificat al s. XV per ordre del sultà otomà 
Qait Bey. A la torre sud-oest d’aquesta construcció un soldat de l’exèrcit de Napoleó anomenat Jean-François Bouchard 
hi trobà l’any 1799, per casualitat, la Pedra de Rosetta, el document que permetria anys més tard desxifrar l’escriptura 
jeroglífica a J.-F. Champollion. Des de dalt d’alguna de les torres del fort albirarem ja el tram final del Nil i  el mar. Després 
d’acostar-nos a l’indret on el Nil arriba a la  Mediterrània, ens dirigirem a Alexandria. Durant dues setmanes haurem 
resseguit, al llarg de 3000 qms., la vall del Nil des de la confluència dels Nil Blanc i Blau a Khartum fins a la 
desembocadura occidental del gran riu d’Àfrica. Allotjament a l’hotel Steigenberger Cecil. 
 
7 Abril  |  ALEXANDRIA  WADI NATRUN  EL CAIRE 

Esmorzar. La ciutat que fundà Alexandre el Gran a finals del s. IV a.C. i  que va ser la seu del principal centre del saber de 
l ’antiguitat –la Biblioteca d’Alexandria–, és avui en dia una urbs poblada per més de quatre milions de persones que 
batega al ritme dels vehicles que recorren dia i  nit la corniche, i que l’any 2002 va veure com es reedificava la nova 
Bibliotheca Alexandrina. A l’extrem occidental de la ciutat s’alça el Fort de Qait Bay, just a l’indret on hi hagué, almenys 
fins el s. XIV, el famós Far d’Alexandria, una de les set meravelles del món antic. De retorn al Caire ens aturarem en algun 
dels monestirs del Uadi Natrun i coneixerem com viuen els sacerdots coptes, els hereus culturals dels antics faraons i que 
just en aquest indret van establir algunes de les primeres comunitats monàstiques. El vespre ens depara el millor final 
possible a un viatge irrepetible: la visita a les Piràmides de Giza. Allotjament a l’hotel Mövenpick Pyramids. 
 
8 Abril  |  EL CAIRE   BARCELONA 

Esmorzar. A l’hora convinguda trasllat a l’aeroport i  posterior sortida amb el vol regular cap a Barcelona. Arribada i fi  dels 
serveis. 
 
  PREU PER PERSONA 2018 
 
Grup de 12 a 10 persones:  4.145€ 
Grup de 9 a 6 persones:  4.795€ 
Suplement habitació individual: 745€ 
 
Pagament local: 600 € (a pagar directament al guia) 
 

Les 6 primers places tenen 150 € de descompte per persona sobre el preu final. 
 
Descompte: Es  realitzarà  el descompte un cop rebuda la  paga i  senyal . Serà  en aquest cas  quan es  consideri  que la  persona s ’ha 
inscrit de forma definitiva i  se’l comptabilitzarà com una de les 6 primeres places del grup.  

 
Revisió de preus : El preu del  viatge podrà  modificar-se per l 'increment del preu del  transport (inclòs  el cost del  carburant), de les 

taxes i  els impostos , així com per la variació en el tipus de canvi  aplicat a  l’octubre 2017. En cap cas , es revisarà a  l ’alça durant els 
20 dies anteriors a la data  de sortida del viatge. L'opció d'establiments o serveis di ferents als coti tzats, ja sigui per falta de 
disponibilitat o per decisió del cl ient, comportarà una variació en el preu.  

  SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 
 
INCLOU   

 10 nits a hotel en habitació doble, 2 nits en campament fix, 1 nit en campament mòbil al desert i  2 nits a casa 
particular amb esmorzar. 

 Vols internacionals amb la companyia Turkish Airlines d’anada i tornada. 
 Guia acompanyant egiptòleg i  expert en la vall del Nil, en la seva història i  cultures.  

 Guies locals i de suport quan correspongui. Scouts quan correspongui.  
 12 dies de pensió completa i 2 dies amb sopar (begudes i  refrescos exclosos).  
 Desplaçaments terrestres i  transports privats indicats en vehicle Toyota 4x4 o similar al Sudan i amb 3/4 

persones per vehicle i  furgoneta o coaster a Egipte. Xofer de parla anglesa.  
 Autobús i  ferri per creuar la frontera i  el l lac Nasser. Barca o faluca a Assuan.  

 Vol en globus (privat pel nostre grup) al west bank de Luxor.  
 Material, equipament i  cuiner els dies d’allotjament a campaments i  cases particulars al Sudan.  
 Sac de dormir al campament del desert.  
 Excursions, visites, activitats indicades i  tiquets a Egipte.  
 Tramitació del visat per Egipte, taxes d’entrada i sortida a Egipte i  gestions i  transport en els passos fronterers.  
 Propines personals i de grup.  
 Assegurança d’assistència en viatge i  anul·lació fins 2.000 € (gratuïta)  

https://www.steigenberger.com/es/hotels/todos-los-hoteles/egipto/alejandria/steigenberger-cecil-hotel/habitaciones
https://www.tripadvisor.es/ShowUserReviews-g294202-d562280-r447242184-Cairo_Pyramids_Hotel-Giza_Giza_Governorate.html
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600vipplus.pdf
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NO INCLOU   
 Begudes i  refrescos en els àpats.  
 Dinars i  sopars dels dies 1 i  16, i  dinars dels dies 11 i  15.  
 Tramitació del visat pel Sudan en destí i  les taxes d’entrada i sortida al Sudan (aproximadament 220€)  
 Tiquets i entrades, registre de passaport i permís de viatge i  fotografia al Sudan (aproxi madament 270€ es 

paguen a l’arribada).  
 Permisos per enregistrar vídeo al Sudan (aproximadament 20€ per jaciment).  
 Tot allò que no s’especifica a l’apartat anterior. 
 Taxes d’aeroport (295€ a Novembre’17). 

 

  SORTIDA 
 
24 Març 2018 | Grup mínim 6 persones, màxim 12. 
 
  EXPERT 
 
David Rull, barceloní, és doctor en Egiptologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en Estudis Orientals  –
Egiptologia i llicenciat en Filosofia. Ha fet nombroses investigacions, estades als principals centres de recerca del Caire i 
participacions en congressos internacionals i  és autor de múltiples articles i  llibres. És professor associat del Departament 
de Periodisme i de Ciències de la Comunicació de la UAB, professor del Màster en Periodisme de Viatges de la mateixa 
facultat, professor col·laborador del Màster Interuniversitari de la Mediterrània Antiga i  tutor del Grau en Humanitats de 
la UOC. En tant que passió i  professió, coneix a fons tota la vall  del Nil i  especialment Etiòpia, el Sudan i Egipte, així com 
molts dels països magrebins i àrabs. Ha viscut a el Caire, entén l’àrab i és trilingüe en català, castellà i  anglès. 
 
  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, Orixà 
Viatges posa a la vostra disposició assegurances especials de despeses d’anul·lació per cobrir les quantitats que 
considereu segons els vostres interessos.   
L’assegurança d’anul·lació que cobreix fins a 3.000€ té un preu de 55€, la que cobreix fins a 4.000€ té un preu de 75€, la 
de 5.000 € costa 90€, la de 6.000€ costa 110€ i la que cobreix fins a 7.000€ te un preu de 170€.  També posem a la vostra 
disposició assegurances de mort o invalidesa que us permetran ampliar les cobertures per aquestes causes. 
 
  CANCEL·LACIONS 
 
Si el client cancel·la el viatge abans de la sortida haurà d’abonar les quantitats següents a l’agencia organitzadora:  

 Penalització d’un 5% si la cancel·lació es produeix entre 15 i 11 dies, un 15% entre 10 i 3 dies abans i  un 25% 
entre 2 dies i  24 hores abans de la sortida. Si el client anul·la en les 24 hores abans o no es presentés a la 
sortida, les despeses d’anul·lació serien del 100%. 

 Despeses de gestió: 75€ per persona. 
 Despeses d’anul·lació dels proveïdors, degudament justificats.  

Tots els imports indicats anteriorment són acumulables. 
Els bitl lets d’avió estan subjectes a les condicions específiques de cada companyia, consultar en cada cas. 
El preu de l’assegurança d’anul·lació en cap cas és reemborsable.  
Recomanem contractar una pòlissa d’assegurances que cobreixi les despeses d’anul·lació que es puguin ocasionar.  
 
  INFORMACIÓ  PRÀCTICA 
 
VISATS 
Es necessita visat d’entrada que ha de ser fet sobre un passaport en vàlid amb una durada superior a sis mesos i, 
almenys, 2 pàgines consecutives 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 del mateix s'envien a Khartoum des 
d'on ens manen fax amb pre-visat amb el que ens permetran embarcar a l’avió. A l ’arribada a Khartoum s’obté el 
visat definitiu (100$ en efectiu). L'organització-guia també s'encarrega d'obtenir el permís de viatge, el permís de 
fotografia i  el permís de visita als l locs 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.  
El visat d’Egipte s’obté al pas fronterer de Qustul. 
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VACUNES 
No hi ha vacunes obligatòries.  
Recomanem una visita a la delegació de Sanitat Exterior. Per més informació, consulti la següent pàgina web: 
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm  
 
CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE  
Per a tots aquells que ja coneguin Egipte i  vulguin anar més lluny en la coneixença d’ambdues civilitzacions, i  per aquells 
que no hagin estat mai a Egipte i  vulguin iniciar la descoberta del Nil i d’aquests segles fonamentals de la història de la 
humanitat, aquest viatge esdevé un capítol fonamental. De la mà i amb l’acompanyament del reconegut egiptòleg David 
Rull, Altaïr presenta un viatge al Sudan “per anar més lluny”. Recorrerem el Nil des de Khartum, i allà on el Nil Blanc i el 
Blau conflueixen i formen el gran Nil, fins quasi la frontera entre el Sudan i Egipte, i alhora descobrirem les antigues 
civilitzacions del Sudan, tant les pròpies, i  entre les que destaca la del Regne de Meroe, com les vinculades a l’Egipte dels  
faraons. I com sempre es busca en els viatges Altaïr, donarem especial importància a la coneixença de la realitat i  del 
present del país, i ho farem convivint al llarg de vàries jornades amb la gent del Sudan, ja siguin nòmades, nubis i altres 
pobles que continuen habitant les ribes i  els deserts del Nil.  
Al llarg del nostre periple pel Sudan, i  seguint el curs del Nil des del punt on conflueixen el Nil Blanc i  el Nil  Blau a la 
capital Khartum, anirem descobrint les restes arqueològiques de llocs tant singulars com les piràmides de Meroe o Nuri, 
els temples de Naga i Mussawarat a la regió de Butana, la muntanya sagrada de Djebel Barkal, l ’antiga Kerma, el Uadi 
Sebu o el temple de Soleb. Sent el viatge al Sudan absolutament complet i  rodó en si mateix, Altaïr proposa als viatgers 
incorporar cinc dies al viatge amb l’objectiu de creuar la frontera amb Egipte i  seguir el Nil  fins la seva desembocadura, 
tot mantenint l’altíssim contingut tant arqueològic i  històric com vivencial, viatge de 3000 quilòmetres que Altaïr i 
l ’egiptòleg David Rull us presentem en paral·lel. 
 
DIVISES 

La moneda nacional és la Lliura sudanesa (SDG), el canvi al març/17 és 1 € = 7,20 SDG.  La moneda nacional a Egipte 
és la Lliura egipcia (EGP), el canvi al novembre/17 és 1 € = 20,00 EGP. La divisa estrangera més estesa és el dòlar 
americà. Es pot canviar euros a l 'aeroport, a la ciutat o a l 'hotel. No s'accepten la majoria de targetes de crèdit.  

 
CLIMA 

Clima típic del desert, amb grans diferències entre el dia i  la nit, essent la millor època per a viatjar d’octubre a 
abril, amb temperatures que oscil·len entre els 30 - 38º durant el dia i  els 10 - 18º per la nit. 

 
SEGURETAT 
Sobre qüestions de seguretat, recomanem consultar la pàgina web del Ministeri d’Assumptes Exteriors: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx  
 
  CONDICIONS GENERALS 
 
Subjecte a les condicions generals que es troben a  la nostra web: 

http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html 

 

http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html

