
Namíbia, Ruta Kampeer  

EL NOSTRE PREU INCLOU 
•Trasllats aeroport – hotel – aeroport. 

•Guia/conductor local de parla anglesa 
durant tot el viatge. 
•Assistents de campament per muntar/
desmuntar tendes i cuiner. 
•Tot l’equip d’acampada (inclosos sacs de 
dormir). 
•Vehicles 4x4 especials de safari. 

•Pensió completa durant tot el viatge, 
excepte a Windhoek on s’inclou la mitja 
pensió (sense begudes). 
•Combinació d’hotels (categoria turista) i 
acampada durant tot el viatge, segons 
itinerari. 
•Entrades als parcs nacionals segons 
itinerari. 
•Visites segons itinerari. 

•Guia acompanyant de la nostra agència 
amb un mínim de 20 persones. 
•Prova PCR abans de l’arribada al país. 

•Assegurança cancel·lació i assistència en 
viatge (cia. CASER modalitat Asistencia y 
Cancelación COVID 2021) 
 

EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
•PCRSs en destí. 

•Bitllets aeris.  

•Propines guies i xofers. 

•Maleters aeroports i allotjaments.  

•Serveis no especificats amb anterioritat. 

 
 

Del 16 al 25 d’octubre 2022 

16 octubre WINDHOEK – SOLITAIRE – 
PN NAMIB – NAUKLUFT 
Arribada i assistència per part del guia local. 
Recorregut fins el Parc Nacional Namib-
Naukluft i, al trajecte, realitzaran una parada 
a la petita localitat de Solitaire. Dinar al 
campament. A la tarda, arribada al 
campament situat al Parc Nacional Namib-
Naukluft, un emplaçament ideal per explorar 
el desert de Namib. Depenent de l’hora 
d’arribada es realitzarà una primera incursió 
al Parc. Sopar i allotjament al SESRIEM 
CAMPSITE. 
 

17 octubre PN NAMIB—NAUKLUFT 
Pensió completa. Abans de la sortida del sol 
s’endinsaran al Parc Nacional, l’extensa àrea 
de conservació de tota Àfrica, amb una 
superfície similar a la de tota Suïssa. Pujada a 
la Duna 45.  Més tard, arribaran a les 
immenses dunes de Sossusvlei. També 
descobriran Dead Vlei, una antiga llacuna 
seca. A la tarda, entraran de nou al parc per 
gaudir de la bellesa i fer una petita excursió al 
canó de Sesriem. Allotjament al campament.  
 

18 octubre PARC NACIONAL NAMIB-
NAUKLUFT – SWAKOPMUND 
Pensió completa. Molt d’hora al matí, 
sortida cap a la costa travessant el cor del 
parc Namib-Naukluft. Arribada a Walvis Bay 
al migdia, un dels punts migratoris d’aus més 
importants d’Àfrica. Continuació cap a 
Swakopmund, una ciutat costanera amb una 
arquitectura d’estil colonial alemany, 
coneguda per amples avingudes i el seu 
terreny desèrtic que la voreja. Allotjament al 
AMANPURI TRAVELLERS LODGE. 
 

19 octubre SWAKOPMUND –CAPE 
CROSS – TWYFELFONTEIN 
Pensió completa. Sortida de Swakopmund 
en direcció a Cape Cross, on es troba una de 
les colònies de llops marins més gran del 
món. Continuació cap a Damaraland fins 
arribar a Twyfelfontein acompanyats pel 
massís de Brandberg, el més alt del país. De 
camí a Twyfelfontein passaran per Uis, un 
antic poble miner. Un cop a Twyfelfontain i  
instal·lats al  ABA-HUAB REST CAMP, tindran 
la oportunitat d’observar una de les 

#VALLESCLUB 

concentracions d’art rupestre més riques 
d’Àfrica, Twyfelfontein, “font de dubte” en 
llengua local, fou declarat Patrimoni de la 
Humanitat l’any 2007. Allotjament.  
 

20 octubre TWYFELFONTEIN – OPUWO 
(Regió Kunene) 
Pensió completa. Sortida cap a Opuwo, 
capital de la regió de Kunene, trajecte de 5 a 
6 hores aproximadament. Depenent de l’hora 
d’arribada, per la tarda, visita d’un poblat 
Himba. El paisatge que l’envolta es 
caracteritza per turons baixos i grans 
esplanades desèrtiques habitades per una 
gran quantitat de vida silvestre adaptada al 
desert. Allotjament al CAMPING OPUWO 
COUNTRY.  
 

21 octubre OPUWO (Regió Kunene) 
Pensió completa. Jornada per conèixer les 
cascades Epupa. Una visita que es 
complementa amb la observació dels 
majestuosos baobabs, així com la presencia 
de gran varietat d’aus. Allotjament.  
 

22 octubre OPUWO – PN D’ETOSHA 
Pensió completa. Des de Opuwo es dirigiran 
al Parc Nacional d’Etosha, on s’endinsaran, ja 
a la tarda, realitzant el seu primer safari en 
direcció al campament. Allotjament al 
OKUAKUEJO CAMPSITE. 
 

23 octubre PN D’ETOSHA 
Pensió completa. Clarejarem amb el salar 
de fons. Una nova jornada de safari a Etosha, 
que significa “gran àrea blanca” . Allotjament 
al MAMUTONI CAMPSITE. 
 

24 octubre PARC NACIONA D’ETOSHA – 
WINDHOEK 
Esmorzar. Sortida Windhoek. En ruta, 
realitzaran una parada a Okahandja, un poble 
molt famós per tenir el mercat artesanal més 
gran del país. Dinar en ruta. Arribada a 
Windhoek i acomodació a l’HOTEL LITTLE 
FOREST GARDEN RETREAT. Temps lliure. 
Allotjament. 
 
25 octubre WINDHOEK – FRANKFURT 
Esmorzar. Temps lliure. A l’hora concertada, 
trasllat a l’aeroport. 
 

PREU PER PERSONA SERVEIS TERRA 
 

Habitació doble        2.850 € 
Suplement individual 300 € 

 

CONSULTAR PREUS BITLLETS AERIS 

NOTA: Pressupost calculat amb data 1 
de febrer per un mínim de 20 
participants, qualsevol alteració en la 
tarifa aèria, canvi de data, nombre de 
participants o serveis terrestres implicaria 
una variació en el preu final.  

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117  08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ENTRADA AL PAÍS (Febrer 2022) 
•No és necessari cap tipus de visat per 
estades menors a 90 dies. 
•Prova PCR obtinguda dintre de les 72 
hores anteriors a l’arribada. 
•Qüestionari de salut i itinerari complet a 
entregar a l’arribada al país.  

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GC-003516 


