
NAMÍBIA 59POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2019 - AMÉRICA LATINA

Cód. 16102BR

Namíbia 8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 2.855 USD

Namíbia Express 
6D/5n desde 2.055 USD

Dia 1º: Windhoek 

Dia 2º: Windhoek/Parque Nacional de Etosha 

Dia 3º: Parque Nacional de Etosha 

Dia 4º: Parque Nacional de Etosha/Twyfelfontein (Damaraland)  

Dia 5ª: Twyfelfontein (Damaraland)/Swakopmund 

Dia 6º: Swakopmund/Walvis Bay 

Consultar itinerário detalhado

DATAS DE SAÍDA 2019 (SEGUNDA-FEIRA) 

Janeiro: 7 e 21 - Fevereiro: 4 e 18 - Março: 4 e 18 - Abril: 8 e 22 - Maio: 6 e 20 
Junho: 3 e 17 - Julho: 1, 8, 15, 22 e 29 - Agosto: 5, 12, 19 e 26 
Setembro: 2, 9, 16, 23 e 30 - Outubro: 7 e 21 

Novembro: 4 e 18 - Dezembro: 2 e 16 - Consultar

Em quarto duplo ................................................................... 2.055 

Suplemento quarto individual ................................................ 160

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas) desde

Cód. 16102IR

DUNAS DE SOSSUSVLEI

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Este programa é um circuito “Regular" em espanhol.  
Qualquer serviço não utilizado não tem reembolso. 
- Devido à escassez de guias de língua espanhola, alguns trasla-
dos poderão ser com assistente de língua inglesa. 
- Obrigatório a Vacina de febre-amarela (apresentar  
certificado). 

Depósito e gastos de cancelamento: 
- Ao realizar a reserva deverá ser feito um depósito de 25%. O 
pagamento total da viagem 30 dias antes da saída. 
- Cancelamento entre 34 e 31 dias antes da saída 50%;  
Entre 30 e 0 dias antes de 100%.

HOTÉIS PREVISTOS (ou categoria similar) 
- Windhoek: Windhoek Country Club 
- Parque Nacional de Ethosa: Toshari Lodge 
- Twyfelfontein: Twyfelfontein Country Lodge 
- Swakopmund: Swakopmund Sands 
- Desierto de Namib: Namib Desert Lodge

Este Programa Inclui: 
- 7 noites de alojamento nos Hotéis Indicados ou similares em 
quarto duplo com banheira e/ou ducha. 
- 7 cafés da manhã + 1 almoço + 5 jantares. 
- Traslado de entrada/saída em Windhoek (em inglês ou espanhol). 
- Ingressos para os parques nacionais e excursões indicadas no 
itinerário. 
- Acompanhamento de guia de língua espanhola. 
- Safári em busca dos elefantes do deserto em Damaraland. 
- Visita guiada das tribos Himbas. 
- Visita dos gravados rupestres de Twyfelfontein. 
- Cruzeiro de catamarã em Walvis Bay, com petiscos e vinho 
espumante. 
- Seguro de viagem. 

Este Programa NÃO Inclui: 
- Vacinas, vistos e qualquer outro serviço não especificado no 
parágrafo anterior.

Dia 1 ° Windhoek 
• Segunda-feira 
Chegada a Windhoek. Assistência e 
traslado para o hotel. Alojamento 

Dia 2º Windhoek/ 
Parque Nacional de Etosha 
• Terça-feira • Café da manhã + jantar • 427 km. 
Saída por estrada para o norte pas-
sando por Okahandja e Otjiwarongo. 
Em Okahandja os passageiros terão 
a oportunidade de visitar o Mercado 
de Mbangura. À tarde, saída para 
realizar um safari curto no Parque 
Nacional Etosha. Alojamento. 

Dia 3º Parque Nacional de Etosha 
• Quarta-feira • Café da manhã + jantar. 
Safari no Parque Nacional de Etos-
ha de dia completo, um dos maiores 
parques da África. Etosha deve a sua 
paisagem única por conta de um 
lago geralmente seco de aproxima-
damente 5.000 km2. O Parque 
Nacional de Etosha foi proclamado 
como a primeira área de conservação 
da Namíbia em 1907 pelo (então) 
governo alemão. Naquela época, 
cobria uma grande área de 93.240 
km2 e era também o maior lugar de 
caça do mundo. Das 114 espécies de 
mamíferos do parque, vários são difí-
ceis de encontrar em outras áreas da 
África e estão em perigo de extinção, 
como o rinoceronte negro, o guepar-
do e a impala de frente negra. Dis-
frutaremos do almoço em um dos 
lodges do Parque Nacional de Etosha. 
Alojamento. 

Dia 4º Parque Nacional Etosha/ 
Twyfelfontein (Damaraland) 
• Quinta-feira • Café da manhã + jantar • 484 km. 
Saída por estrada para a região de 
Damaraland, onde poderão ver a 
paisagem vulcânica com suas incrí-
veis formações geológica. No camin-
ho poderão desfrutar de uma excur-
são para ver os Himbas. Aqui pode-
rão obter muitas informações sobre o 
estilo de vida e cultura destes povos 
do deserto que vivem como seminô-
mades. À tarde, saída para realizar 
uma excursão no leito seco dos rios 
de Damaraland em busca do esqui-
vo elefante do deserto. Alojamento. 

Dia 5º Twyfelfontein  
(Damaraland)/Swakopmund 
• Sexta-feira • Café da manhã • 301 km. 
Saída para visitar as gravuras rupes-
tres de Twyfelfontein, de até 6.000 
anos de antiguidade e que consti-
tuem a maior mostra de arte rupestre 

da África. Após a visita, saída para 
Swakopmund, um dos locais turísti-
cos mais populares da costa da Namí-
bia. Tarde livre. Alojamento. 

Dia 6º Swakopmund/ 
Deserto de Namibe 
• Sábado • Café da manhã + jantar • 341 km. 
Traslado para a Baía de Walvis para 
desfrutar de um Cruzeiro durante o 
qual poderemos contemplar os gol-
finhos e leões-marinhos enquanto 
desfrutamos das excelentes ostras 
locais e do vinho espumante. Conti-
nuaremos pela estrada para o deser-
to do Namibe, através da passagem 
de Ghaub e Kuiseb até chegar à área 
de Sossusvlei. Chegada ao lodge 
pela tarde. Alojamento. 

Dia 7º Deserto do Namibe 
• Domingo • Café da manhã + almoço + jantar. 
De manhã visita às dunas de Sos-
susvlei e Deadvlei, algumas de até 
300 metros de altura. De acordo com 
a hora do dia, adquirem diversas 
cores, de amarelo ao vermelho, pas-

sando por tons diferentes de laranja. 
Subiremos a uma das dunas para per-
ceber a enorme vastidão deste deser-
to. Retorno ao lodge onde desfruta-
remos de paisagens espetaculares, 
incluindo a Duna de Elim, uma das 
maiores da Namibe. Visita ao Can-
yon de Sesriem. Os séculos de ero-
são esculpiram um estreito desfiladei-
ro, cerca de 1 km de comprimento. 
No fundo da garganta, que tem uma 
altura de 30/40 metros, se encon-
tram as piscinas naturais que se 
enchem na época das chuvas. Ses-
riem deriva seu nome da época em 
que os pioneiros tinham que amarrar 
6 medidas de couro para extrair a 
água das piscinas. Alojamento. 

Dia 8º Deserto de Namibe/ 
Windhoek 
• Segunda-feira • Café da manhã. 

Regresso a Windhoek. Chegada ao 
aeroporto à tarde (reservar voo a par-
tir das 14h00). Fim dos serviços.
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DATAS DE SAÍDA 2019 (SEGUNDA-FEIRA) em quarto duplo

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Janeiro 7 e 21; Fevereiro 4 e 18; Março 4 e 18; 
Abril 8 e 22; Maio 6 e 20; Junho 3 e 17; 
Julho 1, 8, 15, 22 e 29; Agosto 5, 12, 19 e 26; 2.855 
Setembro 2, 9, 16, 23 e 30; Outubro 7 e 21 

Novembro 4 e 18; Dezembro 2 e 16 Consultar

Suplementos 

Suplemento quarto individual .............................................................................. 320 

Por voo Madri/Windhoek/Madri (sem taxas, aproximado) desde ............ Consultar 
Taxas de aeropoerto .................................................................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde .. 32

✓
Saídas Garantidas 

em Espanhol (desde 2 pessoas)

HOTÉIS  
4*

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ +  
1 ALMOÇO + 5 JANTARES


