Namibia + Botswana (17 dies)
Delta i dunes
GC 1881
Descobreix la varietat de paisatges de Namibia, des de la fauna d’Etosha als grabats rupestres de Twyfelfontein, la Costa dels
del
Esquelets, l’arquitectura colonial de Swakopmund i les dunes vermelles del Namib i deixat fascinar per la diversitat i la major
concentració de fauna de l’Àfrica en una de les meravelles naturals del planeta: el Delta del Okavango, a Botswana.

Ruta suggerida

Itinerari suggerit
Dia 1.- Arribada a Windhoek i trasllat a l’hotel. Temps lliure.
Dia 2.- Trallat a Botswana per la Trans-Kalahari
Kalahari Highway,
Highway passant pel centre
ramader de Gobabis. Nit a Ghanzi.
Dia 3.- Dunes del Kalahari i arribada al Delta del Okavango.
Okavango
Dies 4, 5 i 6.- Explorem les profunditats del delta amb canoa tradicional
mokoro,, que permet travessar els canals més estrets. Els remers i els guies
són locals i els campaments es monten a les ribes del riu. Observació d’aus,
cocodrils, i tota mena de fauna.
Dia 7.- Retorn
torn a Namibia i la Reserva de de Caça de Mahango. Safari i nit a la
franja de Caprivi,, a la riba del Okavango principal.
Dia 8.- Mercat local de Kundu,, travessem la regió de Kavango fins a l’Etosha
National Park i Namutoni Camp.. Safari al vespre.
Dia 9.- Safari durant el dia i retorn a Namutoni. Safari al vespre.
Dia 10.- Safari fins a Halali,al
,al centre d’Etosha,i Okaukuejo.
Dia 11.- Trasllat a Outjo (forn local) i Khorixas,
Khorixas capital de Damaraland. Visita
del Bosc Petrificat.. Travassarem grans pastures amb elefants del desert i
rinoceronts negres fins als gravats de Twyfelfontein i els tubs d’orgue.
Dia 12.- Passarem pel Brandberg (2573mts) fins al poble miner de Uis, on es
poden comprar pedres semi-precioses.
precioses. Arribada a la Skeleton Coast, la
colònia de foques de Cap Cross i Swakopmund,
Swakopmund famós pel marisc i
Dia 13.- Dia lliure a Swakopmund: museus, aquari, mercats...
Dia 14.- Reserva de Walvis Bay i trasllat al desert del Namib, per muntanyes
i gorges fins a les dunes vermelles. Nit a Solitaire.
Solit
Dia 15.- Passarem per Sesriem fins al cor de les dunes, Sossusvlei, la duna
45. Tarda excursió al Sesriem Canyon.
Dia 16.- Retorn a Windoek visitant el Namib Conservation Centre,
Centre les
muntanyes de Naukluft i Khomas Hochland.
Hochland
Dia 17.- Trasllat a l’aeroport
oport i vol de tornada.

Preus i condicions

Des de
1.995 €

Sortides menuals els DIJOUS.. Grups de 2 a 14 persones.Es pot fer una extensió a
VICTORIA FALLS. Inclou: transport privat, guia de parla anglesa, pensió
completa, totes les activitats i excursions indicades, entrades als parcs, taxes
d’acampada, material de camping, assistent, aigua mineral, te i cafè, allotjament en
camping o hotel (suplement), trasllats.
No inclou: Vols internacionals (et busquem el millor vol per aquest viatge),
assegurances opcionals, sac de dormir, begudes...
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