Si voleu més informació sobre aquest o d’altres viatges, no dubteu en posar-vos en contacte amb: info@tallerdeviatges.com

Sudan: Els Faraons Negres. Ruta arqueològica i poblats nubis (10 dies)
Aquesta ruta ens apropa als llocs més atractius de Núbia. La riquesa arqueològica i el paisatge es complementen amb la
llegendària hospitalitat de la seva gent. Encara que algunes etapes poden ser dures, les comoditats al final de cadascuna
d'elles permeten recuperar les forces. L'extensió a Soleb ens endinsa encara més en el cor de Nubia.

Dia 1- Vol ciutat d'origen - Khartoum
Presentació a l'aeroport a l'hora acordada. Tràmits de facturació
i embarcament amb destinació Khartoum (connexions
intermèdies). Arribada a Khartoum. Tràmits d'immigració,
recollida d'equipatges i trobada amb el nostre corresponsal.
Trasllat a l'allotjament previst per a la primera nit.
Dia 2 - Khartoum.
Esmorzar a l'hotel ia mig matí vam iniciar el recorregut per la
ciutat amb la visita al Museu Arqueològic Nacional que, entre
molts objectes, dóna cabuda a dos bells templets complets
rescatats per la UNESCO abans de la inundació provocada per la
construcció de la presa d'Aswan . Més tard creuem sobre la
confluència del Nil Blau i el Nil Blanc a prop del palau
presidencial on, en 1885, el general anglès Gordon va ser
decapitat per les forces rebels dirigides pel 'Mahdi'. Després de
creuar el riu, arribem a Omdurman, l'antiga capital del país;
aquí podrem veure l'exterior del mausoleu de 'el Mahdi' abans
de dinar en un restaurant local. A la tarda visitarem la casamuseu del Califa (visita només divendres i dissabtes) i el colorit
mercat d'Omdurman. a la posta de sol ens aproparem fins a la
tomba del líder sufí Ahmed al Nil per assistir a la cerimònia dels
dervixos dansaires (només els divendres).
Després de les visites, tornada a l’hotel.
Dia 3 - Khartoum - Nagga i Mussawarat - Meroe
Esmorzar a l'hotel i sortida per carretera cap al nord seguint el
curs del riu. A uns 50 km al nord de Khartoum trobem les
formacions rocoses de la 6a cataracta del Nil. Seguirem per
carretera fins que prendrem una pista durant uns 30 km fins a
arribar als enclavaments arqueològics.
A uns 30 km a l'est del Nil, se situa en enclavament de Naga, un
dels dos centres més importants de l'època meroítica. En Naga,
enmig d'un paisatge típicament saharià de roques i sorra, es
troba el temple de Apedemak (segle I) un bell edifici decorat
amb baix relleus del déu amb cap de lleó, del faraó, dels nobles
i del déu Apedemak. A uns pocs metres de distància es troba
una petita edificació coneguda com el «quiosc» on es barregen
els estils egipci, grec i romà. Un altre temple dedicat a Amon
amb nombroses estàtues de moltons i una entrada decorada de
nou amb baix relleus completa el conjunt.
En Musawwarat, no lluny de Naga podrem visitar les ruïnes d'un
grandiós temple que en la seva època va ser punt
d'extraordinària importància. La seva gran muralla està
compostes per nombrosos sectors connectats, alguns d'ells
envoltant un temple del s.I. El gran nombre d'elefants que es
veuen en les decoracions murals indueix a pensar que aquest
animal tenia gran importància per a la societat de l'època. No
lluny d'aquí es troba un temple dedicat a Apedemak,
recentment restaurat per una missió arqueològica alemanya.
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Després d'un dinar en picnic tornarem a l'asfalt per continuar cap
al nord fins que albirem, de sobte, més de 40 piràmides que
s'alcen sobre un turó, algunes d'elles perfectament conservades,
pertanyents a la Necròpolis Reial de Meroe.
El nostre allotjament, el tented camp permanent es troba molt a
prop d'aquestes piràmides i gaudeix d'una perspectiva privilegiada
de les mateixes.
Dia 4 - Meroe (necròpolis i ciutat real)
La necròpolis reial de Meroe es troba a uns 3 quilòmetres del Nil,
sobre uns pujols cobertes per dunes de sorra groga. Més de 40
piràmides s'alcen i retallen la seva silueta contra el cel
permanentment blau. La majoria d'elles estan en excel·lent estat
de conservació. Al peu, es troben alguns temples funeraris amb els
murs decorats amb rics baix-relleus que mostren escenes de la
vida del rei i d'algunes de les seves deïtats protectores. Des d'aquí,
anirem fins a la ciutat real. 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, però, està
encara sense investigar i molts dels seus secrets per descobrir.
Dia 5- -Meroe - Karima. Desert del Bayuda
Sortirem aviat al matí per creuar el riu amb un transbordador
local. Aquestes embarcacions són un formiguer d'activitat,
compartirem la coberta amb viatgers locals, dromedaris, ases ... A
l'altra banda del riu ens endinsarem al desert del Bayuda, àrea
compresa al revolt que forma l'Nil entre la 4a i la 6a cataractes i
caracteritzada per afilades muntanyes basàltiques, moltes d'elles
volcàniques amb la clàssica forma tronc-cònica. Creuarem
aquestes formacions amb trams pedregosos i àmplies valls solcats
per llits secs de rius (wadis) amb una mica de vegetació i on es
poden albirar algunes gaseles dorca. És fàcil trobar petits grups de
nòmades Bisharin amb els seus ramats d'ases i dromedaris. Després
d'uns km sobre l'asfalt seguirem el curs del Wadi Abu Dom sobre
pistes de sorra; després de creuar L'Bayuda, arribem fins a la
ciutat de Merowe on creuarem de nou sobre el pont per arribar a
l'altre costat del riu i arribar a Karima on es troba la nostra
“Resthouse".
Dia 6 - Karima (Jebel Barkal - El Kurru)
El Jebel Barkal és una fita en el desert Nubi; visible des de desenes
de quilòmetres a la rodona ha estat sempre un punt de referència
per a les caravanes que creuaven el desert. Al peu d'aquesta
muntanya, considerada sagrada des de l'antiguitat, es troba un
temple dedicat als faraons del nou regne i al seu deïtat principal,
"Amon". La necròpolis real de la ciutat de Napata, capital de Núbia
abans del període Meroítico, posseïa un gran nombre de piràmides
en tres localitzacions diferents: pocs centenars de metres al sud
del Jebel Barkal; a El Kurru, uns dotze quilòmetres al sud de la
muntanya i en Nuri, a l'altra riba del Nil.
Visitarem la necròpolis d'El Kurru on podrem entrar en dues
tombes, construïdes originalment sota sengles piràmides avui
desaparegudes. Les dues tombes estan ricament decorades amb
frescos representant al faraó, diverses deïtats i multitud de
jeroglífics. Visitarem també una zona rica en espectaculars fòssils
d'arbres, la qual cosa ens mostra que no sempre aquesta zona va
ser desèrtica. Tornarem a Karima per a l'allotjament.
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Dia 7 - Karima - Old Dongola - Karima
Avui serà un dia de llargs trajectes però ple de visites i interessants
trobades.
Aviat al matí sortirem seguint el curs del Nil per arribar a
l'enclavament d'Old Dongola. Al costat del riu trobem aquí esglésies
cristianes coptes. Som al cor de Nubia. Petits poblats escampats
entre dunes grogues i palmerars. Els nubis parlen el seu propi idioma,
les dones no cobreixen els seus rostres i expressen la seva curiositat
cap als visitants. Moltes de les cases nubias tenen les seves parets
exteriors decorades amb acolorides pintures de patrons florals. Però
si hi ha alguna cosa que realment distingeix els nubis és la seva
proverbial hospitalitat, la sinceritat amb la que donen la benvinguda
als visitants.
A última hora de la tarda tornada a Karima per a l’allotjament.
Dia 8 - Karima - barca pel Nil - Necròpolis de Nuri
Després d'esmorzar visitarem el mercat de Karima on podrem veure
de prop com funciona la societat rural del país. Més tard abordarem
una barca de motor per un agradable recorregut al llarg del Nil;
observarem els trams de ribes sorrenques, les illes cultivades que
esquitxen el recorregut. Arribarem a les formacions granítiques que
van formar la quarta cataracta i que avui han desaparegut sota les
aigües del riu després de la construcció de la presa d'Merowee.
Després de dinar en picnic visitarem l'enclavament arqueològic de
Nuri on podrem veure nombroses piràmides, una d'elles erigida en
honor del poderós sobirà Taharqa. Després de passejar per la zona
tornarem a Karima per a l’allotjament.
Dia 9 - Karima - Khartoum
Sortirem de Karima a primera hora en direcció sud-est. Una carretera
asfaltada que creua el desert occidental ens portarà fins Khartoum
on arribarem a primera hora de la tarda. Dinarem pel camí en una
senzilla "chai house" (casa de menjars local usada per camioners per
menjar i descansar) A l'arribada a Khartoum visitarem l'animat mercat
d'Omdurman. Més tard i després de creuar el Nil visitarem, si el
temps ho permet, el Museu Arqueològic. Finalment trasllat a l'hotel
on disposarem de les habitacions fins a les 21:00. Sopar per compte
dels viatgers. A l'hora indicada, trasllat a l'aeroport per embarcar en
vol de tornada.
Dia 10 - Vol de tornada
Trasllat a l'aeroport i sortida en vol de tornada. Arribada a ciutat
d'origen. Fi del viatge i dels nostres serveis.
EXTENSIÓ Soleb
Dia 9 - Karima - Illa de Sai - Soleb
Sortirem cap a l'oest a través del desert nubi. Arribarem fins al Nil i
creuarem el pont fins 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 prendrem el nostre pícnic a
la casa del guardià del temple. A la tarda seguirem per una mitja
hora fins arribar al punt on prendrem una barca de pescadors fins a
l'illa de Sai, un important enclavament arqueològic en el qual es
troben restes de la civilització de Kerma, egipcis i paleocristians.
Amb una mica de sort, durant el recorregut en el pot podrem albirar
algun dels impressionants cocodrils del Nil. Després de la visita
tornarem a terra ferma per tornar a Soleb on ens allotjarem en una
casa núbia.
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Dia 10 - Soleb - 3a cataracta - Sebú - Tombos
Visitarem el temple de Soleb, el més bell temple egipci
de tot Sudan, testimoni del regne nou de Núbia; les
seves parets cobertes de jeroglífics, figures en baix
relleus i les seves columnates són el més destacable. Més
tard sortirem cap al sud deixant enrere la carretera
principal per arribar al riu creuant per diferents poblats
abans d'arribar al transbordador. Creuarem el riu fins a la
riba oriental just al nord dels ràpids de la tercera
cataracta. Caminarem fins al turó on hi ha un antic fort
otomà i des del qual tindrem una bona vista sobre la
cataracta.
En Sebú, al costat de la riba del Nil trobem un dels punts
més rics pel que fa a gravats en pedra, des de la
prehistòria fins a temps de l'imperi egipci. Seguirem la
ruta creuant diferents pobles fins arribar a Tombos. En
Tombos hi havia les antigues pedreres de les que
s'extreia el material per a les construccions dels faraons.
Aquí van quedar les restes d'una estàtua del rei Taharqa
abandonats al desert fa uns 2.800 anys.
Passarem la nit aquí a Tombos en una senzilla casa local.
Dia 11 - Tombos - Kerma - Karima
A prop de Tombos, arribarem a Kerma, on visitarem la
peculiar construcció - exclusiva d'aquesta regió i període
històrics - coneguda com "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 en 2003. Tindrem
temps també per visitar la part oriental de Defuffa
situada al mig de la Necròpolis, encara que per a això
haurem de travessar uns terrenys conreats. A la tarda
tornarem a Karima.
Dia 12 - Karima - Omdurman - Khartoum
Sortirem de Karima a primera hora en direcció sud-est.
Una carretera asfaltada que creua el desert occidental
ens portarà fins Khartoum on arribarem a primera hora
de la tarda. Dinarem pel camí en una senzilla "chai
house" (casa de menjars local usada per camioners per
menjar i descansar) A l'arribada a Khartoum podem
tornar a visitar el mercat de Omdurman si el grup ho
sol·licita. Després, trasllat a l'hotel on disposarem de les
habitacions fins a les 21:00. Sopar per compte dels
viatgers. A l'hora indicada, trasllat a l'aeroport per
embarcar en vol de tornada.
Dia 13 - Vol de tornada
Trasllat a l'aeroport i sortida en vol de tornada. Arribada
a ciutat d'origen. Fi del viatge i dels nostres serveis.
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Allotjaments:
En Khartoum estada a l'Hotel Holiday Vila de Khartoum en allotjament
i esmorzar. (4 *). Possibilitat de confirmar estada a l'Hotel Corinthia
de Khartoum (5 *) mitjançant pagament d'un suplement. Consultar.
Habitació d'ús diürn a l'Hotel Holiday Vila de Khartoum (fins a les
20:00 hores) el dia de la tornada.
En Karima estada a la «rest-house» de Karima en règim de pensió
completa. Habitacions dobles amb ventilador i bany a l'habitació.
Segons la data de sortida, l'estada a Karima podria passar el
Meroweeland Resort (allotjament de 3 * de recent inauguració i que
ofereix habitacions amb a / ci bany privat), situat a la riba oriental
del riu però no lluny del Djebel Barkal i les seves piràmides.
En Meroe estada al «tented camp» permanent de Meroe en règim de
pensió completa. (Tendes dobles amb llits - cada botiga té una dutxa
+ rentamans + w.c. d'ús exclusiu situada a escassa distància de la
mateixa).
Per l'extensió a Soleb, es proposen 1 nit en una casa núbia a Soleb i
una altra nit a casa núbia a Tombos. Les cases són edificacions
típiques de la regió amb dormitoris múltiples, dutxes i latrines. Un
generador funciona un parell d'hores al dia per poder recarregar
bateries de càmeres. Un cuiner s'encarrega de la preparació dels
menjars. Per a aquesta extensió no es pot garantir l'habitació
individual.
En algunes sortides, l'extensió es proposa utilitzant un campament pre
instal·lat; en ell ens acomodem en botigues iglú de 2'40 x 2'40 a la
base i 1'80 d'altura en el centre; les botigues estan equipades amb
llits de campanya que al seu torn disposen de matalàs d'escuma,
llençols i manta. A cada botiga hi trobem també 2 cadires plegables i
una petita taula. El campament ofereix també dutxes i wc de
campanya.
Els menjars al migdia solen ser de tipus pic-nic, servides en taules
plegables; amanides de tomàquet, formatge, tonyina, fruita fresca ...
Els sopars solen ser d'estil internacional però també s'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.
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Serveis inclosos
Passatges aeris intercontinentals segons itinerari. Tarifa subjecta a
restriccions en cas de canvi o cancel·lació.
Allotjament i menjars segons quadre d'itinerari.
Aigua mineral amb els àpats a Karima i Meroe i durant el recorregut.
Transport durant l'itinerari en vehicles Toyota Landcruiser, Toyota
Hilux o similar.
Guia durant tot el recorregut (italià o sudanès) de parla anglesa.
Entrada al Museu Arqueològic Nacional.
Registre de passaport. Permís de viatge, permís de fotografia i permís
per visitar els llocs arqueològics.
Assistència a l'aeroport i trasllat a l'hotel en vehicle privat.
Assegurança d'assistència en viatge; veure condicions de la pòlissa.
Opcionalment poden ampliar les cobertures de despeses d'anul·lació;
consulta
Taxes aèries incloses en el passatge aeri tal com s'indica en l'apartat
de preus.
Impostos i IVA on sigui d'aplicació.
Visat segons s'indica (pagament directe a l'arribada)
Serveis NO inclosos
Tovalloles i coixí per l'extensió a Soleb
Propines a guies, maleters, conductors ...
Visites i activitats opcionals.
Extres personals.
Ampliació de cobertures de l'assegurança d'assistència i anul·lació
(recomanat)
Qualsevol altre concepte no especificat en l'apartat de Serveis
Inclosos.

Sortides:
12, 25, 26 OCT
01, 15, 30 NOV
06, 27, 28 DEC
Preu per persona 3.125 eur + 315 eur Taxes
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