PARTIDAS
01 Julho
a 15 Dezembro
PREÇO POR PESSOA
12 Dias / 09 Noites
(mínimo 02 pessoas)

QUARTO

Standard

NAMÍBIA
SELF DRIVE
DESDE

ÉPOCAS

01 Jul a 15 Dez

3.144€

TRIPLO

DUPLO

SINGLE

MMM

MM

M

€ 2.969,00

€ 3.144,00

€ 4.728,00

Suplemento Tarifa Aérea voos TAAG
- Classe “Q” - € 147,00
- Classe “H” - € 302,00

Inclui
— Passagem aérea em classe económica, com a TAAG (clesse T) Porto ou Lisboa/Luanda/Windhoek e volta, com direito ao transporte de 1 mala até 23kg por
pessoa.
— Seguro Multiviagens
— Assistência a chegada ao aeroporto de Windhoek e transfer privativo para o hotel
— Rent-a-car com recolha no hotel em Windhoek – Grupo W – Ford Ranger ou similar (com roda sobressalente, Isenção de danos por roubo e colisão, Seguro
de acidentes pessoais, quilometragem ilimitada, GPS , danos do pneu e jantes, para-brisas, danos devido os jatos de areia e para-brisas).
— 9 noites de alojamento nos hotéis e no regime indicado no itinerário ou similares
— Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de € 361,00, sujeitoas a alteração até datam de emissão.
Notas
Passaporte com validade de 6 meses
Recomendações profilaxia da Malaria e Febre Amarela – aconselhamos a consulta do viajante
Não Inclui
— Refeições e bebidas não indicadas no programa. Actividades opcionais dos parques. Gratificações. Combustível.

NAMÍBIA
ITINERÁRIO

SELF DRIVE

1.º Dia – Lisboa ou Porto / Luanda

desde o damasco ao laranja, vermelho e castanho, contrastam vivamente

Comparência no aeroporto até 120 minutos antes da partida para embarque

com as deslumbrantes superfícies brancas das grandes panelas de barro

com destino a Luanda em voo da Taag. Noite a bordo

deflacionárias em suas bases. Uma delas, referida como Dead Vlei, é
uma grande extensão fantasmagórica de argila branca seca, pontuada

2.º Dia – Luanda / Windhoek

por esqueletos de antigas árvores de espinhos de camelo, datadas por

Chegada a Luanda e continuação para Windhoek. Serão recebido pelo

carbono entre 500 e 600 anos de idade. Quando choveu o suficiente

motorista transferista que informará onde há um caixa ATM para levantar

no interior para o rio Tsauchab descer e encher o recipiente principal,

dinheiro. Transporte para o Montebello Guesthouse ou similar. Alojamento.

flamingos e outras aves aquáticas são atraídos para a área.

O carro Ford Ranger ou similar será entregue no hotel e inclui o Classic
Plus Super Cover Insurance e um segundo pneu sobressalente. Por favor,
note que o motorista e qualquer co-piloto autorizado deve apresentar
uma carta de condução válida sem endosso e passaporte no momento do
aluguer. A carteira de motorista precisa estar em inglês. Caso contrário,
será necessária uma carteira de habilitação internacional. Situada na
Namibia Central, a cidade cosmopolita de Windhoek capital do país. limpa,
segura e bem organizada, com um legado colonial que se reflete em muitos
restaurantes e lojas alemãs, e o amplo uso do idioma alemão. Windhoek tem
uma interessante mistura de arquitectura histórica e edifícios modernos,
incluindo a Alte Feste, um forte antigo, a Igreja Christuskirche Christ de
1896 e a Suprema Corte.

5.º Dia – Sossusvlei - Swakopmund (Costa dos Esqueletos)
Viaje no seu carro para Swakopmund. Estada em regime de pequeno
almoço no Cornerstone Guesthouse ou similar
6.º Dia – Swakopmund
Estada em regime de pequeno almoço no Cornerstone Guesthouse
ou similar. Swakopmund situada na área da Costa dos Esqueletos, é
uma cidade turística fascinante e intrigante, com arquitectura alemã,
monumentos e edifícios históricos As temperaturas raramente caem
abaixo de 15 ° C e a precipitação é praticamente zero, no entanto,
a cidade é sujeita a 9 meses de névoa da manhã a cada ano Essas
condições úmidas e cinzentas geralmente resultam em temperaturas

3.º Dia – Sesriem – Sossusvlei (Deserto do Namibe)

frias persistentes durante todo o dia, mas essa faixa de neblina, que se

Viaje no seu carro para Sesriem – Sossusvle.i Estada em regime de pequeno

estende até 30 km para o interior, dá água e vida às plantas e animais do

almoço e jantar no Desert Homestead Lodge ou similar.

deserto e sustenta 80 tipos de líquen, bem como a exclusiva Welwitschia.

4.º Dia – Sossusvlei
Estada em regime de pequeno almoço e jantar no Desert Homestead Lodge
ou similar. Sesriem & Sossusvlei, Localizado no cênico Parque NamibNaukluft, uma das áreas menos povoadas do país, e os visitantes podem
experimentar uma intensa sensação de vastidão e isolamento. Aqui a beleza
mágica e imponente dos céus noturnos pode ser apreciada como poucos
lugares na terra. A vizinha Reserva Natural NamibRand foi designada como
Gold Standard Dark Sky Reserve em 2012, o que significa que o conjunto
completo de fenômenos visíveis do céu pode ser visto nesta área incrível:
aurora, airglow, Via Láctea, luz zodiacal e meteoros fracos.Sossusvlei, com
suas dunas monumentais, até 325m quando medida a partir de sua base, é
um dos principais destinos na Namíbia. As dunas em forma de estrela são
um tema procurado por artistas e fotógrafos. Formadas por fortes ventos
multidirecionais, elas estão em seu ponto mais alto e mais espetacular onde
o rio Tsauchab, de fluxo oeste, esvazia-se em vlei. Os tons quentes da areia,

As muitas adaptações engenhosas à colheita de água, como o Tok-Tokkie,
que condensa vapor, proporcionam passeios fascinantes na `` Paisagem
da Lua ‘’ ou na “Welwitschia Drive “, localizadas perto da cidade.
7.º Dia – Swakopmund – Twyfelfontein (Região do Kunrne)
Viaje no seu carro para Twyfelfontein. Estada em regime de pequeno
almoço e jantar no Mowani Mountain Camp ou similar. Twyfelfontein
na região de Kunene, no noroeste da Namíbia, é uma área
espetacularmente panorâmica, com uma das maiores e mais importantes
concentrações de arte rupestre da África. O nome ‘Twyfelfontein’ que
significa ‘Fonte da Dúvida’, que se refere à primavera perene situada no
impressionante vale do Huab, ladeado pelas encostas de uma montanha
de arenito. Foi nesta primavera que atraiu caçadores da Idade da Pedra
há mais de seis mil anos, e foi durante esse período que o extenso grupo
de gravuras e pinturas rupestres foi produzido.
Continuação....
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10.º Dia – Etosha National Park – Reserva de Okonjima
Viaje no seu carro para a Reserva de Okonjima. Estada em regime

8.º Dia – Twyfelfontein - Etosha National Park

de pequeno almoço e jantar no Okonjima Plains Camp. No sopé das

Viaje no seu carro para Okaukuejo Etosha. Estada em regime de alojamento

montanhas Ombroko a meio caminho de Etosha e Windhoek

e pequeno almoço no Okaukuejo Rest Camp ou similar

Famosa pela fundação AfriCat, fundada em 1991 com a missão de

9.º Dia – Okaukuejo Etosha National Park
Estada em regime de alojamento e pequeno almoço Okaukuejo Rest Camp
ou similar Etosha, que significa “Great White Place”, é dominada por um
enorme pan mineral. O pan faz parte da Bacia do Kalahari, A Etosha Pan
cobre cerca de 25% do Parque Nacional. Esta bacia era originalmente um
lago alimentado pelo rio Kunene, mas o curso do rio mudou há milhares de
anos e o lago secou. As fontes perenes ao longo das bordas do Etosha Pan
atraem grandes concentrações de vida selvagem e aves.

reunir contribuições significativas para a conservação e garantia da
sobrevivência dos predadores da Namíbia em seu habitat natural.
Empreende projectos de pesquisa, apoio à comunidade e educação
ambiental, além de trabalhos de conservação para carnívoros como
chitas e hienas
11.º Dia – Reserva de Okonjima / Windhoek /Luanda / Porto ou Lisboa
Viaje para o aeroporto de Windhoeck e formalidades de devolução do
carro. Embarque no voo a Taag com destino a Luanda. Chegada pelas e
mudança para o voo com destino a Lisboa ou Porto . Noite a bordo
12.º Dia – Porto ou Lisboa
Chegada.

