
1º Dia- 31 de Maio 

Comparência no aeroporto 2 hora antes da partida. Assistência nas formalidades de embarque 

e partida com destino a Windhoek, com escala em Luanda. 

Partida de Luanda às 11H05 em direção a Windhoek, com chegada prevista às 15H35. 

2º Dia-1 de Junho 

Chegada às 15H35. Receção e assistência no Aeroporto Internacional de Windhoek. 

Transfer com guia motorista de língua Inglesa-autocarro de luxo. 

Encontro com o representante da Dunas Safari para um breefing detalhado do tour. 

Visita á Capital Windhoek e á encantadora cidade costeira de Swakopmund para 

descobrir restos de influência alemã do país, refletida na arquitetura, cultura, 

gastronomia e as celebrações anuais de Oktoberfest. 

Para apreciar devidamente este país terá de se aventurar fora das cidades para 

explorar as paisagens naturais, tais como o Fish River Canyon Park, o vasto Parque 

Nacional de Etosha repleto de subespécies locais: leões, elefantes do deserto e a zebra 

da montanha do Hartmann, o deserto de Kalahari e o deserto de Namib. 

Alojamento no Windhoek Club Resort & Casino, em regime Alojamento e Pequeno-

Almoço. 

3ºDia- 2 de Junho 

Pequeno-almoço no Hotel. 

Visita a Sossusvlei Logde, Sesriem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOO DATA DE PARA PARTIDA CHEGADA 

DT 653 31 MAIO LISBOA LUANDA 23H00 07H30 

DT 573 1 JUNHO LUANDA WINDHOEK 11H05 15H35 

DT 574 8 JUNHO WINDHOEK LUANDA 16H35 19H05 

DT 650 8 JUNHO LUANDA LISBOA 23H55 06H10 
  

 

   

NAMÍBIA- 31 DE MAIO A 8 DE JUNHO 



Sossusvlei é onde irá encontrar as icônicas dunas de areia vermelha do Namib. Além 

das atrações de Sossusvlei- Dune 45, Hiddenvlei, Big Daddy e Deadvlei.  

Outras atrações na área incluem o Canyon Sesriem e o Parque Nacional Namib-

Naukluft, onde as majestosas montanhas do Namib guardam as suas planícies. 

Pernoitamos em pleno coração do Namib-Naukluft (Sossusvlei lodge) debaixo de um 

dos céus mais estrelados do mundo. 

Esta oferece acesso direto às dunas de areia vermelha, à famosa pan do Sossusvlei , às 

árvores pretas chamuscadas de Dead Vlei e às profundezas do Sesriem Canyon.  

4ºDia- 3 de Junho 

De manhã uma experiência única – preço por pessoa :495€ 

Namib Sky Ballon Safaris 

Situado no coração do Namib Naukluft Park, com uma das paisagens mais fascinantes. 

Dunas cor de laranja, sombras dramáticas, planícies ondulantes e montanhas rochosas 

criam um caleidoscópio mágico de cores e formas.  

O espetacular nascer do sol sobre esta magnífica paisagem a partir de um balão de ar 

quente. 

 Na aterragem serão recebidos com Champanhe ao estilo “Out of Africa”, no deserto. 

Durante o pequeno-almoço o vosso piloto presentear-vos-á com um certificado de voo. 

De seguida visite o Parque das Dunas:  

Dead Vlei-Esta área era um óasis, repleto de árvores acácias e alimentado por um rio 

que de repente mudou de rumo, deixando a terra secar junto com as árvores que 

anteriormente apoiava. 

Sesriem Canyon-Um profundo abismo esculpido através das rochas pela ação da água, 

é uma característica natural impressionante, que é melhor explorado a pé. 

Big Daddy-Esta duna fica entre Sossusvlei e Deadvlei e com 325 metros é a mais alta 

naquela área. Se sentir força e coragem, leve água e comece a subida até ao topo. 

Pernoitamento em Sossusvlei logde. 

5ºDia- 4 de junho 

Pequeno-almoço. 

Durante a nossa viagem atravessamos algumas das paisagens mais enigmáticas do 

planeta, cruzando dois desfiladeiros, o Gaub e o Kuiseb, e o Trópico de Capricórnio e 

continuamos a descer em altitude até ao mar. 

Alojamento em Swakopmund Hotel & Entertainment Centre. 

Jantar incluído no restaurante TUG- bebidas não incluídas. 

6ºDia- 5 de junho 

Visita à cidade de Swakopmund, incluindo um passeio marítimo e visita guiada pelo 

deserto de Namib (Dolphin Catamaran Cruises e Sandwich Harbour 4x4). 

Alojamento. 

Jantar no Restaurante Ocean Cellar- bebidas não incluídas. 

 

  



Grupo mínimo de 25 pessoas. 

Preço por adulto em quarto duplo: 3230.00€ 

O preço inclui: 

-Assistência nas formalidades de embarque e desembarque; 

-Alojamento conforme mencionado;  

-Transferes para o aeroporto;  

-Refeições de acordo com o programa; 

-Atividades mencionadas como incluídas no programa;  

-Transferes de acordo com o programa, taxas de combustível, entradas nos parques;  

-Tour guiado em língua inglesa. 
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7ºDia- 6 de junho 

Pequeno-almoço. 

Localizado ao sul do limite do Etosha National Park, no noroeste da Namíbia, Etosha Sul 

é a região sul deste paraíso selvagem. Ogava Private Game Reserve compartilha a 

fronteira sul com o Etosha National Park e oferece uma variedade de pousadas de luxo 

com vistas para paisagens agradáveis repletas de vida selvagem abundante. O Parque 

Nacional pode ser acedido pela entrada sul do Portão de Andersson. Os visitantes 

podem deslumbrar-se com uma grande variedade de vida selvagem, incluindo: leão, 

girafa, elefante, rinoceronte branco e preto, bem como a infinita planície. 

As atividades mais comuns incluem: passeios de observação de animais selvagens, 

rastreamento, a pé, de rinocerontes, passeios guiados pela natureza ou assistir ao pôr 

do sol sobre estas magníficas paisagens. 

Depois de um almoço light, visita ao Parque de Etosha. 

Atrações e atividades: Charco com iluminação artificial. 

Pernoite em Okaukuejo Water Hole. 

8ºDia- 7 de junho 

Pequeno-almoço. 

Atravesse o Etosha National Park. 

9ºDia- 8 de junho 

Pequeno-almoço. 

Transfer para o aeroporto em hora a combinar. Assistência nas formalidades de 

embarque e partida às 16H35 com destino a Lisboa, via Luanda. 

7ºDia- 10 de junho 

Chegada a Lisboa às 06H10. 

 

 

 

 


