ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI

CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES

SUDAN

Els secrets dels faraons negres, amb Àngel Morillas
Sortida especial: 6 de desembre 2019
9 dies | Dif. horaria +1 (desembre) | Cal Visat
ITINERARI: KHARTUM - DONGOLA - KERMA - TOMBUS - EL KURRU - KARIMA - MEROE

PATRIMONI UNESCO: Lloc arqueològic de Meroe - Karima i llocs associats (Jebel Barkal,
Kurru i Nuri)
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DIA 1. BARCELONA - KHARTUM
Presentació a l’aeroport de Barcelona, al mostrador de la companyia aèria per a fer els tràmits
de facturació de l’equipatge i recollida de targes d’embarcament, 2 hores abans de la sortida
del vol en direcció a Khartum. Ens assistirà el nostre guia acompanyant Baraka.
A l’arribada ens donaran la benvinguda al país i ens traslladarem cap al nostre hotel, on ens
allotjarem.

DIA 2: (KHARTUM) VISITA CIUTAT - OMDURMAN
Esmorzar. Al matí farem la visita de la capital del país, incloent el seu Museu Nacional i el
Museu Etnogràﬁc. Amb l'extensió del domini egipci, l'obertura d'una sortida al Nil equatorial i
Bahr al-Ghazal, va esdevenir una vila important i pròspera habitada per una població variada
amb europeus (cònsols, missioners, comerciants), àrabs de diferents llocs i negres d'ètnies
diverses.

Creuarem el Nil, i visitarem també Omdurman, la
ciutat bessona a l'altra banda del riu, on hi
destaca la Tomba de Mehdi, la Casa de Khalifa i el
vell soc. La ciutat va sorgir com a residència d'un
santó de nom Hamad ibn Muhammad alMashyakhi, conegut com a Ead o Walad Umm
Maryum (1645-1729). Ismaïl Paixà d'Egipte va
utilitzar la població com a base, i s'hi va construir
un fort per controlar l'accés a Khartum des
d'occident. Sopar i allotjament.
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DIA 3: KHARTUM - VELLA DONGOLA - DONGOLA
Esmorzar. Sortida cap al nord. Passarem per
la regió de Wadi Milk, coneguda per les
s ev e s f o r m a c i o n s ro c o s e s i l l o c d e
descobriment de nombrosos fòssils de
dinosaures con l’Ouranosaure, el
Dicraeosari, entre d’altres. Arribarem a Vella
Dongola, a 80 Km de la nova, i visitarem les
ruïnes de la capital del regne de Makuria, un
regne medieval nubi. Les estructures en
formade piràmide que podrem albirar són
part del gran cementiri islàmic, tombes dels
sants sufís. Després de visitar les ruïnes de
les esglésies de l'època primerenca cristiana,
on encara s’hi conserven algunes belles
pintures al fresc, seguirem ﬁns a la ciutat
moderna de Dongola.
Sopar i allotjament.

DIA 4: DONGOLA - KERMA - TOMBUS
Esmorzar. Dedicarem el dia a la zona de la tercera cataracta del Nil i visitarem l'illa de Tombus,
un lloc arqueològic, conegut per les seves inscripcions faraòniques que daten de l'Imperi Nou
egipci. A continuació coneixerem la ciutat antiga de Kerma, un lloc arqueològic que té més de
5000 anys d'antiguitat i té un cementiri i tombes reials importants. Sopar i allotjament.
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DIA 5: TOMBUS - KARIMA
Esmorzar. Ens dirigirem cap a Karima, l'antiga
Napata que va ser la primera capital del
Regne de Kush i avui ens ha deixat diversos
llocs arqueològics a la zona de l'actual
Karima. És una base perfecta per per
descobrir l’antiga ciutat i la petita muntanya
de Jebel Barkal. Primerament visitarem Nuri,
la zona de piràmides, on hi ha la majoria de
les tombes dels monarques del Regne de
Kush, amb una dura història al darrera, que
no va resistir l’arribada dels exèrcits de Roma.
A continuació pujarem a Jebel Barkal, el cor
de Napata, que concentra les ruïnes de
diverses piràmides, palaus i temples, com el
Temple de Mut. Sopar i allotjament.

DIA 6: (KARIMA) VISITA CIUTAT - EL KURRU
Esmorzar. Farem les visites a
l'antiga capital kushita. El Kurru,
Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO, construït entre els
segles VII i IV aC, és un altre dels
cementiris reials i destaca per les
seves ediﬁcacions funeràries, que
estan fetes en túmuls i piràmides,
algunes d’elles per allotjar-hi els
cavalls. Posteriorment visitarem
un bosc petriﬁcat que conté
centenars de troncs que han
passat mil·lenis convertint-se en
testimonis muts de la vegetació
d’altres eres. En acabat, tornarem
a Karima. Sopar i allotjament.
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DIA 7: KARIMA - MEROE
Esmorzar. Sortirem cap a Meroe i visitarem les seves piràmides, catalogades com a Patrimoni
de la Humanitat per la UNESCO. El lloc arqueològic de l'illa de Meroe conté unes 200
piràmides, de diferent estil que les de Karima, i es considera el major atractiu turístic del
Sudan. L’antiga ciutat existeix des del 750 aC, i fou la capital secundària del Regne de Kush,
però va esdevenir-ne la principal quan Napata fou saquejada per Egipte cap al 590 aC. de la
ciutat se’n conserven restes de la muralla i potser un palau reial, alguns petits temples i el
gran temple d’Amon, així com santuaris. Sopar i allotjament.

DIA 8: MEROE - KHARTUM - BARCELONA
Esmorzar. Visitarem Naga, un lloc arqueològic
relacionat amb Meroe on destaquen temples
amb inﬂuència egípcia, núbia i hel·lenística. A
continuació visitarem Musawwarat, un complex
arquitectònic kushita, contemporani a Meroe. En
acabades aquestes interessants visites, sortirem
cap a la capital sudanesa. Trasllat a l'hotel per
descansar a l'habitació. Sopar i espectacle de
d a n s e s d e r v i xo s . A l ' h o ra p rev i s t a e n s
traslladarem a l'aeroport de Khartum, per
prendre el vol de tornada. Nit a bord.

DIA 9: BARCELONA
Arribada a Barcelona i ﬁnalització dels nostres serveis.
Fi del viatge
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Preu per persona en habitació doble: 2.850 €
Suplement individual: 305 €
Grup mínim: 6 persones. Places limitades a 20 persones.

EL PREU INCLOU:

•

•

Assegurança d'assistència en viatge i
despeses d'anul·lació.

Vols internacionals Barcelona Khartum - Barcelona amb Turkish

•

Taxes d’aeroport.

Airlines, en classe Turista.

•

Documentació de viatge.

•

Trasllats Aeroport - Hotel - aeroport.

•

Reunió prèvia al viatge.

•

8 nits d’allotjament en hotels

•

Carta d’invitació i Visat per a
Sudan.

indicats, en habitació doble.
•

Pensió completa: esmorzars en

•

visites i fotos.

hotels, dinars i sopars en excel·lents

•

Permisos requerits per als trajectes,

restaurants seleccionats locals o

•

Registre obligatori del passaport.

hotels.

•

Aigua mineral.

Transport en tot-terrenys 4x4

•

Consulteu suplement en classe business

climatizats durant la ruta.
•

Tour Leader especialista en
Patrimoni UNESCO, Àngel Morillas
com guia Baraka per a grups de 6 o
més viatgers.

•

Guia local de parla hispana durant la
ruta, a més de guia Baraka.

•

Propines a guies locals i conductors.

•

Servei de maleters en hotels.

EL PREU NO INCLOU:
• Extres en els hotels tal com minibar,
bugaderia, telèfon, …
• Despeses personals dels viatgers.
• Begudes en els àpats.
• Àpats en horaris de vol o aeroport.
• Tot allò no especiﬁcat en el programa.
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ENS ACOMPANYA… Àngel Morillas
Historiador i professor d'Història de l'Art, Membre d'ICOMOS-UNESCO i
Coordinador d'un projecte de la UNESCO sobre Patrimoni Mundial.

VISITES INCLOSES
•

•

Entrades i visites amb guia especialitzat a
•

Khartum (Museu Nacional i Museu Etnogràﬁc)

•

Omdurman (Tomba de Mehdi i Casa de Khalifa)

•

Old Dongola

•

Kerma

•

Tombos

•

Karima (Nuri, Jebel Barkal, El Kurri i el bosc petriﬁcat)

•

Meroe (piràmides de Meroe, Naga i Musawwarat).

Assistència a un espectacle de danses dervixos.

HOTELS
•

Khartum: Hotel Regency, 4**** o similar.

•

Dongola: Qasr Al Diyafa Hotel o similar

•

Tombus: cases tradicionals núbies

•

Karima: Merowe Tourist Village o similar.

•

Meroe: Meroe Tented Camp, o similar.
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OBSERVACIONS IMPORTANTS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Es recomana reservar amb suﬁcient antelació.
Al moment de la reserva es reconﬁrmará si aplica algun suplement o descompte aeri.
Al moment de la reserva es realitzarà una paga i senyal del 40% de l'import del viatge.
Per a cancel·lacions involuntàries veure condicions de l’assegurança d'anul·lació.
El mínim de places per garantir la sortida del grup és de 6 viatgers conﬁrmats.
S'informarà a tots els viatgers reservats la quantitat de places conﬁrmades 30 dies abans de la
data d'inici del viatge.
7. En cas de ser 6 viatgers conﬁrmats viatjarà Guia Baraka amb el grup des de Barcelona.
8. Condicions generals en www.baraka.cat/condiciones
CONTACTA’NS PER E-MAIL, TELÈFON O EN PERSONA per formalitzar la teva inscripció al viatge:
E-mail: reserves@baraka.cat | Telèfons: 93 343 52 00 - 93 784 56 00
Oﬁcina Barcelona: Carrer d’Entença 218 | Oﬁcina Terrassa: Carrer del Camí Fondo, 14

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ
A partir del pagament de la reserva, el 100% del bitllet d’avió, més els següents percentatges sobre
l’import total:
De 15 a 11 dies abans de la data de sortida = 5%
De 10 a 3 dies abans de la data de sortida = 15%
Dins de les 48 prèvies a la sortida = 25%
Després = 100%
NOTA - Coneguda la desestimació, l‘agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués
d’abonar, deduïdes les despeses de gestió i, en el seu cas, les despeses d’anul·lació justiﬁcades i les
penalitzacions.
Viatge subjecte a les condicions generals especiﬁcades a la pàgina web de Baraka
NOTA: RECORDEM QUE S’INCLOU ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ QUE COBREIX UN GRAN NOMBRE DE MOTIUS DE
CANCEL·LACIÓ. POSEM A LA SEVA DISPOSICIÓ AQUESTA ASSEGURANÇA PER SI VOLEN CONSULTAR-LA EN DETALL. NOMÉS
ENS L’HAN DE DEMANAR.

ORGANITZACIÓ
Baraka Club de Viatges
www.baraka.cat
reserves@baraka.cat
tel. 93 343 52 00 - 93 784 56 00
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