| viagem em grupo |

Parque Nacional Etosha.

A NAMÍBIA NO
UNIVERSO
COM GONÇALO
CADILHE
22 abril a 6 de maio de 2019

Twyfelfontain.

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO
Valor Base - 3.845€ | Taxas* - 300€ | Valor Final - 4.145€
*O valor das taxas de aeroporto, segurança e combustível acima
indicado refere-se à data de elaboração deste programa. Este valor
está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.

SUPLEMENTOS: Quarto individual - 815€
SINAL: 1.245€ (a entregar no prazo de 10 dias após a inscrição para
reservas a 3 ou mais meses da partida, 3 dias para reservas até 1 mês
da partida, 24 horas para reservas a menos de 1 mês da partida)

Não há outro lugar no mundo como este. A Namíbia desafia a nossa percepção
do que significa viver no Planeta Terra. As paisagens, as cores, o ar seco
e translúcido, os crepúsculos nas dunas e o brilho das estrelas, a luta pela
sobrevivência dos animais em directo à frente dos nossos olhos, tudo na
Namíbia é intacto, primordial, distante e inumano. Frequente visitante desta
região de África, Gonçalo Cadilhe propõe um itinerário pensado de maneira a ver
o melhor e o máximo possível durante duas semanas. Com espírito de aventura
durante o dia e conforto ocidental a partir do anoitecer, uma viagem única ao

INCLUI:
- Transfer em autocarro privativo Porto / Lisboa / Porto;
- Assistência nas formalidades de embarque;
- Passagem aérea em classe económica, em voo regular
TAAG, com direito a duas peças de bagagem até 23 Kg e
respetivas taxas de aeroporto, segurança e combustível (300€):
Lisboa – Luanda (duração aproximada 08h10)
Luanda - Windhoek (duração aproximada 02h30)
Windhoek – Luanda (duração aproximada 02h30)
Luanda – Lisboa (duração aproximada 07h15)
- Circuito em autocarro de turismo;
- Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis mencionados ou
similares;
- Pensão completa, desde o jantar do 2º dia ao jantar do 13º
(12 almoços e 12 jantares, sendo alguns almoços tipo picnic
e jantares servidos em restaurantes, nos hotéis ou lodges);
- Acompanhamento por nosso Autor durante todo o circuito,
desde e até um dos locais de embarque (Porto ou Lisboa) –
Gonçalo Cadilhe;
- Guia local falando Português ou Espanhol durante todo o
circuito, desde e até Windhoek;
- Visitas e entradas conforme programa;
- Gratificações a guias e motoristas locais;
- Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
- Seguro Multiviagens VIP (assistência, cancelamento e interrupção).

limiar da imaginação.

EXCLUI:
- Bebidas às refeições;
- Opcionais, extras de caráter particular e tudo o que não
estiver mencionado como incluído.

Dunas de Sossusvlei.

NOTAS:
- Viagem não adequada a pessoas de mobilidade reduzida
e/ou grávidas.
- Em caso de rescisão pelo Cliente, o mesmo será
responsável pelos custos e encargos decorrentes do
cancelamento que sejam imputados à agência e resultem da
não reafectação da referida viagem.
- A realização da viagem depende de um número mínimo
de 20 viajantes, caso tal número não seja atingido será o
cliente informado no prazo previsto nas condições gerais.
- Gonçalo Cadilhe rejeita a grafia do NAO.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:
- Obrigatório passaporte com validade mínima de 6 meses.

Programa a cargo de Pinto Lopes Viagens com o RNAVT n.º 2070

Fotografias gentilmente cedidas pelo Autor Gonçalo Cadilhe.

Solitaire.

PROGRAMA
1º DIA • PORTO – LISBOA (AVIÃO) … Partida frente à nossa
agência do Porto em autocarro privativo em direção ao aeroporto
de Lisboa. Embarque em voo regular com destino a Windhoek,
via Luanda. Noite a bordo.
2º DIA • … – WINDHOEK Depois do desembarque e controlo de
passaportes, seguimos para check-in no nosso hotel. Passamos o
resto do dia a relaxar e a visitar Windhoek, uma pequena cidade
que mantém a memória do seu passado colonial germânico.
Alojamento no Avani Hotel ou similar.
3º DIA • WINDHOEK – WATERBERG (310 KM) Partida para
Waterberg com paragem no Mercado de artesanato de Okajanda.
À tarde, faremos um Game drive na reserva de Waterberg, uma
meseta com um ecossistema peculiar e uma vista deslumbrante.
Alojamento no Waterberg Camp ou similar.

Paisagens desérticas da Namíbia.

4º DIA • WATERBERG – ETOSHA (350 KM) Após o pequenoalmoço, partida para o Parque Nacional Etosha. Pelo caminho
visitamos o meteoro hoba, o maior de que há registo no planeta.
O Etosha é um dos mais importantes santuários de vida selvagem
do continente africano. Abundam os elefantes, os leões, os
rinocerontes, chitas, girafas e muitos outros. Graças à aridez
do terreno, é muito fácil ver longe no Etosha, o que significa
excelentes oportunidades para avistar animais selvagens até
ao horizonte. Dormida junto à porta de entrada no Etosha, em
Namutoni, no Mokuti Lodge & Spa ou similar.
5º DIA • ETOSHA Dia de safari no Etosha, em busca de
oportunidades de observação de cenas irrepetíveis da natureza
em África. Alojamento.
6º DIA • ETOSHA – DAMARALAND (360 KM) Atravessamos
o Etosha uma última vez e almoçamos em Okaukuejo, um
anfiteatro sobre uma pequena lagoa onde os animais costumam
vir beber. Despedimo-nos de Etosha em direcção à região de
Damaraland, no norte do país. Alojamento no Damara Mopane
Lodge ou similar.

Naukluft.

11º DIA • SWAKOPMUND – SESRIEM (350 KM) 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. Chegaremos a meio da tarde ao Parque
Natural de Namib-Naukluft onde se encontram as dunas de
Sossusvlei, um dos lugares mais extraordinários do mundo. À
chegada teremos um passeio de exploração da Natureza, um
nature drive, pela reserva privada do lodge. Pernoitamos em
pleno coração do Namib-Naukluft, debaixo de um céu imaculado.
Alojamento no Namib Desert Lodge ou similar.
12º DIA • DUNAS DE SOSSUSVLEI Acordamos a meio da noite,
em hora a combinar, e partimos para as dunas de Sossusvlei
para apanharmos o nascer do dia no corredor das dunas, um
espetáculo natural que ficará gravado para sempre nas nossas
almas. Faremos uma paragem na Duna 45 e um passeio, a pé,
até Deadvlei um ambiente irreal onde formas complexas de vida
animal se desenvolveram nos milénios. No regresso visitaremos
o surreal canyon de Sesriem. Alojamento.
13º DIA • SESRIEM – WINDHOEK (370 KM) Partida para
Windhoek subindo a meseta de Naukluft por estradas
panorâmicas que assinalam o nosso regresso à civilização. Ao
fim do dia teremos o nosso jantar de despedida do continente
africano, no restaurante Joe’s Beer, com pratos de fauna local
cozinhados ao gosto germânico. Alojamento no Avani Hotel ou
similar.
14º DIA • WINDHOEK (AVIÃO) … Tempo livre para actividades
de carácter particular. Em horário a combinar, transfer ao
aeroporto para embarque em voo noturno com destino a Lisboa,
via Luanda.
15º DIA • … – LISBOA – PORTO Chegada a Lisboa. Continuação
de autocarro para o Porto. Fim da viagem e dos nossos serviços.

Vale da Lua.

7º DIA • DAMARALAND Visitaremos Twyfelfontain para conhecer
excelentes exemplos de arte rupestre dos bosquímanos, agora
Património Unesco, também visitaremos a Floresta Petrificada, os
Organ Pipes, Burnt Mountain e outros marcos fantasmagóricos da
geologia deste fim do mundo. Alojamento.
8º DIA • DAMARALAND – CAPE CROSS – SWAKOPMUND (380
KM) Um dia longo de viagem por algumas das paisagens mais
surpreendentes da Namíbia. Os quilómetros e as horas de viagem
hoje serão o preço a pagar pelas atracções turísticas que nos
esperam nos próximos dias. Visitaremos o início da zona costeira
conhecida como Skeleton Coast, a costa dos esqueletos, com
uma etapa pela memória dos descobrimentos no Cabo da Cruz,
onde Diogo Cão plantou um padrão e tocou o limite extremo da
sua epopeia. Uma numerosa colónia de Focas do Cabo reside
nestas paragens. Ao fim da tarde chegamos a Swakopmund.
Alojamento no Strand Hotel Swakopmund ou similar.
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9º DIA • SWAKOPMUND Esta cidadezinha transplantada do
Báltico recorda-nos que a Namíbia era a antiga colónia alemã do
sudoeste africano. Sendo uma cidade essencialmente turística,
Swakopmund é também o momento ideal para comprar
produtos locais de artesanato, para saborear as célebres ostras
da África austral, ou para optar por uma das várias actividades
alternativas (opcional): ski das dunas, voo panorâmico sobre
o deserto (aconselhado), etc. De manhã visitamos o Parque
Namib-Naukluft, uma reserva ecológica para observar a famosa
Welwitschia, planta rasteira conhecida como “polvo do deserto”
e o Vale da Lua. Tarde livre para actividades opcionais (acima
descritas) em Swakopmund. Alojamento.
10º DIA • SWAKOPMUND De manhã teremos um cruzeiro para
avistamento da fauna marítima, com probabilidade de avistar
golfinhos, baleias, focas, pelicanos etc… De tarde, visitaremos
em veículos todo-terreno as dunas de Sandwich Harbour a pique
sobre o mar, momento emblemático da costa dos esqueletos.
Alojamento.
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