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                SUDAN PÓŁNOCNY: Zrozumieć Potęgę Nilu 

  

Zapraszamy do kraju pełnego tajemnic, kraju pachnącego 
olejkami i kadzidłem. Mało kto wie, że w Sudanie znajduje się 
więcej piramid niż w całym Egipcie! Kraj ten nie został jeszcze 
skażony przez masową turystykę, a mieszkający tutaj ludzie są 
niezwykle mili i gościnni. Sudan to Sahara, Jebel Barkal - święta 
góra Nubijczyków, położone u styku Nilu Białego i Błękitnego 
Chartum, antyczne egipskie świątynie i nietknięte ludzką stopa 
pustkowia. 

 
Sudan to przygoda godna tylko największych podróżników! 

 
Trasa: Chartum – Omdurman – Dongola – Soleb – Kerma – Tombusa – Karima – Nuri – El 
Kurru – Meroe – Naqa – Mussawarat – Kassala – Chartum 
 
Najważniejsze atrakcje: 

 Jebel Barkal - święta góra Nubijczyków  
 Położone u styku Nilu Białego i Błękitnego Chartum  
 Antyczne egipskie i meroickie świątynie  
 Nietknięte ludzką stopa pustkowia  
 Pokaz Derwiszów 
 Nuri - składający się z 74 piramid kompleks grobowców 

 
RAMOWY  PROGRAM  WYJAZDU 

 
Dzień 1 Warszawa – Chartum (-/-/-) 
Zbiórka Uczestników na lotnisku w Warszawie, Przelot do stolicy Sudanu – Chartum. Posiłki na 
pokładzie samolotów. 
 
Dzień 2 Chartum – Omdurman (S/-/-) 
Przylot do Chartum, transfer do hotelu, czas na odświeżenie i odpoczynek po podróży. Po 
śniadaniu zwiedzanie stolicy Sudanu. Chartum położone jest w iście bajkowej scenerii, to właśnie 
tutaj łączą się wody Nilu Białego i Błękitnego. Wizyta w Muzeum Narodowym. Jego pokaźne 
zbiory stanowią najważniejszą kolekcję w całym kraju. Zobaczymy tu eksponaty z czasów 
Królestwa Kusz czy starożytnego Egiptu. Następnie czeka nas wizyta w Muzeum Etnograficznym i 
domu Khalifa oraz zwiedzanie grobowców Mahdi. Spacer po Souq – największym targowisku w 
Sudanie. Wieczorem weźmiemy udział w niezwykle mistycznym rytuale derwiszów. W każdy 
piątek wyznawcy sufizmu poprzez taniec i modlitwę starają zbliżyć się do Boga. Uczestnicy grają i 
tańczą pogrążeni w transie. Cały rytuał trwa około godziny czasu. Nocleg w Chartum. 
 
 

http://www.lachmanski.pl/
http://www.mojewakacje24.pl/


Biuro Podróży ŁACHMAŃSKI TRAVEL 

61-758 Poznań, ul. Garbary 64 
Rekomendacja Wielkopolskiej Izby Turystycznej 
Członek Stowarzyszony Polskiej Izby Turystyki 
Laureat Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług  

Tel. 061 8516263 , Fax 061 8517285  
e-mail: biuro@lachmanski.pl  

www.lachmanski.pl 
www.MojeWakacje24.pl 

NAJLEPSZE W POLSCE / THE BEST IN POLAND   

 

Przedstawiony program jest autorskim programem Biura Podróży „Łachmański Travel” s.c.  
Kopiowanie, przekazywanie osobom trzecim i wykorzystywanie programu bez zgody właściciela programu jest zabronione.  

Dzień 3 Chartum – Dongola (S/L/K) 
Po śniadaniu przejazd przez malownicze tereny pustyni Bayuda do Dongoli. Między VIII a XIV 
wiekiem Dongola była stolicą Zjednoczonego Chrześcijańskiego Królestwa Nubii. Zwiedzanie 
kompleksu królewskiego, oraz pozostałości po świątyniach sakralnych. Po drodze krótki postój 
aby zobaczyć ogromne kopce termitów. Przejazd wzdłuż Nilu. Nocleg w hotelu w Dongola. 
 
Dzień 4 Soleb – Wyspa Sai (S/L/K) 
Przejazd do miejscowości Soleb. Zwiedzanie najlepiej zachowanej w Sudanie egipskiej świątyni 
zbudowaną ku czci Boga Amuna, wybudowanej na polecenie Amenhotepa IV. Spotkanie z 
miejscową ludnością. Następnie rejs na wyspę Sai (w trakcie rejsu będziemy wypatrywać 
krokodyli). Na wyspie Sai znajduje się grobowiec pochodzący sprzed 3400 lat, zbudowany dla 
jednego z nubijskich złotników. Nocleg w niezwykle klimatycznym, tradycyjnym nubijskim domku o 
wysokim standardzie.  
 
Dzień 5 Kerma – Tombusa (S/L/K) 
Przejazd trzecią kataraktą Nilu do Kermy i Tombusa. Nocleg w niezwykle klimatycznym, 
tradycyjnym nubijskim domku o wysokim standardzie.  
 
Dzień 6 Karima – Jebel Barkal (S/L/K) 
Po śniadaniu przejazd do Karima. Zwiedzanie stanowiska archeologicznego kultury Napata i 
okresu drugiego królestwa Kusz. Wizyta o zachodzie słońca na przepięknej, malowniczej, świętej 
górze Jebel Barkal. Nocleg w hotelu. 
 
Dzień 7 Nuri – El Kurru – Meroe (S/L/K) 
Wczesnym rankiem wizyta w Nuri i El Kurru. Nuri to składający się z 74 piramid kompleks 
grobowców nubijskich władców. Okazałe grobowce zostały zbudowane z miejscowego 
czerwonego piaskowca. Co ciekawe, tutejsze piramidy zaczęto wznosić dopiero 800 lat po 
zbudowaniu ostatniej piramidy w Egipcie. Znajdziemy tu też groby 24 koni i 2 psów. Następnie 
przejazd do miasta Meroe. Meroe znajdujące się pomiędzy VI a V kataraktą Nilu. To właśnie tutaj, 
rozwinęło się pismo meroickie, które z czasem zastąpiło wcześniejsze pismo egipskie. Stanowisko 
archeologiczne w Meroe, w 2011 roku zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Nocleg w hotelu w Maroe.  
 
Dzień 8 Naqa – Mussawarat (S/L/K) 
Po śniadaniu wycieczka do Naqa (miasta Lwów) i Mussawarat. Zwiedzanie kompleksu świątyń 
Naqa sięgających VI w. p.n.e. Następnie przejazd do Mussawarat i zwiedzanie pozostałości 
kuszyckiego miasta wraz ze świątynią. Nocleg w hotelu w Maroe. 
 
Dzień 9 Kassala (S/L/K) 
Po śniadaniu przejazd do miasta Kassala. Kassala to miasto znajdujące się we wschodnim 
Sudanie, przy granicy z Erytreą. Mieszkańcy tego miasta to istna mozaika kilku grup etnicznych. 
Zwiedzanie Grobowca Khatmiyya Hasana i zabytkowego meczetu. Przejazd na obrzeże miasta 
gdzie żyje niezwykle fotogeniczne plemię Rashaida. Plemię to nieustannie prowadzi koczowniczy 
tryb życia. Rashaida żyją w namiotach z koziej skóry, a utrzymują się głównie z hodowli kóz i 
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wielbłądów. Kobiety Rashaida zazwyczaj ukrywają swoje przepiękne twarze, zajmują się 
pilnowaniem rodzinnego ogniska, oraz wyrobem biżuterii. Nocleg w hotelu w Kassala. 
 
Dzień 10 Kassala (S/L/K) 
Po śniadaniu wizyta na niezwykle barwnym targowisku wielbłądów. Po południu udział w 
majestatycznym pokazie tańca Beja i Rashaida. Derwisze sammanii podczas rytuału są ubrani w 
białe szaty (dżalabije), a ich głównymi rekwizytami podczas tańca są miecze. Beja tańczy się 
zazwyczaj w dwóch rzędach, taniec ten bazuje na wysokim podskakiwaniu. Nocleg w hotelu w 
Kassala. 
 
Dzień 11 Kassala – Chartum (S/-/-) 
Po śniadaniu przejazd do Chartum. Czas wolny na zakup pamiątek i odpoczynek przed podróżą. 
Po południu czas na odświeżenie w hotelu. Transfer na lotnisko i wylot do Warszawy. Posiłki na 
pokładzie samolotów. 
 
Dzień 12 Chartum – Warszawa (-/-/-)  
Przylot do Warszawy. 
  
 

Termin:      Cena:     
     29.11 – 10.12.2018 r.   4684 zł + 1221 EUR 
 
 
Cena obejmuje: 

 przelot na trasie Warszawa / Chartum / Warszawa, 

 opłaty lotniskowe i podatki do w/w przelotów międzykontynentalnych, 

 opłata wjazdowa do Sudanu,   

 transfery lotnisko / hotel / lotnisko, 

 przejazdy samochodami terenowymi 4x4 podczas realizacji programu,  

 noclegi w wysoko ocenianych, zadbanych 3* hotelach według miejscowej kategorii z 
własną lub wspólną łazienką w pokojach 2 os. (dopłata do pokoju 1-os. – 180 EUR) 

 wyżywienie wg programu: 10 śniadań, 8 obiadów, 8 kolacji (S-śniadanie, L-obiad, K-
kolacja),   

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem, 

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 

 lokalny/licencjonowany kierowca/przewodnik podczas zwiedzania, 

 opieka pilota/tłumacza ze strony Łachmański Travel do wyłącznej dyspozycji grupy na 
cały czas wyjazdu, 

 możliwość odświeżenia się w hotelu przed wylotem do Polski, 

 lokalne podatki i opłaty rządowe w Sudanie,  

 ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz koszty leczenia na czas 
wyjazdu w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 Warszawa, 
ul. Przyokopowa 31.  
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Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji, wycieczek 
fakultatywnych, napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie, wizy do 
Sudanu: 40 EUR + pośrednictwo biura 150 PLN, obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny - 13 PLN/os.  
 
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 08 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. 
Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. 
Ostateczne ceny biletów lotniczych z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w 
cenie wizy wjazdowej. 
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