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L’ANTIC REGNE DE KUSH 

 
14 - 22  Novembre  2014 

 

 
 

 
 
 
 

VOLSS PREVISTOS: 
 
14-NOV BARCELONA – ISTAMBUL  11.45 – 16.10 
14-NOV ISTAMBUL – KHARTUM 21.05 – 02.20 
 
22-NOV KHARTUM – ISTAMBUL 03.20 – 06.35 
22-NOV ISTAMBUL – BARCELONA 08.00 – 10.45 
 

 
 
 
 
 
 
 

Però qui eren els Nubis? En el seu apogeu el regne de Kush s'estenia des d’Assuan (sud d'Egipte) 
fins Karima (Sudan) al llarg del riu Nil, la seva força va arribar a ser tal, que al segle VIII a. C. van 
fundar la dinastia XXV egípcia i van ocupar el tron amb els anomenats 'faraons negres'. No obstant 
això, finalment van ser expulsats i es van refugiar al voltant de la seva capital Meroe. En aquest 
enclavament van posar en pràctica tot el que havien après dels egipcis pel que fa a aixecar 
piràmides, però de manera diferent. I és que la inclinació i grandària d'aquestes construccions 
varien respecte a la dels faraons. La necròpolis de Meroe compta amb 50 piràmides catalogades, 
però cap supera els 20 metres d'ample a la base. En elles hi ha enterrados uns 40 reis d'aquesta 
curiosa cultura.  
 
A la fi del segle I a. C. el regne de Kush es va enfrontar a Roma. La nova potència llatina no va tenir 
excessius problemes per imposar-se. Malgrat la derrota, Meroe encara va subsistir uns segles més 
abans del seu declivi definitiu. Aquesta curiosa civilització, veritable regne de les piràmides, va caure 
en l'oblit fins que el naturalista francès Frédéric Cailliaud la va tornar a redescobrir el 1822. Gairebé 
dos segles després els secrets d'aquesta enigmàtica civilització segueixen aflorant.  
Aquesta és la història ignorada dels anomenats "Faraons Negres" que van fer capitular a tots els 
líders egipcis durant tres quarts de segle. 
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14-novembre  Barcelona - Istanbul - Khartoum  
 
Presentació a la T1 de l'aeroport de Barcelona, dues hores abans de la 
sortida. Tràmits de facturació i embarcament amb destinació final 
Khartoum via Istanbul. Nit i serveis a bord  
 
15-novembre  Khartoum - Meroe  
 
Arribada a Khartoum. Tràmits de duana i immigració. Trasllat a l'hotel.  
 
Esmorzar a l'hotel i visita del Museu Arqueològic que posseeix en el seu 
interior alguns objectes extraordinaris, fins i tot dos temples sencers 
rescatats per la UNESCO i traslladats des del Llac Nasser, quan va ser 
inundat per l'aigua. Dinar en ruta. Després del dinar iniciarem la sortida 
cap al nord. Després d'uns 50 km entrarem en una àrea de desert 
coberta d'enormes roques granítiques, aquestes són les últimes 
formacions rocoses de la sisena cataracta del Nil. Ens aturarem a prop 
del riu on aquestes formacions són encara més espectaculars. 
Continuarem per veure una zona on hi ha grans troncs d'acàcia 
fossilitzats i des d'on ja es poden apreciar lluny l'extensió de piràmides 
de la necròpolis reial de Meroe. Arribada al campament. Sopar i 
allotjament.  
 
16-novembre  Meroe  
 
Esmorzar. Dia complet de visites. La necròpolis reial de Meroe està 
situada a 3 quilòmetres del Nil en un turó formada per dunes de sorra 
daurada i per més de 20 piràmides amb les seves formes afilades contra 
el cel. La majoria estan en perfectes condicions de conservació. Al peu 
es troben alguns temples funeraris amb els murs decorats que mostren 
escenes de la vida del rei i d'algunes de les seves deïtats protectores. 
Dinar. Continuarem al llarg del Nil cap a la zona de la ciutat reial. Les 
excavacions han confirmat que es tracta de l'àrea central d'una població 
i els seus suburbis envoltada tots ells d'una muralla protectora. Gran 
part d'aquesta ciutat està encara sense excavar i per tant, molts dels 
seus secrets estan encara enterrats sota la sorra. Sopar i allotjament al 
campament.  
 
17-novembre  Naga i Musawwarat  
 
Després de l'esmorzar en el campament, visitarem dos llocs 
arqueològics. Naga situat a 30 quilòmetres a la riba est del Nil i que va 
ser un dels dos centres que es van desenvolupar durant el període 
meroítico.  
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A Naga hi ha el temple Apedemak (segle I DC): un magnífic edifici 
decorat amb la imatge del déu amb la cara de lleó, del Faraó, dels 
aristòcrates, els vençuts en la batalla i moltes imatges de rituals del déu 
Apedemak. Unes dotzenes de metres al costat es troba una petita i rara 
construcció amb arcs i columnes, anomenats "kiosk", en els quals es pot 
veure estils egipcis, grecs i romans. No gaire lluny un altre temple 
dedicat a Amon amb una avinguda de moltons que ens condueix als 
pilons, i una bella entrada decorada.  
 
Sortida cap Musawwarat, prop de Naga, aquest campament està situat 
en una vall envoltada per pujols. Encara les ruïnes del gran temple són 
visibles. Les seves principals característiques són la muralla que va ser 
construïda durant el segle I DC El gran nombre d'elefants representats 
en aquestes parets fan pensar que aquest animal va haver de tenir gran 
importància en aquest lloc. Proper a aquest lloc, hi ha un altre temple, 
recentment descobert per una missió arqueològica alemanya, dedicat al 
déu Apedemak. Picnic per la zona i retorn al campament. De camí 
visitarem el mercat de Shendi, famós per les seves dàtils. Retorn a 
l'hotel. Sopar i allotjament.  
 
18-novembre  Meroe - Karima  
 
Després de l'esmorzar sortida cap Karima per la carretera que discorre 
al costat del Nil, fins arribés a la ciutat de Atbara. Arribem a la ciutat de 
Atbara, situada a la confluència del Nil i del riu Atbara, on creuem el Nil. 
Esperar el ferri i creuar el riu és un moment molt interessant ja que ens 
donarà l'oportunitat d'estar amb la gent local i tenir l'experiència de la 
seva amabilitat i hospitalitat. Després de creuar el riu entrarem al desert 
Bayuda, caracteritzat per grans muntanyes de basalt. A vegades 
trobarem caravanes de camells i cabres dels nòmades Bisharin, que 
viuen en petits grups familiars. A la tarda per la vora del riu Nil 
arribarem a Karima i allotjament a la Nubian rest House.  
 
19-novembre  Karima - Jebel Barkal - El Kurru - Nuri - 
Karima  
 
Esmorzar. Punt de referència en el desert Núbia, Jebel Barkal ("Jebel" 
vol dir muntanya en Àrab) pot ser vist des d'una dotzena de 
quilòmetres. A peu d'aquesta magnífica muntanya de gres vermell amb 
cingles i considerat com a lloc sagrat des de temps antics hi ha el gran 
temple, dedicat als Faraons del Nou Regnat i el seu Déu Amon. L'antiga 
"Muntanya Pura", l'Olimp dels Nubis, va ser el cor religiós dels Nubis 
durant més de 1000 anys. Al costat de les ruïnes del gran temple 
queden encara moltes escultures de granit que voregen una llarga 
avinguda que probablement conduïa a l'embarcador. A la paret de les 
muntanyes hi ha una gran cambra decorada. 
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Després de dinar, sortida cap a la necròpolis Reial de l'antiga ciutat de 
Napata, la capital Núbia (des 800-400 aC) abans del període meroítico, 
tenia gran nombre de piràmides en tres diferents llocs: Al nord de Jebel 
Barkal, a El Kurru , ia una dotzena de quilòmetres al sud de la muntanya 
en Nuri, que està situat a l'altra riba del Nil al Kurru, on trobem una de 
les necròpolis de l'antiga capital de Napata, visitarem dues tombes que 
estan excavades a la roca i totalment decorades amb frescos. Ens 
acomiadarem de la zona visitant les estilitzades piràmides de Nuri. El 
viatge continua amb la visita d'un lloc ric en fòssils. A la tarda-nit 
tornem a Karima, sopar i allotjament.  
 
20-novembre  Karima - Dongola - Karima  
 
Esmorzar. Avui és un dia llarg seguint el Nil fins a l'antiga capital 
cristiàno/copta de l'antiga Núbia: Dongola, on podrem veure les 
fascinants ruïnes de la catedral del desert, amb les seves columnes de 
marbre. Les antigues pintures coptes, que pertanyien a aquestes 
esglésies i altres que estan en aquesta zona, es troben al museu de 
Khartum (entre d'altres) Visita de Dongola i les ruïnes properes, així 
com algun dels pobles veïns. La població núbia, no té res a veure, amb 
la població àrab del sud del país. Són com els dos deserts; similars, però 
totalment oposats i diferenciats. L'amabilitat de la gent, les ganes de 
parlar amb els "visitants" (majoritàriament, no parlen àrab, sinó 
diferents llengües i dialectes) i els seus gestos d'amabilitat envers 
nosaltres, ens sorprendran. L'arquitectura núbia tradicional, les petites 
viles de cases blanques, decorades amb motius geomètrics i florals ... 
Dinar i sopar inclosos. Allotjament. 
 
21-novembre  Karima - Khartoum  
 
Esmorzar. Sortida pel desert cap a la capital. Aquest és un desert 
"inhabitado", tot i que al costat de l'aigua podem veure petits grups de 
nòmades Bisharin amb els seus animals. Aquests nòmades viuen en 
tendes de campanya construïdes rústicament amb fusta d'acàcia i llana 
de camells. És possible identificar les diferents tribus pels seus tatuatges 
a les galtes i cares. Dinar. Iniciem la ruta cap al sud.  
Pararem a Omdurman, antiga capital del Sudan i visita de l'interessant 
mercat, on és possible comprar bona artesania local. Continuarem cap a 
la tomba del líder Sufí Ahmed Al Nil per veure els Dervixos en la seva 
cerimònia i el mercat de camells. Arribada a Khartoum. Sopar i 
allotjament a l'hotel. 
 
22-novembre  Istanbul - Barcelona  
 
Sortida de matinada cap a l'aeroport. Tràmits de facturació i 
embarcament amb destinació final Barcelona. Nit i serveis a bord. 
Arribada i fi dels nostres serveis. 
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HOTELS PREVISTOS: 
 
Khartoum  HOLIDAY INN VILLA 
Karima  NUBIAN REST HOUSE 
Meroe   MEROE TENDED CAMP 
 

   
 
EL PREU / VIATGE INCLOU:  
 
• Vol internacional amb Turkish Airlines  
• Tots els trasllats esmentats en servei privat  
• Grup Mínim de 10 pax.  
• 1 nit a l'hotel Holiday Villa a Khartoum amb esmorzar  
• 3 nits al Campament permanent de Meroe en pensió completa, 3 nits a la Nubian Rest-House a Karima 
en pensió completa, aigua mineral durant els àpats al Campament ia la Karima Rest-House  
• Transport a Toyota Land Cruisers / Nissan Station Wagon 4x4 o similar  
• Guia de parla espanyola.  
• Guia acompanyant des de Barcelona.  
• Material de viatge  
• Assegurança de viatge  
• Entrades als llocs a visitar  
• Registre de passaport a l'oficina de turisme  
 
EL PREU / VIATGE NO INCLOU:  
 
• Taxes d'aeroport aproximadament 250 Euros.  
• Visat d'entrada a Sudan (105 Euros)  
• Menjars i begudes no esmentades en l'apartat "inclou".  
• Despeses personals, visat. 

 
PREU PER PERSONA 
 
Preu……………………………..….. 2.885.00 € +Tasas 
 
Suplement individual……….…. 520.00 € 
 


