Viatge cultural:

Sudan, rere les petjades dels faraons negres
D
Deell 2266 ddee ddeesseem
mbbrree ddee 22001177 aall 55 ddee ggeenneerr ddee 22001188

Presentació
A la riba oest del Nil, en front de la ciutat d’Assuan, es troba la necròpolis de Qubbet el-Hawa. En aquest remot
indret a tocar de la primera cataracta s’hi amaga el petit hipogeu de Herkhuf, un noble i explorador egipci que a
finals del Regne Antic va emprendre diversos viatges a l’interior de Núbia, és a dir, el que avui coneixem com a
Sudan o, més recentment, República de Sudan. El viatger egipci va deixar testimoni dels seus viatges en el mur
exterior de la seva tomba i d’aquesta manera va donar lloc a una de les cròniques de viatges més antigues de la
humanitat, alhora que a una de les primeres descripcions del territori nubi i els seus habitants. Més de quaranta
segles després seguirem les petjades de l’explorador egipci i viatjarem de nou aquest territori. El nostre punt de
partida no serà, però, la ciutat d’Assuan sinó la confluència entre el Nil Blau i el Nil Blanc a Khartum. El nostre
propòsit serà resseguir bona part del curs mig del gran riu d’Àfrica des de la unió dels dos rius fins a la quarta
cataracta. Viatjarem a la recerca d’un passat que sovint s’entrellaça amb el del veí Egipte i que a cavall dels segles
VIII-VII a.C. va veure néixer als reis de la dinastia kushita: els faraons negres. Seguint el fil de la història
descobrirem temples, tombes i piràmides, lluny d’Egipte i en indrets insòlits. També descobrirem la bellesa dels
paisatges desèrtics que hi ha a les ribes del Nil i coneixerem als habitants d’aquestes llunyanes terres.
Dates
Del 26 de desembre de 2017 al 5 de gener de 2018
Guia especialista
Professor David Rull Ribó
Doctor en Egiptologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). També és Llicenciat en Filosofia per la UAB
i Màster en Estudis Orientals–Egiptologia per l’Institut d’Estudis del Pròxim Orient Antic de la UAB (IEPOA-UAB).
Preu per persona en habitació doble
Preu en habitació doble: 4.485.-€ / persona + Taxes
Suplement individual: 520.-€
Taxes d’aeroport: 315.-€ (a reconfirmar en el moment de l’emissió)
Grup màxim
15 persones
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Serveis inclosos
 Acompanyament durant tot el viatge del guia especialista d’Arqueonet: Professor David Rull
 Dossier cultural, en format digital, descarregable a ordinadors, tauletes, smartphones, etc
 Xerrada prèvia a càrrec de l’especialista d’Arqueonet
 Xerrades temàtiques a càrrec de l’especialista d’Arqueonet realitzades durant el viatge
 Guia-acompanyant des de Barcelona: David Rull
 Xerrada informativa prèvia al viatge, impartida pel guia especialista David Rull
 Vols internacionals Barcelona–Istanbul–Khartum-Istanbul–Barcelona amb la companyia Turkish Airlines (classe
turista).
 Tràmits d’autorització pel visat d’entrada a Sudan.
 Trasllat en vehicle privat de l’aeroport a l’hotel i viceversa.
 Trasllats en 4x4 pel desert (Toyota Land Cruiser o Toyota Hilux), ocupació per vehicle de 3 persones.
 Estada de 10 nits als hotels , campaments i allotjaments descrits en el programa.
 Pensió complerta durant tota la ruta.
 Aigua mineral durant el trajecte excepte a Khartum
 Entrades als recintes arqueològics descrits a l’itinerari.
 Guies locals i de suport.
 Propines.
 Assegurança d’assistència sanitària i cancel·lació fins a 5000€
Serveis no inclosos

Visat Sudan, pagament directe: 100USD

Begudes durant els àpats.

Extres personals.

Taxes per enregistrament de vídeo (20$ per jaciment).

Qualsevol servei no detallat al programa.
Pla de vols amb la companyia Turkish Airlines
BARCELONA - ISTANBUL
26DEC
TK1854
ISTANBUL – KHARTUM
26DEC
TK680
KHARTUM - ISTANBUL
05JAN
TK681
ISTANBUL - BARCELONA
05JAN
TK1853

1210
2145
0305
0855

/
/
/
/

1745
0210+1
0730
1040

Inscripció
Per fer la inscripció cal seguir els següents passos:
1. Preinscripció
Per email: enviar un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net especificant la següent informació:
o Títol del missatge: “Viatge al Sudan”
o Dades de cada participant que s’inscriu: Nom i cognoms, adreça postal completa, adreça electrònica i
telèfon de contacte
Per telèfon: la preinscripció també es podrà fer per telèfon, als números 93 742 30 14 o 667 01 33 52.
Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.
2. Reserva
Un cop feta la preinscripció l’agència de viatges es posarà en contacte amb tots els inscrits per portar a terme
tots els tràmits de reserva (paga i senyal, visats (si calen), etc.).
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Programa detallat
26/12/2017 BARCELONA – ISTAMBUL – KHARTUM
Presentació a l’aeroport de Barcelona, Terminal 1 , mostrador de la companyia Turkish Airlines, on ens trobarem
amb el nostre guia DAVID RULL, per sortir en el vol destinació Khartum, via Istanbul.
Arribada a Khartum. Tràmits de visat i trasllat a l’hotel.
Allotjament.
27/12/2017 KHARTUM – SISENA CASCADA – NAGA – MUSSAWARAT – MEROE
De bon matí ens dirigirem per carretera en direcció nord. El nostre destí serà l’antiga ciutat de Meroe i les seves
necròpolis. Durant el trajecte visitarem la Gorja de Sabaloka on es troba la Sisena Cascada, és a dir, una de les sis
zones de ràpids que, antigament, hi havia entre la confluència del Nil Blanc i el Nil Blau –a Khartum– i la ciutat
egípcia d’Assuan. Després de navegar pels ràpids de la Sisena Cascada prosseguirem el nostre viatge cap al nord.
Passats uns kilòmetres ens desviarem de la carretera principal en direcció est per endinsar-nos a la regió de
Butana, on es troben els jaciments arqueològics de Naga i Mussawarat. Naga fou un important enclavament durant
el període meroític on encara s’hi conserva un temple dedicat al déu nubi Apedemak (segle I dC), un temple
dedicat al deu egipci Amon i una bella construcció en forma de quiosc on s’hi pot apreciar una curiosa barreja
d’influències arquitectòniques egípcia, grega i romana. A continuació ens dirigirem cap a Mussawarat, on hi ha les
restes d’un gran recinte religiós difícil d’interpretar i on hi ha abundants representacions d’elefants. Després de
dinar (pic-nic) també visitarem un petit templet dedicat, novament, al déu nubi Apedemak.
A continuació retornarem a la carretera principal i seguirem la nostra ruta cap al nord passant per Shendi. A
darrera hora del dia descobrirem les punxegudes cúspides de les piràmides de Meroe sobresortint damunt de la
sorra vermellosa del desert.
Arribada al campament de Meroe, allotjament .
28/12/2017 MEROE: LES NECRÒPOLIS I LA CIUTAT REIAL
L’antiga ciutat reial de Meroe i les seves necròpolis es troben a uns 3km a l’est de la riba del Nil, a tocar del nostre
campament. Pel matí, després d’esmorzar, visitarem les pedreres d’on es va extreure la roca i els diferents grups
de piràmides que formen la necròpolis reial. Després de passejar a peu pel jaciment, retornarem al nostre
campament per dinar i refugiar-nos del sol en les hores més caloroses del dia. A mitja tarda visitarem les restes de
la que fou l’antiga ciutat de Meroe. Segons han confirmat les darreres excavacions, la ciutat s’estenia en una
amplia àrea que encara no s’ha excavat en la seva totalitat. Després de visitar la ciutat, i abans de retornar al
nostre campament, ens aturarem a la necròpolis oest.
Allotjament.
29/12/2017 MEROE – DESERT DE BAYUDA – KARIMA
Des del nostre campament ens atansarem a la riba oriental del Nil on, amb l’ajuda d’un “ponton” o ferry, ens
arribarem fins a la riba occidental. A continuació ens endinsarem al desert de Bayuda, és a dir, el desert delimitat
pel llaç que forma el Nil entre la Quarta i la Sisena Cascades. El desert de Bayuda està format per carenes
muntanyoses d’origen volcànic que s’alternen amb extenses valls cobertes de sorra de colors clars que donen nom
al desert. En efecte, Bayuda, en àrab, significa “blanc”. Durant la jornada podrem contemplar alguns grups de
nòmades que viuen en petits grups familiars a la vora dels escassos pous d’aigua que hi ha a la regió, i que els
permeten abeurar camells i burrets. Després de visitar algun d’aquests pous i de conèixer com és la vida
quotidiana dels habitants del desert Bayuda seguirem la nostra ruta fins a la capçalera del Uadi Abu Dom, una
llarga vall que ens conduirà, de nou, fins a la vall del Nil a l’alçada de la ciutat de Karima.
Arribada a Karima, allotjament.
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30/12/2017
KARIMA – DJEBEL BARKAL – NECRÒPOLIS D’EL-KURRU – KARIMA
Djebel Barkal, la “Muntanya Pura”, és una magnífica formació de roca vermellosa que pot ser divisada a desenes
de quilòmetres al seu voltant. És molt probable que la singularitat de l’indret així com la peculiar forma de la
muntanya i del seu pinacle els convertissin en un lloc escollit per als cultes religiosos ja en èpoques molt remotes.
Ara bé, no és fins al Regne Nou, amb l’arribada dels faraons egipcis i la fundació de la ciutat de Napata, que Djebel
Barkal esdevindrà el principal lloc de culte del déu egipci Amon en territori nubi. Al voltant de la Muntanya Pura
encara s’hi poden trobar les restes de tretze temples i diversos palaus, així com una llarga avinguda d’esfinx que, a
l’igual que a Karnak, unia el recinte del gran temple d’Amon amb el moll que hi havia a la riba del Nil.
Després de visitar l’àrea de Djebel Barkal, dinarem a la nostra Rest House (inclòs).
A continuació ens traslladarem al poble d’el-Kurru, on es troba la més antiga de les tres necròpolis de l’antiga
Napata. Durant la visita coneixerem l’evolució dels sistemes d’enterrament i, fins i tot, podrem accedir l’interior de
la piràmide del rei Tanutamani, un dels “faraons negres” que s’enterrà segons els ritus i tradicions egípcies i es va
fer decorar l’interior del seu monument funerari amb textos religiosos egipcis. Després de la visita tornarem a
Karima. Allotjament.
31/12/2017
KARIMA – TRAVESSA PEL NIL – NURI – KARIMA
Després d’esmorzar remuntarem –per carretera– el curs del Nil fins arribar a les proximitats de l’indret on,
antigament, es trobava la Quarta Cascada. En l’actualitat l’accident ja no és visible perquè l’any 2008 es van acabar
les obres de construcció de la Presa de Merowe i, fruit d’això, la Quarta Cascada va quedar submergida sota les
aigües de l’embassament homònim. Poc abans d’arribar a la presa ens esperarà una embarcació que ens permetrà
navegar pel tram de Nil que separava la Quarta Cascada de Karima.
A continuació, retornarem a la nostra Rest House per dinar (inclòs). A mitja tarda ens recolliran els nostres vehicles
i travessarem el Nil utilitzant el pont que hi ha a l’alçada de Karima. Seguidament, ens dirigirem cap nord-est fins
arribar a la petita població de Nuri, on es troba una de les tres necròpolis associades a l’antiga Napata. En aquesta
necròpolis, inaugurada pel rei Taharqa al s. VII a.C., s’hi han trobat més de setanta piràmides de reis i reines.
Allotjament.
1/01/2018
KARIMA – KERMA – TOMBOS
Al llarg del matí recorrerem els 200km de la carretera asfaltada que uneix les ciutats de Karima i Dongola a través
del desert Nubi. A Dongola tornarem a trobar-nos amb el Nil i, des d’aquest punt, seguirem el curs del riu fins
arribar al jaciment de l’antiga Kerma. Aquí a principis del V mil·leni a.C. va sorgir una civilització que va erigir una
de les primeres ciutats documentades a les ribes del Nil. Iniciarem la visita passejant per les restes de l’antiga
ciutat i al bell mig del jaciment hi trobarem el majestuós Defuffa, és a dir, el monument característic de la cultura
de Kerma –probablement un edifici de caràcter religiós– construït íntegrament en tova. També visitarem el museu
creat per la missió arqueològica suïssa.
Després de dinar a les rodalies del mateix jaciment (pic-nic, inclòs) ens traslladarem fins al Defuffa oriental, un
altre edifici de tova, però que en aquest cas vinculat a una gran necròpolis.
A continuació, prosseguirem la nostra ruta fins la petita població de Tombos on, antigament, s’hi van explotar les
antigues pedreres de granit i on encara avui en dia s’hi troben les restes d'una estàtua inacabada del rei Taharqa,
així com diverses inscripcions d’època faraònica. Després de la visita ens instal·larem al campament.
Allotjament.
2/01/2018
TOMBOS – UADI SEBU – TERCERA CASCADA – SOLEB
Al matí, després d’esmorzar, visitarem el Temple de Soleb, considerat el temple egipci més bell de tot Sudan.
Després ens dirigim cap al sud i deixarem la carretera principal per atansant-nos, de nou, a la vora del Nil. Un ferry
ens permetrà accedir a la riba oriental, just al nord dels ràpids del Tercera Cataracta. Des d’allí ens enfilarem, a
peu, sobre un turó on hi havia l'antiga fortalesa otomana per contemplar una bella vista panoràmica de l’indret. De
tornada, visitarem els gravats rupestres de Sebu, un dels més rics de tot Sudan.
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Avui ens dirigirem a l'oest a través del desert de Núbia. Quan arribem al Nil creuarem el pont a l’alçada de la ciutat
de Dongola i continuarem, per la nova carretera asfaltada cap al nord. A l’arribada al temple de Soleb dinarem a la
casa del vigilant del temple (picnic) i, a continuació, ens dirigirem cap al nord per després creuar, de nou, el Nil.
Ara ho farem en un vaixell de pescadors que ens conduirà a l'illa de Sai, una important zona arqueològica on s’hi
poden trobar restes de la civilització de Kerma, dels antics egipcis o dels cristians nubis. Durant la navegació és
molt probable que puguem veure cocodrils del Nil a la vora del riu.
Després de la visita retornarem al campament.
Allotjament.
3/01/2018
SOLEB – KERMA – KARIMA
De bon matí visitarem el temple de Soleb. Erigit per l’arquitecte Amenhotep fill d’Hapu durant el regnat d’Amenofis
III, el temple de Soleb és considerat per a molts com el temple egipci més bell de quants estan ubicats en territori
sudanès.
Després de la visita ens dirigirem cap al sud fins a la ciutat de Dongola.
Dinarem a Dongola (inclòs) i, a continuació, creuarem el Nil i tornarem sobre nostres passes a Karima.
Tarda lliure.
Allotjament.
4/01/2018
KARIMA – KHARTUM – OMDURMAN
Després d’esmorzar a la nostra Rest House ens dirigirem a Khartum per la carretera que uneix les localitats d’Abu
Dawn i Khartum. Serà un trajecte d’unes 5 hores.
Arribada prevista a Khartum al migdia i visita del Museu Arqueològic Nacional de Khartum. En aquest museu s’hi
exposen peces dels principals períodes de la història de Núbia des de la prehistòria fins al període cristià. Als
jardins que hi ha a l’exterior del recinte del museu també hi podrem visitar les restes reconstruïdes dels temples de
Buhen, Semna i Kumma, traslladats durant la campanya de rescat promoguda per la UNESCO durant els anys 60’ i
70’, quan es van finalitzar els treballs de construcció de la presa d’Assuan i bona part del territori de l’antiga Núbia
quedà sota les aigües del Llac Nasser.
Després de visitar el Museu Arqueològic Nacional dinarem en un restaurant local (inclòs) i ens dirigirem a l’indret
on conflueixen el Nil Blanc i el Nil Blau.
A continuació, creuarem el Nil i ens dirigirem a la ciutat d’Omdurman on, antigament, hi havia la capital del país i
visitarem la tomba del Mahdi, el “Messies” que al s. XIX va protagonitzar una revolta contra el domini turc en la
què el Sudan esdevingué un país independent.
A continuació ens dirigirem al mercat d’Omdurman.
Després de la visita trasllat a l’hotel (day use) i sopar en un restaurant local (inclòs).
A l’hora convinguda trasllat a l’aeroport de Khartum.
5/01/2018
KHARTUM – ISTAMBUL – BARCELONA
Tràmits de sortida del país i embarcament en el vol de la companyia Turkish Airlines amb destí Barcelona, via
Istanbul.
Arribada a Barcelona. Fi dels nostres serveis.
Allotjaments

KAHRTUM: Hotel Grand Holiday Villa (4*): http://grandholidayvillasudan.com/index.htm
MEROE: Campament fix de Meroe.
KARIMA: Nubian Rest House.
TOMBOS: Campament
SOLEB: Campament
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