Namíbia confort: do Kalahari ao Etosha
Aventura, descoberta, safari. 21 dias de viagem. Transporte em minibus/camião. Alojamento em hotel e logdes.
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A Namíbia é brutal! É um paraíso para os apaixonados da fotografia. Foi uma viagem cheia de aventuras e
excelentes imagens. Obrigado por terem esta viagem no vosso extenso catálogo de viagens.
DESTINO
Namíbia.

Descrição

TIPO
Esta rota propõe uma viagem por pistas de areia com paragens em excelentes parques de campismo,
alternando com outras em locais remotos e quase sem qualquer tipo de infraestrutura, que nos levará a
descobrir um território de culturas ancestrais ligadas à terra e à pastorícia.
Ao longo deste itinerário percorremos alguns dos locais mais espetaculares do continente africano.
Sendo alguns, autênticos paraísos para a observação da vida selvagem.
Iniciamos o itinerário rumo a um dos mais espetaculares desfiladeiros do planeta , o Fish River
Canyon e entraremos por Swakopmund no Parque Nacional do Deserto do Namib, terra das dunas
gigantes de Sossusylei.
A nossa viagem segue em direcção ao Norte, ao longo da solitária Costa dos Esqueletos no litoral
Atlântico, pararemos no Cabo Cross, local onde em 1486 o português Diogo Cão ergueu uma Cruz
em honra de D.João II, neste cabo também podemos vislumbrar colónias de leões-marinhos.
Um dos atrativos desta viagem é a rota de Sesfontain até Kaokoland, uma savana habitada pelos
Himba, povo que utiliza banha e argila para untar o corpo.
A parte final da viagem concentra-se na vida selvagem, visitaremos o Parque Nacional de Etosha,
onde observaremos uma grande variedade de animais.
Depois desta viagem vai certamente querer voltar!

Safari, 4x4, Descoberta, .

DURAÇÃO
21 dias

DIFICULDADE
Nivel 2

CONFORTO
Nivel 3

Itinerário detalhado - Legenda (P: Pequeno almoço A: Almoço J: Jantar)
Dia
1

Itinerário
Voos cidade de origem - Windhoek

Alojamento
-

Refeições
-

2

Chegada a Windhoek

Hotel

-

3

Windhoek

Hotel

P

4

Windhoek - Kgalagadi

Lodge

P-A-J

5

Parque transfronteiriço de Kgalagadi

Lodge

P-A-J

6

Kgalagadi - Fish River Canyon

Lodge

P-A-J

7

Fish River Canyon - Orange River - Aus

Lodge

P-A-J

8

Aus - Luderitz - «cidade fantasma» de Kolmaskop - Luderitz - Aus

Lodge

P-J

9

Deserto do Namib

Lodge

P-A-J

10

Deserto do Namib

Lodge

P-A-J

11

Dunas de Sossusvlei

Lodge

P-A-J

12

Swakopmund

Lodge

P-A-J

13

Swakopmund

Lodge

P

14

Costa dos Esqueletos - Cabo Cross - montanhas Brandberg

Lodge

P-A-J

15

Twyfelfontein - Palmwag

Lodge

P-A-J

16

Parque Nacional de Etosha

Lodge

P-A-J

17

Parque Nacional de Etosha

Lodge

P-A-J

18

Etosha - Parque Nacional de Waterberg

Lodge

P-A-J

19

Windhoek

Hotel

P

20

Voo Windhoek - cidade de origem

-

P

21

Chegada à cidade de origem

-

-

Dia-a-Dia
1: Voos cidade de origem - Windhoek
Voo com destino a Windhoek com escalas intermédias. Noite a bordo.
2: Chegada a Windhoek
Chegada a Windhoek, transporte para o hotel, check-in e tempo livre. Noite de alojamento em hotel, em quarto duplo.
3: Windhoek
Encontro com o guia no hotel pelas 14:00. Após um briefing com o guia, visitaremos alguns locais na região de Windhoek antes
de jantarmos no «Joes Beerhouse» (ou categoria similar), um restaurante icónico de Windhoek (jantar por conta do viajante).
4: Windhoek - Kgalagadi
Pequeno-almoço, check out e à hora marcada, início do «overland», rumo ao Sul da Namíbia, através de largas planícies que nos
guiam ao vasto Deserto do Kalahari.
Durante a rota, passaremos por pequenas cidades que se dedicam à agricultura e se espraiam em regiões remotas e solitárias.
Chegada ao fim da tarde, ao alojamento em Kgalagadi.
5: Parque transfronteiriço de Kgalagadi
Depois de pequeno-almoço, faremos um safari (game drive) pelo Parque de Kgalagadi, situado na fronteira com o Botswana e
conhecido pelo número de animais predadores que habitam a região do parque, como chitas e o «grande leão de juba negra», um
safari no parque também proporcionará uma oportunidade para observar e conhecer a sua espetacular diversa avifauna.
Iremos percorrer a vasta região sul do parque em busca de animais até chegarmos ao local do lodge, na região de «Camel Thorn
Trees».
6: Kgalagadi - Fish River Canyon
Hoje, acordaremos antes do nascer-do-sol para o vermos a nascer sobre as dunas.
Depois tomarmos o pequeno-almoço, iremos percorrer uma das estradas mais cénicas do Deserto do Kalahari, cruzando «altas»
dunas que nos oferecem espetaculares miradouros naturais.
Prosseguimos para Keetmanshoop e depois para Fish River Canyon, o segundo maior desfiladeiro do planeta, onde iremos
conhecer alguns dos seus principais miradouros antes de nos deslocarmos para o local do alojamento, situado junto às nascentes de
água quente de Ai - Ais, localizadas nas profundezas do dito desfiladeiro.
7: Fish River Canyon - Orange River - Aus
Esta manhã, iremos fazer uma caminhada na base do desfiladeiro antes de rumarmos para a região do Orange River, que risca
parte da fronteira com a África do Sul, criando um profundo desfiladeiro de tons verdes, devido à abundante vegetação, através de
planícies queimadas pelo sol.
Iremos almoçar nas suas margens e se possivel omar um refrescante banho.
Da parte da tarde, viajaremos para norte, para chegarmos à charmosa cidade de Aus, onde pernoitamos em lodge.
8: Aus - Luderitz - «cidade fantasma» de Kolmaskop - Luderitz - Aus
Hoje, iniciaremos cedo a jornada, através de amplas planícies do deserto do Namib, rumo à costa do oceano Atlântico.
A nossa primeira paragem será na «cidade fantasma» de Kolmanskop, outrora um próspero entreposto mineiro de diamantes.
Hoje, encontramos as ruínas de uma cidade que tem sido literalmente enterrada pelas areias do deserto com o passar do tempo,
iremos descobrir os seus segredos através de uma caminhada pelas suas ruínas.

Seguimos para Luderitz, uma pequena cidade costeira, situada num litoral agreste e de difícil acesso, onde no século XV (1487),
Bartolomeu Dias ergueu uma cruz e por aqui deambulou durante uma temporada. Iremos visitar a Cruz portuguesa e conhecer a
pequena cidade e a sua pitoresca arquitetura.
Da parte da tarde, viajaremos de regresso ao deserto com paragem durante a rota numa colónia de cavalos selvagens.
Hoje, o almoço será por conta do viajante.
Regresso a Aus.
9: Deserto do Namib
Hoje a manhã será livre; para descansarmos ou simplesmente percorrer a pé a pequena cidade de Aus ou usufruir da hospitalidade
do hotel antes de prosseguirmos a jornada.
Rumaremos para o coração do Deserto da Namib através de vastas planícies, dunas de cor ocre e torres verticais de pedras em
forma de montanhas.
As nossas duas próximas noites, serão passadas no Greenfire Desert lodge, situado numa região remota e encostada a uma curiosa
formação rochosa.
A região, classificada de reserva natural, alberga formações geológicas de grande interesse e uma fauna rica e variada que iremos
conhecer ao longo destes dois dias na região, sobretudo através de caminhadas e safaris noturnos.
10: Deserto do Namib
Acordar no deserto é uma experiência inesquecível.
A região onde se localiza o lodge é uma área de conservação prioritária do Deserto do Namib e por sua vez, afastada da
massificação do turismo. Assim, todos os animais da região vivem numa completa ambiência natural e podendo movimentar-se
em todo o perímetro do parque (cerca de 202 000ha).
As visitas serão realizadas na companhia do nosso guia, que nos desvendará os segredos da fauna e flora da região.
11: Dunas de Sossusvlei
A rota prossegue pelo desfiladeiro de Sesriem, até Sossusvlei, onde iremos explorar as majestosas dunas de areia de cor ocre conhecidas como as mais altas dunas do planeta (cerca de 300metros)!
Nesta zona ocorre um fenómeno curioso, Sossusvlei é uma grande depressão, rodeada pelas dunas, e se a estação de chuvas for
abundante em água, o rio Tsauchab chega a inundar Sossusvlei por um curto período de tempo, aparecendo animais como o oryx e
a avestruz. Estas podem ser das vistas mais bonitas que nos foram permitidas contemplar nesta viagem.
Depois de subirmos ao topo das dunas, iremos para o local do lodge que se situa no deserto.
12: Swakopmund
No dia de hoje, iremos cruzar o Parque Namib Naukluf e conhecer a sua paisagem «lunar», pontuada por uma planta carismática
da região, a antiga Welwitschia.
Continuaremos a rota em direção da cidade costeira de Walvis Bay, situada junto a uma lagoa. Deste local, iremos para
Swakopmund, onde ficaremos 2 noites num confortável lodge que também se encontra localizado no centro da cidade.
Durante os dois dias de estadia, iremos explorar os seus arredores onde teremos a oportunidade para experimentarmos conduzir
um quad, fazer "sand surfing" ou "Sky diving" (atividades opcionais).
13: Swakopmund
Segundo dia em Swakopmund. Dia para relaxar e explorar a pequena cidade por sua conta ou efectuar atividades opcionais.
14: Costa dos Esqueletos - Cabo Cross - montanhas Brandberg
Hoje iremos explorar a mítica Costa dos Esqueletos, cenário de muitos naufrágios, cujos restos das embarcações se encontram
no litoral, daí o nome da costa.
Visita à comunidade de milhares de focas da região do Cabo Cross, nome dado ao cabo devido ao Padrão em forma de Cruz
colocado pelos portugueses a mando de Diogo Cão no século XV.
Seguimos para as montanhas Brandberg, as mais altas da Namíbia e onde se situa o nosso lodge, também nas imediações do
curso de rio frequentado por elefantes do deserto.
Iremos usufruir de uma caminhada na montanha para visitar a «White Lady», uma rocha pintada de branco pelos bushman há
cerca de 2000 anos!
Também teremos a esperança de conseguir observar os endémicos pássaros coloridos que habitam as paisagens de Brandberg.
15: Twyfelfontein - Palmwag
Hoje será um dia com muita atividade! Com efeito, faremos várias paragens para visitar os «Organ Pipes», as gravuras
rupestres em Twyfelfontein, antes de entrarmos em Damaraland e cruzarmos o colo da montanha Grootberg e depois
chegarmos ao oásis de Palmwag, onde passaremos a noite em lodge.
16: Parque Nacional de Etosha

Neste dia iremos explorar o parque de Etosha (http://www.etoshanationalpark.co.za/) para poder observar a sua vida selvagem:
girafas, zebras, leões, elefantes, gazelas, algumas impalas, hienas e o mais pequeno dos antílopes, o dik-dik.
Esta zona está situada numa depressão que concentra charcas ou poças de água que servem de bebedouro natural a muitos animais
africanos.
Existem, no parque, excelentes pontos de observação para este espetáculo da vida selvagem.
17: Parque Nacional de Etosha
Segundo dia no Parque Nacional de Etosha.
18: Etosha - Parque Nacional de Waterberg
Depois de um curto safari pela manhã, sairemos do Parque Nacional de Etosha, rumo ao impressionante Parque Nacional de
Waterberg, situado numa região planáltica, sendo por isso, um habitat diverso dos ecossistemas do deserto que o rodeiam, situados
a uma cota mais baixa.
Assim sendo, Waterberg é constituído por uma grande biodiversidade com mais de 200 espécies de aves, algumas espécies muito
raras, como o antílope-pequeno que se poderá avistar nas zonas mais baixas do planalto.
Da parte da tarde, iremos caminhar até ao topo da montanha para vislumbramos as soberbas vistas para o deserto do Kalahari.
Pernoita em lodge.
19: Windhoek
Bem cedo na manhã, iniciamos a nossa jornada de regresso à civilização - a rota até Windhoek durará cerca de 5 horas para
tentarmos chegar pelas 13:00.
Chegada ao hotel, check-in e tempo livre.
20: Voo Windhoek - cidade de origem
Pequeno-almoço e check-out no hotel para à hora marcada realizarmos o transporte para o aeroporto para voarmos de regresso à
cidade de origem
21: Chegada à cidade de origem
Chegada à cidade de origem e fim dos serviços da Papa-Léguas.

Datas de partida & Preços do programa de terra
24/08/2018 - € 3.195
05/10/2018 - € 3.195
16/11/2018 - € 3.195
15/03/2019 - € 3.195
17/05/2019 - € 3.195
28/06/2019 - € 3.195
09/08/2019 - € 3.195
11/10/2019 - € 3.195
22/11/2019 - € 3.195
Preço do Voo desde: € 1100,00

Extensões
Não tem.

Suplementos
Não tem.
Notas
Nota 1: Eletricidade
Corrente eléctrica: 220 V
Frequência: 50 Hz
Tipo de tomada/s: consulte http://electricaloutlet.org/.
Nota 2: As malas rígidas não são permitidas. Deverá levar o seu equipamento num saco de expedição (num máximo de 15kg).
Nota 3: Há rede de telemóvel nas estradas principais.

Nota 4: No veículo será possível carregar as baterias da sua máquina fotográfica, contudo aconselhamos a que leve pelo menos
duas baterias suplentes.
Nota 5: Fuso horário padrão Windhoek: UTC/GMT+2 horas (horário de Verão)
Horário Verão inicio 01 Setembro 2013, 02:00 tempo standard local
Horário Verão fim 07 Abril 2014, 02:00 tempo standard local
Nota 6: Para informações acerca do custo de vida http://www.numbeo.com/cost-of-living/

Inclui
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte aeroporto-hotel-aeroporto (veja as condições particulares);
Percurso em mini bus tipo VW/Toyota Hiace ou viatura semelhante;
Guia - condutor de língua inglesa;
Alojamento em hotel (3N) e Lodges (15N) em quarto duplo;
Refeições de acordo com o itinerário;
Safaris, visitas e excursões segundo o itinerário;
Entradas nas reservas e parques nacionais;
Seguro e assistência em viagem.

Exclui
•
•
•
•
•

Voos internacionais;
Todas as atividades e visitas opcionais;
Qualquer tipo de gratificação;
Todos os extras pessoais (telefone, lavandaria etc);
Qualquer item não mencionado como incluído.

Actividades opcionais
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Ski Diving N$ 2100
Quad Biking - 1 hour N$ 400
Sand Boarding - stand up N$ 500
Sand Boarding - lie down N$ 400
Living desert Tour N$ 600
Dolphin Tour N$ 600

Notas importantes:
- Valores por pessoa a pagar no local (sujeitos a alterações).
- Valores em dólares namibianos;
- A realização destas actividades está sujeita a condições climáticas favoráveis e à disponibilidade no local.

Equipamento
EQUIPAMENTO RECOMENDADO
A lista de equipamento varia com a época do ano. Informe-se acerca das condições climatéricas. Como regra geral, é imperativo
que leve o essencial para reduzir o peso do seu saco de viagem.
Limite de 15Kg durante o overland.
Cabeça:
▪
▪
▪
▪

Chapéu-de-sol
Gorro (opcional)
Óculos de sol
Lenço (buff)

Tronco:
▪ T-shirts
▪ Forro polar 100 e/ou 200
▪ Impermeável leve e/ou corta-vento
Pernas:

▪ 2 pares calças (exemplo - convertíveis em calções)
▪ Calções
Pés:
▪ Sapatos desportivos ou sandálias
▪ Meias
Saco maleável de 70 - 90 litros. Não é permitido malas rígidas. Será conveniente que o seu equipamento seja acondicionado num
saco maleável, que facilita o seu manuseamento e transporte.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Estojo de higiene**
Colchonete insuflável (opcional)
Fato de banho
Toalha de banho sintética - pack towel
Sabonete de mãos anti-bacteriano
Bolsa de documentos e dinheiro (com apoio no pescoço)
Pequeno cadeado para trancar o saco

▪
▪
▪
▪

Cantil com capacidade para 1,5 L.
Lanterna frontal e pilhas alcalinas de substituição
Navalha multiusos, tipo exército suíço
Kit básico de primeiros-socorros

Mochila de dia/ cerca de 30 Litros.

Máquina fotográfica e binóculos

Documentação
Passaporte em vigor. Terá de ter no mínimo uma validade de 6 meses após a sua data de partida do país que visita.
Para mais informações, consulte www.secomunidades.pt
Profilaxia da malária.
Não é necessário visto para a Namíbia.

Condições Particulares
- O viajante tem de ter passaporte em vigor, com uma validade mínima de 6 meses a partir da data de saída do país visitado.
- O Viajante que não adquira os voos à Papa-Léguas, pode não ter assegurado os transferes de chegada e partida caso os seus voos
não sejam exatamente iguais aos voos reservados para o grupo.
Se o Viajante optar por reservar à Papa-Léguas os transferes para os voos por si comprados, implica o pagamento adicional dos
mesmos que variam consoante o país de destino e o programa efetuado.
- O viajante com idade igual ou superior a 65 anos, deverá preencher um termo de responsabilidade pelas suas capacidades físicas
e psicológicas para fazer este tipo de viagem.
- Após a confirmação da viagem, a desistência da mesma tem custos de 25% do preço de terra até 31 dias antes da data de partida
e 100 % entre 30 dias e a data de partida. Passaporte em vigor, com a validade mínima de 6 meses após a data de saída do país
visitado.
- As malas rígidas não são permitidas. Deverá levar o seu equipamento num saco de expedição (num máximo de 15kg).
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