
 

 

 

 

 
Sudan 

19.02 – 27.02.2017 

Sudan jest pięknym, największym i jednym z najludniejszych krajów Afryki. Wspaniałe zabytki przeszłości, 
pozostałości po starożytnych faraonach można tutaj spotkać co krok, zaś nekropolia Meroe czy piramidy Nuri 

zadowolą najbardziej wybrednych amatorów starożytności. Jeśli do tego dodamy przepiękną dolina Nilu 
Błękitnego, malownicze piaski Pustyni Nubijskiej i gościnność przyjaznych i sympatycznych Sudańczyków, 

wszystko to sprawi, że wyprawa w ten rejon Afryki stanie się niezapomnianym przeżyciem. 

 
1 dzień, 19.02.2017, Warszawa – Chartum 
 
Spotkanie grupy na lotnisku w Warszawie. Wylot do Chartum via Istambuł.  
 
2 dzień, 20.02.2017, Chartum 
 
Nocny przylot do Chartum, powitanie przez przewodnika i przejazd do hotelu Plaza 
(www.khartoumplazahotel.com). Nocleg.  Po śniadaniu ok. 9.00 zaczynamy całodniowe 
zwiedzanie Chartum: Morgan Park – miejsce spotkań Nilu Białego i Nilu Niebieskiego; 
Muzeum Archeologiczne - dwie piękne świątynie uratowane przez UNESCO i przeniesione 
z obszaru jeziora Nesera; Muzeum etnograficzne z ciekawą kolekcją ludów 
zamieszkujących tą część Afryki.  

Następnie przekraczamy Nil Biały, przystanek na lunch i 
30 min. przejazd do Omdurman, gdzie zobaczymy 
odwiedzimy grób Mahdiego, dom Khalifa (następcę 
Mahdiego). Czas na spacer po targowisku, będący 
największym marketem w kraju i powrót do hotelu na odpoczynek. 
Wieczorem kolacja w lokalnej restauracji. (S,L,K) 
 
3 dzień, 21.02.2017, Chartum – pustynia Bayoda – Dongola – El Seliem 

 
Po śniadaniu wyjazd samochodami 4x4 w kierunku pustyni Bayoda, aby dostać 
się do oddalonego o 500 km miasta Dongola. Na trasie przystanki np. w 
okolicach Omdurman, aby zobaczyć kolonie terminów; stop na lunch na stacji 
Mulaga i wizyta na zamku Khandag zbudowanym przez Mameluków. 
Przekroczenie Nilu w okolicach wsi El Seliem, transfer do hotelu Sharlis Bonis, 
kolacja i odpoczynek. (S,L,K) 
 
 
 
 

http://www.khartoumplazahotel.com/


 

 

 
 
 
 
4 dzień, 22.02.2017, Elseliem – Tombus – Kerma – Kawa 
 

Z samego rana wizyta na lokalnym targowisku, następnie przejazd do wsi 
Tombus (60 km jazdy), gdzie zobaczymy niedokończoną statuę 
prawdopodobnie na cześć jednego z nubijskich faraonów; stelle Thuotmesa 
I upamiętniające zwycięstwo królestwa Kermy nad Nubijczykami. Czas na 
spacery nad brzegiem Nilu i podziwianie „pięknych okoliczności przyrody” 
oraz rejs po Nilu. Lunch w restauracji w Kermie, krótka wizyta na lokalnym 
ryneczku i przejazd, aby zwiedzić majestatyczną Defuffę, gdzie znajdują 
słynne groby królestwa Kerma, resztki posągu króla Taharqa; egipskie stele 

wyrzeźbione w skale oraz wizyta w Muzeum Kermy. Kontynuacja trasy (ok. 1h) do Kawy, z licznymi 
pozostałościami świątyń nad Nilem, oazami i malowniczymi wydmami. Kolacja i nocleg w obozowisku (namioty) 
w oazie przy wydmach Kawy.(S,L,K) 
 
5 dzień, 23.02.2017, Kawa – Old Gondola – Karima  
 
Pobudka, poranna kawa, śniadanie i przejazd aby zobaczyć pobliskie ruiny 
świątyni Amona, będąca świadectwem bogactwa religijnego dawnego 
królestwa Kusz. Następnie przejazd do Starej Dongolii, terenów dawnego 
królestwa chrześcijańskiego Makuria (580r. – 1450r.n.e.), gdzie zobaczymy 
pozostałości chrześcijańsko-koptyjskiej świątyni z marmurowymi 
kolumnami, a także kilka ruin kościołów usytuowanych nad brzegiem Nilu. 
Przejazd po pustyni nubijskiej do Karimy, gdzie czeka Nas kolacja i nocleg w 
lokalnej chacie, leżących nie daleko góry Jebel Barkel.(S,L,K) 
 

6 dzień, 24.02.2017, Karima – Kurru - Jebel Barkel – Skamieniały Las 
 
Po śniadaniu przejażdżka łodzią motorową do Kurru, gdzie odwiedzimy 
kompleks grobowców składający się z piramid królów kuszyckich XXV 
dynastii oraz leżącą w pobliżu dolinę ze skamieniałym lasem. Po powrocie 
do Karimy przejazd do podnóża góry Jebel Barkel – góry uważanej przez 
Sudańczyków za świętą. Zwiedzanie świątyni poświęconej faraonom 
Nowego Królestwa Nubian i ich patrona Amona (lista UNESCO), leżących u 

podnóża góry. Po lunchu w Karimie, wizyta na lokalnym targu i odpoczynek. Późnym popołudniem powrót pod 
górę Jebel Barkel i dla chętnych okazja do wspinaczki na szczyt góry (20 min), skąd rozpościera się naprawdę 
niesamowity widok na pustynną okolicę przy zachodzie słońca. Powrót na kolację i nocleg do lokalnej 
chaty.(S,L,K)  
 
7 dzień, 25.02.2017, Karima – piramidy – Meroe 
 
Dzień zaczniemy od zwiedzenia Nuri – kompleks strzelających w niebo 74 piramid, wspominanych już w Starym 
Testamencie. Następnie przejazd przez pustynię do Doliny Gazali z przystankiem przy ruinach klasztoru i  



 

 

 
 
 
 
lunchem w dolinie Marwa. Podczas podróży będą liczne szanse ujrzeć 
nomadów z plemienia Hassania, żyjących na pustyni, przekroczenie Nilu na 
moście w mieście Atbra i kontynuacja trasy do Meroe. Przyjazd do obozu 
Meroe z widokiem na piramidy. Zakwaterowanie w komfortowych 
namiotach, kolacja i nocleg lub spacer do pobliskich piramid.(S,L,K) 
 
8 dzień, 26.02.2017, miasto królewskie Meroe - Chartum   
 

Zwiedzenie piramid. Królewska Nekropolia Meroe położona jest ok. 3 km 
od Nilu, kilka piramid wyróżnia się swoimi ostrymi kształtami, które sięgają 
jasnego nieba, zaś każda z nich ma własną kaplicę grobową ze ścian z 
płaskorzeźbami, które pokazują życie królewskie. Do tego liczne pałace, 
świątynie oraz dobrze zachowana rzymska łaźnia. Lunch i ruszamy do Al-
Musawwarat as-Safra – stanowiska archeologicznego, w pobliżu VI 
Katarakty, gdzie zachowały się pozostałości kuszyckiego miasta z wielkim 
zespołem sakralnym. Na koniec krótka wizyta w Naqa z pozostałościami 

nubijskiego miasta z okresu królestwa Meroe i kontynuacja trasy do Chartumu (2,5h jazdy). Po przybyciu do 
hotelu Plaza odpoczynek, kolacja pożegnalna w lokalnej restauracji i czas na krótki nocleg. 
 
9 dzień, 27.02.2017, Chartum – Istambuł – Warszawa 
 
Ok. 1.00 w nocy transfer na lotnisko i wylot do Polski via Istambuł. Przylot tego samego dnia, zakończenie 
imprezy. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Cena za osobę:  
grupa 8-osobowa: 1580 USD 

grupa 10-osobowa: 1470 USD 
+  

koszty biletu lotniczego  
 

Obejmuje: 

Powitanie na lotnisku, transfery lotnisko – hotel – lotnisko i wycieczki w Chartumie klimatyzowanym minibusem, 
zwiedzanie wg programu, transfery samochodami 4x4 Toyota Land Cruiser, noclegi w 3* wymienionych hotelach 
i lokalnej chacie w Karimie (z dostępem do elektryczności, toalety, prysznica) w pokoju 2 osobowym oraz pod 
namiotami; pełne wyżywienie (w Chartumie posiłki w lokalnych restauracjach + kawa, herbata, soki i deser, 
podczas trasy obsługa lokalnego kucharza), opłaty wstępu do zwiedzanych miejsc i pozwolenia archeologiczne; 
pełne wyposażenie obozowe: namioty, materace, prześcieradła, poduszki, stoliki, papier toaletowy, krzesło 
toaletowe, stół do posiłków); woda mineralna, kawa i herbata na trasie; wycieczka łodzią po Nilu, lokalny 
przewodnik angielskojęzyczny/kierowca na całej trasie, obsługa pilota FLUGO, ubezpieczenie turystyczne 
 

Nie obejmuje: 
koszty biletów lotniczych już od 2835 PLN; napiwków  i innych osobistych wydatków; opłaty wizowej (ok. 360 
PLN); dopłaty do hotelu Marawi Land Resort w Karimie: 85 USD za osobę w pokoju 2 osobowym za 2 noce/ 140 
USD za osobę w pokoju 2 osobowym za 2 noce; dopłaty do pokoju 1 osobowego: 120 USD (w hotelach w 
Chartumie i El Seliem – pojedyncze namioty do potwierdzenia)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Uwagi: 
Minimalna liczba osób: 8 / 10.  
Wiza:  
Między Polską a Sudanem obowiązuje ruch wizowy. Paszport powinien mieć okres ważności co najmniej 6-
miesięczny. Nie ma możliwości otrzymania wizy na lotniskach ani w portach. Ze względu na brak sudańskiego 
przedstawicielstwa dyplomatycznego w Polsce o wizę tranzytową lub pobytową można ubiegać się 
w Ambasadzie Republiki Sudanu w Berlinie. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest uzyskanie wizy 
blankietowej bez osobistego kontaktu z urzędem sudańskim, jednak wówczas formalności wizowe muszą być 
dopełnione wcześniej w MSW w Chartumie przez konkretną firmę lub obywatela sudańskiego. W tym celu musi 
zostać przedłożona kopia paszportu cudzoziemca. Wiza udzielana jest na 30 dni. Posiadanie wizy izraelskiej jest 
równoznaczne z odmową udzielenia promesy wizy sudańskiej (info do potwierdzenia). 
2 opcje uzyskania wizy: 
1: via lokalny kontrahent. Wysyłamy kopię paszportu (strona ze zdjęciem) a po 3 dniach otrzymujemy kopię wizy. 
Po przylocie lokalny przedstawiciel wręczą oryginały wizy (odpowiednia wklejka w paszporcie) i udajemy się do 
kontroli paszportowej. Koszt: 150 USD 
2: via biuro wyspecjalizowane w uzyskaniu wiz www.wizaserwis.pl/Sudan . Koszt: ok. 360 PLN przy 8 osobowej 
grupie (na koszty składają się kosztu kuriera, stąd koszt finalny wizy będzie znany po finalnym ustaleniu liczby 
uczestników wyjazdu). Niezbędne do uzyskania wizy: paszport ważny 6 miesięcy od zakończenia podróży; 
wypełniony i podpisany wniosek wizowy z odciskami palców (uwaga - prawy / lewy); kopia rezerwacji hotelu 
(zapewnia FLUGO); 2x zdjęcie paszportowe, czas oczekiwania ok. 14 dni. 
  
 
Sugerowane przeloty: linie Turkish Airlines 
 
1 TK1766L 19FEB SU Warszawa – Istambuł    1450  1930  
2 TK 680L 19FEB SU Istambuł – Chartum        2145  0210 #1 
3 TK 681L 27FEB MO Chartum - Istambuł       0305  0730  
4 TK1765L 27FEB MO Istambuł – Warszawa  1320  1355  
Cena: ok. 2835 PLN 
 

http://www.wizaserwis.pl/Sudan

