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Itinerari 
  

Dia 1: Vol Barcelona–El Caire–Khartum 

Vol Barcelona–El Caire–Khartum. Arribada a l’aeroport de Khartum. Tràmits de visat i trasllat a 
l’hotel.  
Allotjament i sopar a l’hotel de Khartum. 
 
Dia 2: Khartum–Karima  

Esmorzar a l’hotel i visita del Museu Arqueològic de Khartum on, a més de molts objectes de gran 
valor històric i artístic, hi ha dos temples rescatats per la UNESCO de l’àrea que quedà inundada pel 
Llac Nasser. A última hora del matí deixarem Khartum en direcció nord i ens endinsarem al Desert 
Occidental. Es tracta d’un desert molt planer on la vista podrà abastar 360° a la rodona. Més tard 
recorrerem al Wadi Muqaddam on hi podrem contemplar les nombroses acàcies que s’alimenten 
de les aigües subterrànies del sòl del wadi. A continuació, prosseguirem la nostra ruta fins arribar al 
poble de Meroe on farem una breu aturada a alguna de les espartanes cases de “shai” (literalment 
“cases de te”) on s’hi acostumen a fer una parada els camioners de pas per la zona. Un cop a Meroe 
creuarem el Nil i ens dirigirem al petit poble de Karima,  situat al peu de la Djebel Barkal, la 
Muntanya Sagrada dels faraons de l’antic Egipte i Núbia.  
Allotjament i sopar a la Rest House de Karima. 
  
Dia 3: Karima–Djebel Barkal–necròpolis d’el-Kurru–Karima 

La Djebel Barkal és una muntanya de roca vermellosa que pot ser vista des de desenes de 
quilòmetres a l’interior del desert. És molt probable que la singularitat de l’indret el convertís en 
lloc idoni per construir-hi un gran temple dedicat al déu egipci Amon –la gran divinitat imperial de 
Tebes– així com als principals faraons egipcis del Regne Nou. El temple va ser un important centre 
religiós durant gairebé un mil·lenni i en les seves runes encara s’hi poden trobar nombroses 
escultures dels moltons de granit que hi havia a banda i banda de la llarga avinguda que anava del 
temple al moll que hi ha a la riba del Nil. Excavada a la paret de la muntanya també s’hi pot visitar 
una gran sala decorada amb baixos relleus de gran bellesa. A continuació, ens traslladarem cap al 
sud fins al poble d’el-Kurru on hi ha una de les necròpolis de l’antiga Napata, capital del regne de 
Núbia del 800 al 400 a.C. Val a dir que la necròpolis reial de la ciutat de Napata hi havia un gran 
nombre de piràmides distribuïdes en tres nuclis principals: a uns centenars de metres al nord de 
Djebel Barkal, a una desena de quilòmetres al sud de la “Muntanya Pura” i, també, a la necròpolis 
d’el-Kurru (actual Nuri). Un cop arribats a el-Kurru visitarem dues de les tombes excavades a la roca 
mare sota les piràmides.  Les tombes estan decorades amb imatges del faraó, dels déus egipcis i 
d’inscripcions jeroglífiques. Més tard ens endinsarem al desert per visitar-hi un indret on hi 
abunden troncs fossilitzats. A la tarda retornarem a Karima.  
Allotjament i sopar a la Rest House de Karima. 
 
Dia 4: Karima–Desert de Núbia–Quarta Cataracta  

Després d’esmorzar visitarem el mercat de Karima i entrarem en contacte amb la vida quotidiana 
del poble sudanès. Més tard ens dirigirem cap al nord endinsant-nos a l’àrid i desolat Desert de 
Núbia fins arribar a la zona de la Quarta Cataracta. L’abril del 2008 es van acabar les obres de la 
Presa de Meroe i des de llavors la zona s’ha anat inundant fins a crear un gran embassament. Abans 
de dinar navegarem per aquest llac artificial i explorarem alguns dels seus illots i platges. Més tard 
retornarem a Karima. Abans, però, ens aturarem a les piràmides de Nuri.  
Allotjament i sopar a la Rest House de Karima. 
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Dia 5: Karima–Desert de Bayuda–Meroe 

Avui ens endinsarem al Desert de Bayuda, és a dir, el desert delimitat pel llaç que forma el Nil entre 
la Quarta i la Sisena Cataractes. Aquest desert es caracteritza per les formacions volcàniques en 
forma de con que s’alternen amb grans valls. Durant el trajecte podrem veure grups aïllats de 
Bisharins, un poble nòmada que viu en petits grups familiars a la vora de pous d’aigua i que encara 
avui en dia viu de les caravanes de camells i burrets. Després de dinar (pic-nic) ens encaminarem 
cap a la ciutat d’Atbara, situada a la confluència entre el riu homònim i el Nil. Aquí creuarem el Nil 
per darrer cop i ens dirigirem cap al sud fins arribar a la necròpolis reial de Meroe. Passarem la nit al 
campament permanent que hi ha a tocar de les piràmides. 
Allotjament i sopar al campament de Meroe. 
 
Dia 6: Meroe: la necròpolis i la ciutat reials 

L’antiga ciutat reial de Meroe i la seva necròpolis es troben a uns 3 km de la riba del Nil. En aquest 
desolat indret descobrirem de cop i volta les punxegudes cúspides de les piràmides sudaneses 
sobresortint damunt de la sorra groga del Sàhara. Cadascuna d’aquestes piràmides té la seva pròpia 
capella funerària decorada amb relleus dedicats al rei i als deus. Després de dinar ens dirigirem a les 
restes de la que fou l’antiga ciutat reial. Segons han confirmat les darreres excavacions, la ciutat de 
Meroe s’estenia en una amplia area que encara avui en dia no s’ha excavat.  
Allotjament i sopar al campament fix de Meroe. 
 
Dia 7: Meroe–Naga–Mussawarat 

Després d’esmorzar al nostre campament ens dirigirem a la ciutat de Shendi on hi visitarem el viu i 
colorit mercat. Més tard prosseguirem la nostra ruta fins a Naga, un important enclavament durant 
el període meroític on s’hi conserva un temple dedicat al déu nubi Apedemak (segle I d.C.), un 
temple dedicat al deu egipci Amon, i una estranya construcció en forma de quiosc on s’hi pot 
apreciar una curiosa barreja d’influencies egípcies, gregues i romanes. A continuació ens 
traslladarem en direcció sud cap a Mussawarat. En aquest indret també hi ha les restes d’un gran 
temple on hi ha freqüents representacions d’elefants. Més tard visitarem un petit templet dedicat, 
novament, al déu nubi Apedemak. A la tarda retornarem cap a Meroe.  
Allotjament i sopar al campament de Meroe. 
 
Dia 8: Meroe–Omdurman–Khartum 

Després d’esmorzar ens dirigirem cap al sud i, a mig matí, arribarem a Omdurman, l’antiga capital 
del Sudan. Després de visitar el típic souq i de dinar en un restaurant de la zona, ens traslladarem 
cap a Khartum. Allotjament a l’hotel i sopar a l’hotel. [Depenent de l’horari del nostre vol, trasllat a 
l’aeroport]. 
 
Dia 9: Vol Khartum–El Caire–Barcelona 

Vol Barcelona–El Caire–Khartum. Final dels nostres serveis. 

 

 

 En funció de la disponibilitat dels allotjaments l'itinerari es pot fer en sentit contrari però 
sense que això suposi cap canvi ni per a les visites ni les excursions descrites. 



 

SUDAN: El regne dels faraons negres 

PROPOSTA D’ITINERARI 

 

 

   
 
 

4 
 
 
 

 
 

Hotels i allotjaments previstos 

 
– Khartum: Grand Holiday Villa  
– Karima: Nubian Rest House 
– Meroe: Meroe Safari Camp 
 

 

Nombre de participants 
 

10–15 viatgers en habitació doble. 
 

 

Dates recomanades 

 
De novembre a març 

 
 

Serveis inclosos al preu del viatge 

 
– Vols internacionals Barcelona–Khartum–Barcelona. 
– Taxes d’aeroport i carburant. 
– Visats d’entrada a Sudan. 
– Trasllats en vehicle privat dels aeroports als hotels i viceversa. 
– Trasllats en vehicle privat durant tot el trajecte. 
– Trasllats en 4x4 pel desert. 
– Allotjament als hotels descrits a l’itinerari. 
– Pensió complerta durant tota la ruta. 
– Àpats descrits com a “inclosos” a l’itinerari. 
– Entrades als recintes arqueològics descrits a l’itinerari. 
– Guia acompanyant: David Rull. 
– Guies locals i de suport. 
– Propines. 
– Assegurança de viatge i de cancel·lació. 
 
 

Serveis no inclosos al preu del viatge 

 
– Despeses personals. 
– Begudes durant els àpats. 
– Serveis no inclosos a “Serveis inclosos al preu del viatge”. 
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Organització tècnica, inscripcions i pagament 

 

 

Iuris Travel 
Persona de contacte: Anna Ayats 
Adreça: c/ Roger de Llúria, 104 
Tel.: 93 207 31 98  
E-mail: aayats@iuristravel.com 

 
 

Informació, assessorament i guiatge 
 

 

David Rull 

Tel.: 649 577 755 
E-mail: david@davidrull.com 
 

 


