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Namíbia – Um circuito de experiências– 14 dias e 12 noites
O melhor da Namíbia
 1º Dia – Segunda -Feira - Origem / Johannesburg
Embarque com destino ao aeroporto internacional de Windhoek. Jantar e noite abordo.

 2º Dia – Terça -Feira – Johannesburg / Windhoek
Conexão no Aeroporto de Johannesburg com destino a Windhoek. Recepção no aeroporto e traslado para o hotel. Tempo livre
para descanso.

 3º Dia – Quarta-Feira - Windhoek – Otjiwarongo
Após o café da manhã, visita panorâmica pela cidade de Windhoek, oferecendo uma visão geral dos principais fatos da história
e da cultura da capital da Namíbia, desde a era colonial até os dias de hoje. Iniciamos o passeio por Katutura para que os
visitantes conheçam um pouco mais sobre a história da política de apartheid em Windhoek. Continuação até o famoso Castelo
Schwerinsburg, de onde se tem uma das mais lindas vistas da cidade. A visita também inclui atrativos como a igreja de Cristo, o
Tintenpalast (A casa parlamentar), Jardins do parlamento, Memorial Rider, Estação de trem e o Museu Alte Feste. Retorno para
o hotel, check out a partir das 13h00 no inverno e das 14h00 no verão, saída com destino a Otjiwarongo. Chegada ao lodge no
final da tarde. Após o jantar faremos um safári noturno. Jantar e hospedagem no Otjiwa Lodge ou similar. (Percurso: 260 Km >
+/- 05h30)

 4º Dia – Quinta-Feira - Otjiwarongo - Etosha
Saída com destino ao Parque Nacional de Etosha via cidade de Otjiwarongo. Na chegada faremos o primeiro safári no parque.
Etosha oferece uma das mais preservadas visões da vida silvestre na Namíbia. Representa mais de 20.000 km² com uma
população formada por mais de 114 espécies de mamíferos. Jantar (Dependendo da hora de chegada ao lodge) e
hospedagem no Mokuti Lodge, Mushara Bushcamp ou similar. (Percurso: 350 Km > +/- 05h00)

 5º Dia – Sexta-feira - Etosha

Após café da manhã, saída até as planícies do Etosha. Faremos um safari no parque conhecido como “Grande Espaço Branco”,
ao redor de um deserto de sal de 120 km de comprimento e 72 km de largura, para poder observar diferentes espécies como
os impalas de cara negra, rinocerontes negros, cães selvagens, cabra-de-leque, entre outros. Jantar e hospedagem no Etosha
Taleni Village, Etosha Safari Camp ou similar.(Percurso: +/- 200 Km durante o dia)

 6º Dia – Sábado - Etosha - Damaraland
Café da manhã no Camp. Saída para Kamanjab. Visita a uma tribo Himba. Continuação rumo a Twyfelfontein, chegada ao
lodge. Jantar e hospedagem no Twyfelfontein Country Lodge ou similar. (Percurso: 380 Km > +/- 06h30)

 7º Dia – Domingo - Damaraland
Café da manhã no lodge. Saída para uma excursão em Damaraland, e com um pouco de sorte poderemos ver os Oryx, os
cabra-de-leque e os elefantes do deserto (sujeito a condições climáticas). Visita a uma tribo Damara, para vermos a tradição e
os costumes das pessoas que vivem nesta região. Visitaremos Twyfelfontein, para descobrir as pinturas e as gravuras dos
Bosquímanos. Visita à montanha queimada. Voltaremos ao lodge no final da tarde.
Jantar e alojamento no Twyfelfontein Country Lodge ou similar.

 8º Dia – Segunda-feira - Damaraland - Swakopmund

Café da manhã no lodge. Saída até Uis, pequena cidade mineira, de onde pode se ver o Brandberg, a montanha mais alta da
Namíbia. Chegada em Swakopmund, uma pequena cidade situada ao norte do deserto da Namíbia. É uma estação balneária
em estilo colonial alemão datada do início do século passado. Tempo livre para visitar a cidade. (Percurso: 340 Km > +/- 05h30)
Jantar e alojamento no guesthouse / hotel em Swakopmund.

 9º Dia – Terça-feira - Swakopmund - Sesriem
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã com destino a Walvis Bay, principal porto da Namíbia. Passeio de barco para avistar
os golfinhos e os leões marinhos. Tarde livre para visitar a cidade, fazer compras ou atividades extras mediante suplementos.
Jantar e noite no guesthouse / hotel em Swakopmund. (Percurso: 280 Km > +/- 04h30)

 10º Dia – Quarta-feira - Walvis Bay - Swakopmund
Saída até o Rio Kuiseb, importante na Namíbia porque permite frear a extensão das dunas até o norte. Travessia através do
parque de Naukluft. Faremos parada em um Guest Farm para uma degustação de vinhos locais da Namíbia. Chegada ao lodge
no final do dia. Jantar e noite no Desert Camp, Desert Quiver Camp, Desert Camp, Agama River Camp ou similar. (Percurso: 70
Km)

 11º Dia – Quinta-feira - Sesriem - Sossusvlei

Café da manhã no Camp. Saída antes do amanhecer para desfrutarmos das cores do deserto da Namíbia, um dos desertos
mais antigos do planeta com as dunas mais altas do mundo. Visita a Sossusvlei e Sesriem Canyon, localizado no Rio Tsauchab
e com uma profundidade de 30 m. Jantar e noite no Desert Camp, Desert Quiver Camp ou similar. (Percurso: +/- 240 Km
durante o dia)
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 12º Dia – Sexta-feira - Sesriem - Mariental
Café da manhã no Camp. Saída até a cidade de Mariental, chegada ao lodge que está nos limites do deserto de Kalahari. À
tarde, excursão para observar o maravilhoso pôr do sol e as paisagens cativantes do deserto do Kalahari. Jantar e alojamento
no Intu Africa Camelthorn Camp ou similar. (Percurso: 350 Km > +/- 04h30)

 13º Dia – Sábado - Mariental – Windhoek
Café da manhã no lodge/Camp. Retorno à cidade de Windhoek. Se o tempo permitir faremos um rápido passeio panorâmico
na cidade. Acomodação no hotel. (Percurso: 295 Km > +/- 04h30)

 14º Dia – Domingo - Windhoek / Origem

Traslado para o aeroporto internacional de Windhoek. Embarque para a cidade de origem.
INCLUI:
Traslados de chegada e saída, 2 noites com café da manhã em Windhoek, city tour panorâmico em Windhoek, 1 noite em

Otjiwarongo, 2 noites em Etosha, 2 noites em Damaraland, 2 noites em Swakopmund, 2 noites em Sesriem, 1 noite em
Mariental, serviço de guia/condutor de idioma Inglês, Castelhano, Português ou Italiano dependendo do número de
participantes de cada país, veículo de 4-10 assentos dependendo do nº participantes e disponibilidade, hospedagens de
acordo com mencionado, sujeitos a disponibilidade, alimentação de acordo com itinerário regime meia pensão, entradas aos
parques, reservas, excursões e visitas mencionados no roteiro, água mineral durante a viagem e Assistência de Viagem Travel
Ace.
NÃO INCLUI:
Passagem aérea, taxas de aeroporto de Windhoek, almoço durante a viagem, bebidas e gastos pessoais e gorjetas para o guia
e staff dos lodges.
SAÍDAS PROGRAMADAS
Baixa
temporada

Média
temporada

Alta temporada

Extra alta
23 JUL 2018

26 MAR 2018

30 JUL 2018

12 MAR 2018

09 ABR 2018

13 AGO 2018

28 MAI 2018

23 ABR 2018

17 SET 2018

04 JUN 2018

07 MAI 2018

01 OUT 2018

18 JUN 2018

02 JUL 2018

15 OUT 2018

10 DEZ 2018

03 SET 2018

29 OUT 2018

19 NOV 2018

05 NOV 2018

29 JAN 2018
19 FEV 2018

17 DEZ 2018

Obrigatória vacina de febre amarela (certificado internacional) para ingresso na Namíbia, aplicada no mínimo com dez dias de
antecedência da viagem.
Passaporte deve ter validade superior a 6 meses da data da viagem e uma página inteira em branco - Não nos
responsabilizamos por problemas que possam vir a ocorrer em alfândegas e postos de entrada ou saída dos países visitados.

