Namíbia essencial (14 nits)
Condueix en Fly & drive per Namíbia.
GC 1881
La varietat de paisatges, grups humans i vida salvatge, deixen un record inesborrable. Les dunes vermelles de Sossusvlei,
l’abundant fauna d’Etosha, les pintures rupestres i tribus ancestrals de Kaokoveld i Ugab River, l’herència colonial alemana a
Windhoek i Swakopmund i la misteriosa Costa dels Esquelets. Tota la màgia d’Àfrica en un dels païsis més segurs del continent
.

Ruta suggerida

Itinerari suggerit
Dia 1.- Arribada a Windhoek. Visita de la ciutat
Dia 2 i 3.- Ruta cap al desert del Namib, considerat un dels
deserts més macos del món. Parada a Solitaire i visita de les
famoses dunes de Sossusvlei,, Deadvlei etc.
Dia 4 i 5.- Ruta cap a Walvis Bay i Swakopmund. Visita de la
zona portuària de Walvis Bay i del llegat alemany de
Swakopmund. Possibilitat de realitzar excursió marina per
avistar lleons marins, balenes, pelicans etc. Possibilitat de
realitzar excursió a Sandwich Harbour (4x4 per les dunes)
Dia 6 Ruta cap a Cape Cros, la colònia de Lleons marins més
gran del món. Arribada a Uis, porta de la regió de Damaraland.
Dia 7.- Ruta per Damaraland. Possibles visites dels petroglifs
més importants d’Àfrica (la dama blanca i Twyfelfontein)
Dia 8.- Ruta cap al Parc Nacional Etosha. Nit a la zona
d’Okaukuejo (Porta d’entrada oest a Etosha)
Dia 9 i 10.- Visita del Parc d’Etosha amb vehicle propi.
Dia 11.- Ruta Per Tsumeb i Grossfontein. Visita del meteorit de
Hoba (el més gran del món). Nit a Otjiwarongo
Dia 12.- Escursió pel Waterberg Plateau per admirar les vistes
Dia 13.- Visita de la reserva privada d’Erindi
Dia 14.- Tornada a Windhoek

Preus i condicions
Inclou: Cotxe de lloguer pels dies programats, nits d’allotjament en hotels de
gamma mitjana/B&B, Lodge al desert, dossier de ruta (què fer, mapes, plànols,
horaris, preus...)

Des de
1.650 €

No inclou: Vols internacionals (et busquem el vol més barat per complementar el
viatge), entrades/ activitats (Et podem comprar les entrades des d’aquí si ens dius
a on vols anar), assegurança (opcional).

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, a gust del viatger.
Ulisses viatges. www.ulissesviatges.com; info@ulissesviatges.com Tel: 93 804 24 15/ 682 63 62 05
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