
Namíbia amb el desert del 
Kalahari.  

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet d’avió, classe turista, companyia 
QATAR AIRWAYS: BARCELONA – DOHA – 
WINDHOEK – DOHA – BARCELONA. 
•Taxes d’aeroport (465 € a confirmar el dia 
d’emissió del bitllet). 
•Trasllats aeroport – hotel – aeroport. 

•Transport en MINI BUS. 

•Allotjament als hotels/lodges seleccionats 
o similars. 
•Àpats: 9 esmorzars, 1 dinar i 7 sopars. 

•Entrades als Parcs Nacional i excursions 
indicades a l’itinerari. 
•Guia local. 

•Safari curt al Parc Nacional d’Etosha amb 
vehicle propi. 
•Dia complet de safari a Etosha en vehicle 
tot terreny del lodge (servei regular 
compartit). 
•Visita guiada de les tribus Himba. 

•Visita als gravats rupestres de 
Twyfelfontein. 
•Creuer en catamarà a Walvis Bau amb 
snacks i vi espumós. 
•Visita de les dunes vermelles. 

•Visita a un centre de guepards. 

•Caminada amb els bosquimans. 

•Sundowner al Kalahari. 

•Aigua mineral durant els trasllats. 

•Assistència telefònica. 

•Guia acompanyant de la nostra agència. 

•Assegurança d’evacuació aèria 
medicalitzada en cas d’emergència. 
•Assegurança assistència i cancel·lació de 
viatge (cia. ARAG modalitat VACACIONAL A 
LA CARTA). 
 

EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Begudes durant els àpats inclosos. 

•Propines a guies i xofers. 

•Maleters a aeroports i hotels. 

•Serveis no especificats amb anterioritat.  

 
 

Del 17 al 28 d’octubre de 2022 

17 oct. BARCELONA – DOHA – 

WINDHOEK 

Vol a Windhoek, via Doha. Nit a bord. 
 

18 oct. WINDHOEK – PN ETOSHA 

Arribada, assistència i trobada amb el guia. 
Sortida per carretera cap el nord passant 
per Okahandja i Otijwarongo. A Okahandja 
visita del Mercat d’artesania de Mbangura. 
Arribada al PN Etosha i acomodació al 
TOSHARI LODGE. A la tarda, safari curt amb 
el nostre vehicle. Sopar i allotjament. 
 

19 oct. PARC NACIONAL ETOSHA 

Esmorzar. Safari de dia complet pel parc en 
vehicle tot terreny del lodge (compartit amb 
altres clients del lodge). Es podrà demanar 
un dinar picnic al lodge (no inclòs). El Parc 
Nacional és un dels parcs més grans 
d’Àfrica. De les 114 espècies de mamífers 
trobades al parc algunes son difícils de 
trobar en altres zones d’Àfrica i es troben en 
perill d’extinció, com el rinoceront negre, el 
guepard i el impala de front negra. Tornada 
al lodge. Sopar i allotjament. 
 

20 oct. PN ETOSHA – TWYFELFONTEIN 

(490 km – 5/6 hores aprox.) 

Esmorzar. Sortida per carretera cap a la 
regió de Damaraland, on podran veure el 
paisatge volcànic amb increïbles formacions 
geològiques. De camí podran conèixer als 
Himba. A la tarda, sortida per realitzar una 
excursió als bancals secs dels rius de 
Damaraland per buscar l’elefant del desert, 
safari en tot terrenys oberts. Tornada al 
lodge. Sopar i allotjament. 
 

21 oct. TWYFELFONTEIN – 

SWAKOPMUND (300 km – 4 hores) 

Esmorzar. Al matí, sortida per realitzar una 
excursió als gravats rupestres. Hi ha més de 
dos mil gravats en aquestes roques. 
Després de la visita, sortida per carretera 
cap a Swakopmund. Acomodació a l’HOTEL 
SWAKOPMUND SANDS. Tarda lliure. 
Allotjament. 
 

22 oct. SWAKOPMUND – DESERT DEL 

NAMIB (350 km – 4 hores) 

Esmorzar. Sortida per carretera cap a la 
badia de Walvis per gaudir d’un creuer en 
catamarà durant el que podran contemplar 

#VALLESCLUB 

dofins i lleons marins. Després del creuer, 
continuació per carretera cap el Desert del 
Namib a través del Pas de Ghaub i de Kuiseb 
fins arribar a l’àrea de Sossuvlei. Arribada al 
lodge per la tarda. Acomodació al NAMIB 
DESERT LODGE. Possibilitat de realitzar un 
sundowner (no inclòs). Sopar i allotjament. 
 

23 oct. DESERT DEL NAMIB 

Esmorzar. Al matí, visita a les dunes de 
Sossuvlei i Deadvlei acompanyats del guia i 
el vehicle propi. Algunes dunes arriben fins a 
300 metres d’alçada. Visita al canó de 
Sesriem: els segles d’erosió han foradat una 
estreta gorja de prop d’un quilòmetre de 
longitud. Dinar en un hotel de la zona. 

Tornada al lodge. Sopar i allotjament. 
 

24 oct. DESERT NAMIB – KALAHARI 

(295 km – 4 hores) 

Esmorzar. Sortida per carretera cap el 
desert del Kalahari, realitzant en ruta una 
visita panoràmica de la zona. Arribada i 
acomodació al CAMETHORN KALAHARI 
LODGE. A la tarda, visita d’un centre de 
guepards. Sopar i allotjament. 
 

25 oct. KALAHARI 

Esmorzar. Sortida per realitzar una 
caminada a peu acompanyats de la tribu 
dels bosquimans, caçadors i recol·lectors 
considerats la tribu més antiga de tota 
Àfrica. A la tarda, sortida de safari en tot 
terreny regular del lodge compartit, per a 
contemplar un gran nombre d’animals 
salvatges dintre de la reserva privada.  
Sopar i allotjament. 
 

26 oct. KALAHARI – WINDHOEK (235 

km – 3 hores) 

Esmorzar. Sortida per carretera de tornada 
a Windhoek. Arribada i trasllat a l’HOTEL 
AVANI. Tarda lliure. Allotjament. 
 

27 oct. WINDHOEK - DOHA  
Esmorzar. Vol a Barcelona, via Doha. Nit a 
bord.  
 

28 oct. DOHA – BARCELONA 

Arribada a Barcelona.   

 

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble       4.750 € 
Suplement single              530€ 

NOTA: Pressupost calculat amb data 2 de 
Juny per un mínim de 8 persones i pendent 
de reservar en ferm. Qualsevol alteració en 
la data de sortida, numero de persones, 
tarifa aèria, canvi de divisa 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 ORGANITZACIÓ TÈCNICA  CICMA2373 


