Namibia (16 dies)
Namibia al complet
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, les impressionants gorges del riu
Fish, l’herència colonial alemana a Windhoek i Swakopmund i la misteriosa Costa dels Esquelets. Tota la màgia d’Àfrica.

Ruta suggerida

Itinerari suggerit
Dia 1.- Arribada a Windhoek i trasllat a l’hotel. Temps lliure.
Dia 2.- Trasllat al desert de Kalahari, via Rehoboth. Safari.
Dia 3.- Kalahari i ruta cap a Mariental. Visita de Mesosaurus Fossil Site i
Quivertree Forest. Arribada a Fish River Canyon I l’oasi d’Ai-Ais.
Dia 4.- Gorges del riu Fish. Seguim fins la reserva de Klein Aus Vista.
Dia 5.- Excursió a Luderitz. Excursió amb el vaixell de fusta El Sedina fins a l’illa
de Halifax. Seguin fins a Kolmanskop, poble abandonat, construit amb la febre
del diamant. Diaz Point i retorn a Klein Aus.
Dia 6.- Ruta cap al desert del Namib. Campament a Sesriem.
Dia 7.- Sortim cap a Sossusvlei, les dunes vermelles i la duna 45. Retorn a
Sesriem i excursió a Sesriem Canyon.
Dia 8.- Retorn a Windhoek per Naukluft i Hochland Khomas.
Dia 9.- Ruta cap al nord visitant el mercat de talles de fusta d’Okahandja.
Campament a Okonjima i visita de la Fundació Africat i el seu programa de
rehabilitació de felins, especialment guepards.
Dia 10.- Ruta cap a la regió de Namutoni i visita del PN Etosha.
Dia 11.- Safari fins al campament Halali. Seguim fins a Okaukuejo. Restes de la
fortalesa i l’Institut d’Ecologia. Observació de fauna.
Dia 12.- Ruta cap al sud fins a Kamanjab. Visita d’un poble nómada Himba
originari de Kaokoland.Nit a Hoada Community Campsite.
Dia 13.- Trasllat a Damaraland, a través del pas de Grootberg i visita dels
gravats rupestres de Twyfelfontein amb guia local.
Dia 14.- Ruta per la muntanya Brandberg. Visita de l’antic poble miner de Uis,
on es poden comprar pedres semi-precioses. Seguim cap a l’oceà Atlàntic i
Skeleton Coast i la colònia de foques de Cape Cross. Arribada a Swakopmund,
famosa pels restaurants de marisc.
Dia 15.- Temps lliure fins al dinar i retorn a Windhoek. Dia 16.- Trasllat a
l’aeroport i vol de tornada.

Preus i condicions

Des de
1.850 €

Sortides tots els DIVENDRES. Grups de 2 a 14 participants garantits. Opció guia parla hispana.
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, trasllats.
No inclou: Vols internacionals (et busquem el millor vol per aquest viatge), assegurances
opcionals, sac de dormir, begudes...
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