
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Windhoek - Sossusvlei - Swakopmund - Twyfelfontein - Opuwo - 
Etosha South - Etosha East - Windhoek 

 
Sab 07mar:  WINDHOEK 
Chegada em Windhoek. traslado para acomodação no Hilton Windhoek Hotel*****. 
 
Dom 08mar: WINDHOEK - SOSSUSVLEI 
Saída em nosso ônibus ara Sossusvlei através de Khomas Hochland. Descemos por um dos cênicos passos de montanha para o Deserto do 
Namibe. O Namibe é o deserto mais antigo e tem as maiores dunas de areia do mundo, que chegam ate 325m. Esta região é uma das áreas 
mais espetaculares da Namíbia e sempre um dos destaques de qualquer safári.. O vizinho Dead Vlei, com as antigas árvores Camel Thorn 
Trees (Acacia erioloba) mortas, é um dos locais mais fotográficos em boa luz de manhã cedo. O canyon Sesriem é um estreito desfiladeiro 
com cerca de 1 km de comprimento e merece uma visita. Diversos animais selvagens adaptados ao deserto, como oryx, gazelas, chacal de 
dorso preto, avestruz, tecelões sociáveis e muitos répteis e pequenos mamíferos, têm esse lugar como lar. Acomodação com jantar no The 
Desert Grace Gondwana Collection Namibia****. B+D 
 
Seg 09mar: SOSSUSVLEI 
Pela manhã, excursão matinal para Sossusvlei e Dead Vlei. Parada no percurso na cênica Duna 45 e um par de horas em ambos Sossusvlei 
e Dead Vlei. Algumas das dunas na área têm algumas centenas de metros de altura, mas a vista do topo para os que se atrevem é 
inesquecível.  No final da tarde faremos um passeio na natureza antes do retorno para o jantar e acomodação. B+D 
 
Ter 10mar: SOSSUSVLEI - SWAKOPMUND 
Saída pelo Parque Nacional Namib Naukluft para Swakopmund, onde passamos as próximas 2 noites em hotel.  
Swakopmund é um destino de férias muito popular para muitos namibianos e provavelmente será o único lugar que você vai visitar no safári 
da Namíbia que passa uma verdadeira sensação de cidade. Encravado entre o Deserto do Namibe e o frio Oceano Atlântico, Swakopmund é 
conhecida por sua atmosfera muito descontraída e sempre tem algo para todos. Há diversos excelentes restaurantes e bares, boas 
oportunidades de compras e arquitetura fascinante. Para os aventureiros, há passeios de quadriciclo, sand-boarding, paraquedismo, pesca 
na praia e voos panorâmicos ao longo do litoral e Sossusvlei, para citar alguns. A vizinha Walvis Bay, a principal cidade portuária da Namíbia, 
é bem conhecida por sua lagoa e pela prolífica vida das aves. Acomodação no Sand Hotel Swakopmund,****+. B 
 
Qua 11mar: SWAKOPMUND 
Saída para um passeio no deserto, onde encontraremos e aprenderemos mais sobre a fascinante vida selvagem do Deserto do Namibe. 
Procuraremos por lagartixas, escorpiões, serpentes que se movem lateralmente, lagartos e besouros, bem como a incrível vida vegetal que 
sobrevive neste ambiente hostil. De volta a Swakopmund teremos a tarde disponível para explorar esta encantadora cidade ou talvez 
terminar o dia com algumas atividades adicionais. Outras atividades opcionais que podem ser organizadas incluem voos panorâmicos sobre 
a costa e dunas. Acomodação. B 
 
Qui 12mar: SWAKOPMUND - TWYFELFONTEIN 
Continuamos o nosso safári em direção ao norte ao longo da Costa dos Esqueletos. Visita à mundialmente famosa colônia de lobos-
marinhos do Cabo. Aproveitamos o tempo para explorar, apreciar e fotografar adequadamente os 80 mil habitantes da colônia. Depois de 
visitar um navio naufragado seguimos para o interior em direção a Damaraland. Passamos por Brandberg, a montanha mais alta da Namíbia, 
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com o pico mais alto a 2573 metros. Estaremos no lodge a tempo de tomar um drinque de final de tarde enquanto desfrutamos a vista sobre 
esta bela paisagem. Acomodação com jantar no Twyfelfontein Country Lodge****+. B+D 
 
Sex 13mar: TWYFELFONTEIN - OPUWO 
Visitaremos as gravuras rupestres de Twyfelfontein (único sítio de patrimônio mundial da Namíbia), a montanha queimada, a formação 
rochosa de tubos de órgão e o Museu Vivo Damara. Depois de um par de horas, saída para Kaokoland, famosa pelos elefantes adaptados 
ao deserto e pelos rinocerontes negros, bem como pelo povo Himba, última verdadeira tribo nômade da Namíbia. Chegamos ao nosso lodge 
e nos reunimos para o jantar seguido de um bem merecido descanso. Acomodação no Opuwo Country Lodge****. B+D 
 
Sab 14mar: OPUWO 
Pela manã, saída para visita a uma aldeia Himba. Conhecida como a última verdadeira tribo nômade da Namíbia, os Himba têm uma cultura 
única e maravilhosa. Passamos um par de horas aprendendo sobre sua história, cultura e conhecendo a vida cotidiana e os rituais do povo 
Himba. Resto do dia para relaxar ou descansar à beira da piscina. Acomodação e jantar. B+D 
 
Dom 15mar: OPUWO - ETOSHA SOUTH 
Hoje nossa jornada continua até o Parque Nacional Etosha, onde passamos as próximas 3 noites. Etosha é um dos maiores e melhores 
parques nacionais da África e uma das principais atrações turísticas da Namíbia. Tem 22912 km2 de tamanho,. Etosha é conhecida por seu 
espetacular avistamento de animais e poços de água que atraem um grande número de animais na estação seca, quando todas as águas 
abertas secaram. Durante a estação de chuvas o parque é transformado num oásis verde, e é o tempo em que pode-se encontrar jovens 
animais de várias espécies em grande número. São encontradas 114 espécies de mamíferos no parque, e é o melhor lugar do mundo para 
ver o Rinoceronte Negro. Outros animais incluem elefante, leão, leopardo, chita, hiena, girafa, texugo-de-mel, impala de face negra, kudu, 
eland, damara dik-dik, javali e grandes manadas de gazelas, zebra, gnu-de-cauda-preta, caama e órix. Mais de 300 espécies de aves são 
encontradas aqui, e é ótimo para encontrar aves de rapina. Acomodação com jantar no Etosha Safari Lodge Gondwana Collection 
Namibia****. B+D 
 
Seg 16mar: ETOSHA EAST 
Daqui seguimos nosso caminho através do parque num passeio de manhã inteira em nosso próprio veículo para Mokuti Etosha Lodge, na 
fronteira leste, onde passamos as duas próximas noites. Este lodge e esta parte do parque são incríveis, com excelente visualização de 
animais, e temos certeza que você também vai apreciá-los. Acomodação com jantar no Mokuti Etosha Lodge****. B+D 
 
Ter 17mar: ETOSHA EAST 
Passeios de observação pela manhã e à tarde com o lodge, e tempo para relaxar na piscina ou no poço de água do acampamento entre as 
atividades. Acomodação com jantar. B+D 
 
Dia 18: ETOSHA EAST - WINDHOEK 
Após o café da manhã, saída para Windhoek para última noite de acomodação na cidade. Esta é a oportunidade perfeita para algumas 
compras de curiosidades de última hora e para uma boa noite de descanso. Acomodação no Hilton Windhoek Hotel*****. B 
 
Dia 19mar: WINDHOEK 
Após o café da manhã, traslado para o aeroporto de onde parte seu voo de conexão. B 
 
 

 

 
TARIFAS EM US$ / PESSOA 

 

A TARIFA INCLUI: 
- Hotéis / logdes 4 ou 5 estrelas conforme itinerário ou similares 
- Café da manhã buffet diariamente 
- 7 jantares + 3 almoços 
- Ônibus de primeira com ar condicionado 
- Água mineral 2 por pessoa/dia nos passeios 
- Traslados Windhoek Aeroporto-Hotel v.v. 
- Ingressos nos museus conforme itinerário 
- Ingressos nos parques nacionais 
- Guia local em português 
- Tour leader Scan-Suisse 
- Seguro de viagem Euromax 
- Maleteiros nos hotéis / lodges 

 

 

Em apt Duplo 3533 

Suplemento Individual 575 

Condições de pagamento: 
ENTRADA 30% *não reembolsável* 
SALDO: 5 x sem juros  

 
Parte aérea a partir de US$ 885  
incluindo taxas 


