
 
 

 
 

 
Belezas da Namíbia 

8 dias, 7 noites 
Windhoek - Parque Nacional Etosha – Twyfelfontein – Swakopmund - Deserto 

da Namibia – Namíbia - África     

 

 
 
Um país com um dos safáris mais magníficos do 
planeta, no Parque Nacional Etosha. Viaje em 
grupo com uma das nossas saídas fixas para uma 
maior troca de experiências desse destino único. 
 
A partir de  
USD 2.014,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
A Namíbia é verdadeiramente única, influenciada 
por várias culturas durante a colonização e agora 
renasce das sombras do Apartheid de 1990. O 
país é formado por 11 grandes grupos étnicos, 
cada um celebrando seu passado enquanto 
trabalham juntos para o futuro. Esse cenário 

multicultural é visível nas suas roupas, idioma, 
arte, música, esporte, comida e religião.  
 
Destaques:  
 

• Rica fauna no Parque Nacional de Etosha; 

• Conheça a mítica tribo Himba; 

• Visita as inscrições rupestres de 
Twyfelfontein; 

• Veja as coloridas dunas de Sossusvlei e 
Deadvlei e a imensidão do Deserto do 
Namibe; 

• Visite o cânion de Sesriem. 

 

  ROTEIRO 

1° dia – Windhoek 

Chegada ao aeroporto internacional de Hosea Kutako em Windhoek, recepção e traslado ao 
hotel.  Restante do dia livre. Hospedagem. 

2° dia - Windhoek > Parque Nacional de Etosha 426KM 

Após o café da manhã, saída via terrestre até o norte passando por Okahandja e Otjiwarongo.  Em 



 
 

Okahandja os passageiros terão a oportunidade de visitar o Mercado de artesanatos de Mbangura, se o 
tempo permitir. Almoço em rota (não incluido). Pela tarde, e dependendo da hora de chegada, saída 
para realizar um safari curto no Parque Nacional de Etosha. Jantar e hospedagem.  
 
3° dia - Parque Nacional de Etosha 

Café da manhã seguido por um safari de dia completo no Parque Nacional de Etosha, em veículo 4x4 do 
Lodge (uso regular, com outros clientes do Lodge e com guia em espanhol). Se houver mais de 9 
passageiros, o guia se revezará entre os veículos para garantir o mínimo meio dia de safári em 
espanhol. Este parque é um dos maiores do continente africano, e deve sua paisagem única à bacia de 
um lago geralmente seco de aproximadamente 5.000 km².  

O Parque Nacional Etosha foi proclamado como a primeira zona de conservação de Namíbia em 1907 
pelo então governo alemão. Naquela etapa cobria uma área enorme de 93240 km² e era então a maior 
zona de caça do mundo. 

Das 114 espécies de mamíferos encontradas no parque, várias são difíceis de encontrar em outras 
regiões da África e se encontram em perigo de extinção, como o rinoceronte negro, guepardo e impala 
de cara preta. Desfrutaremos de um almoço em um dos lodges no Parque Nacional Etosha. Jantar e 
hospedagem.  
 
4° dia - Parque Nacional de Etosha > Twyfelfontein 484Km 

Após o café da manhã, saída via terrestre pela região de Damaraland, onde poderão ver a paisagem 
vulcânica com suas incríveis formações geológicas. Pelo caminho poderão desfrutar de uma excursão 
para ver os Himba, a mítica tribo que somente habita na Namibia. Aqui poderemos obter muita 
informação sobre o estilo de vida e cultura destes povos do deserto que vivem como semi-nômades. 
Continuação até o lodge para o almoço (não incluído). Pela tarde, saída para realizar uma excursão 
pelas margens dos Rios de Damaraland em busca do elusivo Elefante do Deserto, em veículos 4x4 de 
safári abertos. Jantar e hospedagem.  

5° dia - Twyfelfontein > Swakopmund 302Km 

Café da manhã no lodge, e saída para visitar as inscrições rupestres de Twyfelfontein, de até 6.000 anos 
de antigüidade, e que constituem a maior mostra de arte rupestre de África. Após a visita, saída via 
terrestre até Swakopmund - um dos lugares de férias mais populares da costa de Namibia. Tarde livre. 
Hospedagem. 
 
6° dia - Swakopmund > Deserto da Namibia 340Km 

Após o café da manhã, traslado até a bahía de Walvis para desfrutar de um cruzeiro em que podemos 
contemplar golfinhos e leões marinhos enquanto desfrutamos das excelentes ostras locais e vinho 
espumante. Após o cruzeiro, saída via terrestre até o Deserto de Namib  através de Ghaub e de Kuiseb 
até chegar a área de Sossusvlei. Chegada ao lodge pela tarde. Jantar e hospedagem.  

7° dia - Deserto do Namibia 

Café da manhã. Pela manhã visita às dunas de Sossusvlei e Deadvlei, algumas de até 300 metros de 
altura. De acordo com a hora do dia, adquirem diversas cores – de amárelo a vermelho, passando por 



 
 

tons diferentes de laranja. Subiremos a uma das dunas para percebermos a enorme imensidão deste 
deserto.  
 
Visita ao cânion de Sesriem: os séculos de erosão perfuraram uma estreita garganta de cerca de 1km de 
longitude. No fundo da garganta, que tem uma altura de 30 - 40 metros, se encontram as piscinas 
naturais que enchem na época de chuvas. Sesriem deriva seu nome da época em que os pioneiros 
tinham que atar 6 medidas de couro para extrair água das poças.  

Almoço incluído na região de Sesriem. Jantar e hospedagem. 

8° dia - Deserto do Namibia > Windhoek 

Check-out no hotel e traslado ao Aeroporto de Windhoek.  

 

  INCLUI 

• Traslados de chegada e saída em Windhoek; 

• Transporte em veículo 2x4 (Xtrail ou similar), micro ônibus (WV Kombi ou similar) ou ônibus 
(Mercedes Sprinter 18 assentos ou similar) durante toda a viagem, dependendo do número de 
participantes. As atividades serão feitas neste veículo exceto onde se indique o contrario; 

• Hospedagem com café da manhã por 1 noite em Windhoek e 1 noite em Swakopmund; 

• Hospedagem com café da manhã e jantar por 2 noites em Etosha e 1 noite em Twyfelfontein; 

• Hospedagem com pensão completa por 2 noites em Sossusvlei; 

• Entradas nos Parques Nacionais e excursões indicadas no itinerário. 

• Acompanhamento de guia em espanhol; 

• Visita guiada às tribos Himba; 

• Safári em busca dos elefantes do deserto em Damaraland em 4x4 aberto; 

• Dia completo de safari no Etosha em veículo 4x4 do lodge (uso não exclusivo), com guia em 
espanhol; 

• Visita às inscrições rupestres de Twyfelfontein; 

• Cruzeiro em Catamaran em Walvis Bay com aperitivos e vinho espumante;  

• Traslado em 4x4; 

• Seguro Viagem GtaEuromax. 
 
NÃO INCLUI 

• Taxa IRRF de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro (consultar 
valores); 

• Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

• Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

• Passeios opcionais; 

• Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 

• Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 

• Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 

• Aéreos não mencionados como inclusos; 

• Aéreos internacionais de chegada / saída; 



 
 

• Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 

• Vistos; 

• Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 

• Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

• Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 

VALORES E CONDIÇÕES 
 

  Turístico Superior 

Single* Duplo* Criança* 

USD - P 2.255,00 USD - P 2.014,00 USD - P 1.020,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

      

Windhoek - Avani Windhoek Hotel (Standard)  

Parque Nacional Etosha - Toshari Lodge (Standard)  

Twyfelfontein - Twyfelfontein Country Lodge (Double room)  

Swakopmund - Swakopmund Sands Hotel (Standard)  

Deserto da Namibia - Namib Desert Lodge (Standard)  

 
*Preços por pessoa. Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da 
confirmação da reserva. São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 

CONDIÇÕES: 

Validade: até 19/10/2020 - Durante períodos de congressos internacionais, eventos e datas 

comemorativas, os valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte-nos para caso 

de suplemento; 

Seguro: válido para pessoas com até 64 anos de idade, acima dessa faixa etária as condições 
devem ser consultadas. 

Crianças: até 12 anos compartilhando o quarto com 2 adultos pagantes. 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Consulte-nos para maiores informações. 

 

 

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 



 
 

  
Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 6 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX,ELO)* Não aceitamos outros 
cartões. 

 

  INFORMAÇÕES 

 


