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DE L’OKAVANGO
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Vols amb línea regular de la companyia Qatar 
Airways, classe turista. Estada a lodges de primera 
classe a Twyfelfontein, Sossusvlei, Intu Africa, Mo-
remi i Okavango. A Swakopmund i Windhoek es-
tada a hotel de 4****. Pensió completa durant tot el 
viatge. Guia acompanyant d’Eurovacances durant 
tot el viatge. Safaris als parcs de Moremi i delta de 
l’Okavango. Visita del desert del Kalahari amb guia 
bosquimà. Visita de les dunes de Sossusvlei. Visita 
de Sesriem Canyon. Creuer per Walbis Bay. Sobre-
vol amb avioneta de Sossusvlei a Swakopmund. 
Safari a la reserva d’Intu Africa. Safari per conèixer 
els elefants de sorra a Twyfelfontein. Vol amb avio-
neta a Moremi, Maun, delta de l’Okavango i Wind-
hoek. Assegurança d’assistència en viatge amb la 
companyia Europea.

Observacions: Donada la particularitat del viatge 
s’haurà de pagar, en la seva totalitat, 60 dies abans 
de la sortida del viatge.
Vacunes necessàries. Recomanem que es posin 
en contacte amb el seu centre de vacunació abans 
d’iniciar el viatge.

Què inclou Mapa

Àfrica

1. Sossuvlei
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Preu persona

Suplement individual

en habitació doble 
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novembre

El desert més vermell d’Àfrica



Quan l’explorador Diego Cao va 
ancorar la caravel·la davant la cos-
ta de Cape Cross, els milers de 
foques que s’estaven a la platja 
no es podien creure el que veien. 
Diego Cao, tampoc. Era massa 
diferent de tots els llocs on havia 
estat per entendre-ho. Al sud, du-
nes rogenques s’aixecaven més 
de tres-cents metres sobre la pla-
na pedregosa. Al nord, la costa 
traïdora As Areias do Inferno invi-
taven a mantenir-se alerta. A l’inte-
rior, la concentració d’animals més 
important de l’Àfrica austral con-
vertia les planes salines en oasis 
d’un altre món. Allà hi havia de tot: 
elefants, girafes, zebres, antílops, 

hienes, lleopards i lleons. Per aca-
bar d’arrodonir aquests contrasts, 
el riu Okavango desembocava al 
bell mig del no-res, creant un delta 
interior de milers de canals que ali-
mentava les assedegades sorres 
del Kalahari. També hi vivia gent: 
els owambo, els himba, els tswa-
nes, els damara, els caprivi, els 
san...però Diego Cao no va com-
prendre mai ni el que veia ni el que 
li deien. Per a un viatger del segle 
XV allò era excessiu. Cao va plan-
tar una creu a la platja, va hissar 
les veles i va tocar el dos. Deixa-
va enrere l’únic lloc de la Terra on, 
asseguren els san, es pot sentir el 
cant de les estrelles.

872. Guepard
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Visitem les millors reserves del 
delta de l’Okavango.

Explorem les impressionants 
dunes vermelles del desert del 
Namib.

Descobrim el llegat arquitectò-
nic de l’antiga colònia alema- 
nya.

Veiem la concentració de fauna 
salvatge més important de 
l’Àfrica austral.
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1r Dia. Volem a Doha.
Presentació a l’aeroport de Barcelona i sorti-
da del vol a Doha, on enllaçarem amb el vol 
a Windhoek. Nit a bord.

2n Dia. Windhoek - Desert del Kalahari.
Aterrarem a Windhoek, la capital de Namíbia 
i ens traslladarem per carretera a la ciutat de 
Rehoboth. Travessarem el tròpic de Capri-
corn i finalment arribarem a la Reserva d’In-
tu Africa, al desert del Kalahari. Dinar tipus 
pícnic en ruta. Quan arribem ens allotjarem 
al lodge.

3r Dia. Desert del Kalahari - Sossusvlei.
Aquest matí explorarem amb 4x4 el desert 
del Kalahari a la recerca de l’òrix i lleons. Du-
rant el recorregut també coneixerem les tra-
dicions i el mode de vida dels bosquimans, 
perfectament adaptats a les condicions del 
desert. A continuació recorrerem el desert 
fins a les muntanyes Tsaris. Dinarem en ruta 
en un restaurant local i a la tarda arribarem al 
lodge de Sossusvlei, des d’on gaudirem de 

la posta de sol sobre les terres vermelles de 
desert del Namib.

4t Dia. Sossusvlei.
A primera hora del matí farem una excur-
sió amb 4x4 fins als llacs secs de Deadvlei 
i Sossusvlei. Durant la passejada pels llacs 
pujarem a les dunes, ens aturarem als mi-
llors punts fotogràfics i descobrirem aquest 
paisatge tan extrem. Dinarem al desert a 
l’ombra de les acàcies gegants i a la tarda 
visitarem les gorges de Sesriem Canyon, 
on farem una petita excursió. Cap al vespre 
retornarem al lodge per gaudir d’una nova 
posta de sol.

5è Dia. Sossusvlei - Swakopmund.
Després d’esmorzar farem un espectacular 
sobrevol amb avioneta fins a Swakopmund 
sobrevolant les dunes de Sossusvlei i la cos-
ta de l’Esquelet. Durant el vol veurem les 
colònies de lleons marins de la costa, els an-
tics camps miners abandonats i les restes de 
vaixells naufragats mig coberts per la sorra. 

Dinarem i a la tarda disposarem d’una esto-
na de temps lliure per passejar per aquesta 
població de caire alemany.

6è Dia. Swakopmund - Walbis Bay - 
Swakopmund. 
Després d’esmorzar anirem a Walbis Bay 
per començar una excursió amb vaixell per 
la badia i veure foques, dofins, pelicans i fla-
mencs. Si la sort ens acompanya també po-
drem veure tortugues marines, peixos lluna i 
balenes. Dinarem i a la tarda farem una ex-
cursió amb 4x4 per les dunes de Sandwich 
Harbour, situades a tocar mateix de l’oceà. 
Finalment retornarem a Swakopmund.

7è Dia. Swakopmund - Twyfelfontein.
Començarem l’etapa tot travessant les mun-
tanyes vermelles de la regió del Damaraland 
fins al lodge de Twyfelfontein, on ens allotja-
rem i dinarem. A la tarda farem una excursió  
amb vehicle especials per conèixer els pai-
satges de la zona i trobar els esquius elefants 
de sorra, molt difícils de veure. 
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1. Okavango  2. Damaraland  3. Kalahari  4. Moremi
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5. Sossusvlei  6. Twyfelfontein  7. Windhoek  8. Sossusvlei

8è Dia. Twyfelfontein - Maun - Camp 
Okavango.
Després d’esmorzar volarem amb avione-
ta a Maun, Botswana. Passarem la duana i 
continuarem el vol fins a Camp Okavango, 
al delta de l’Okavango. En aterrar anirem a 
instal·lar-nos al lodge. A la tarda farem una 
excursió amb canoa pels canals del delta a 
la recerca d’hipopòtams i cocodrils. També 
veurem gran quantitat d’ocells, que es bene-
ficien de l’abundància d’insectes als canals 
del delta. Finalment retornarem al lodge per 
sopar i descansar.

9è Dia. Camp Okavango. 
Avui seguirem gaudint de diferents activi-
tats per tal de conèixer Okavango i la seva 
fauna: utilitzarem de nou les canoes, farem 
recorreguts amb embarcacions a motor i ex-
plorarem l’entorn a peu per descobrir la gran 
diversitat d’aus del delta. Durant les passeja-
des també veurem elefants, búfals, babuins 
i molts antílops. Quan acabem els safaris re-
tornarem al lodge. 

10è Dia. Camp Okavango - Moremi. 
Després d’esmorzar sobrevolarem el delta 
amb avioneta fins a Moremi. En aterrar ens 
instal·larem al Lodge, on dinarem, i a la tar-
da farem un safari amb 4x4 per començar a 
conèixer la reserva, que ocupa una tercera 
part de la superfície del delta. Estarem espe-
cialment a l’aguait de la presència de lleons, 
lleopards i hienes. Acabat el safari, retorna-
rem al lodge per sopar i descansar

11è Dia. Moremi.
Avui dedicarem tot el dia a fer safaris foto-
gràfics per la Reserva de Moremi. Acompa- 
nyats sempre pels guies del lodge, recorre-
rem aquest immens delta interior i buscarem 
els seus animals més icònics, com el lleó, 
l’hipopòtam, el lleopard i el búfal. Al vespre 
retornarem al lodge per sopar i descansar.

12è Dia. Moremi - Windhoek. 
Aquest matí volarem de retorn a Maun, on 
continuarem rumb a Windhoek, la capital del 
país. Dinarem i a la tarda visitarem la ciutat, 

de curiosa arquitectura germànica. Durant el 
recorregut veurem l’església luterana, l’edifici 
del Parlament i la Catedral anglicana. També 
ens acostarem al Hofmeyer Walk i gaudirem 
de les millors vistes panoràmiques de la ciu-
tat. Disposarem d’una estona al centre co-
mercial i finalment ens instal·larem a l’hotel.

13è Dia. Windhoek - Barcelona.
Disposarem de temps lliure i després agafa-
rem el vol a Doha, on connectarem amb el 
vol a Barcelona. Nit a bord. 

14è Dia. Arribem a Barcelona.
Aterrarem a Barcelona, on donarem per aca-
bat el viatge.
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