
 

 
 
 

NAMÍBIA 
Aventura amb confort al Namib 

 
 
 

Quan l’explorador Diego Cao va ancorar la 
caravel·la davant la costa 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, dunes 
rogenques s’aixecaven més de tres-cents 
metres sobre la plana pedregosa. Al nord, la 
costa traïdora d’As Areias do Inferno invitaven 
a mantenir-se alerta. A l’interior, la 
concentració d’animals més important de 
l’Àfrica austral convertia les planes salines en 
oasis d’un altre món. Allà hi havia de tot: 
elefants, girafes, zebres, antílops, hienes, 
lleopards i lleons. També hi vivia gent: els 
owambo, els himba, els tswanes, els damara, 
els caprivi, els san...però Diego Cao no va 
comprendre mai ni el que veia ni el que li 
deien. Per a un viatger del segle XV allò era 
excessiu. Cao va plantar una creu a la platja, va 
hissar les veles i va tocar el dos. Deixava 
enrere l’únic lloc de la Terra on, asseguren els 
san, es pot sentir el cant de les estrelles. En 
aquest viatge gaudirem d’una aventura 
descobrint tots les racons més importants del 
país còmodament asseguts en el nostre camió 
que ha estat preparat especialment per 
recórrer el país amb tot el confort possible. 
Una aventura que no et pots perdre! 

 

SORTIDA 1 d’octubre de 2023 

 
 
 
1r Dia. Volem a Windhoek. 
Presentació a l’aeroport de Barcelona on trobarem el guia d’Eurovacances que ens acompanyarà 
durant tot el viatge. Realitzats els tràmits de facturació de l’equipatge embarcarem al vol que 
ens portarà a Frankfurt, per enllaçar amb el vol a Windhoek. Dinar, sopar i nit a bord. 
 
2n Dia. Windhoek – desert del Kalahari. 
Al matí arribarem a l’aeroport de Windhoek, la capital de Namíbia. Quan aterrem, ens estarà 
esperant el nostre camió especialment dissenyat per tenir una màxima comoditat en tot el 
recorregut i ens traslladarem al sud del país tot travessant el tròpic de Capricorn situat a 23 graus  



 

 
i 27 minuts de latitud sud. En arribar ens allotjarem a un confortable lodge i dinarem. A la tarda 
sortirem amb vehicles tot terreny a la recerca de les comunitats d’antílops que sobreviuen en 
les difícils condicions d’aquest terreny tan hostil. Si la sort ens acompanya podrem observar els 
òrix, que poden sobreviure entre les dunes ingerint només un litre d’aigua a l’any. Sopar i 
allotjament. 
 
3r Dia. Desert del Kalahari – Fish River Canyon. 
Aquest matí, després d’esmorzar, sortirem recorrent el desert del Kalahari cap al sud i arribarem 
a la zona de Fish River Canyon, considerat el segon canó més gran del món amb 160 km de 
llargada, 27 km d’amplada i 550m de profunditat. Dinar al lodge. Aquesta tarda farem un primer 
recorregut a peu per gaudir de les panoràmiques de les planes que rodegen el canó. Soparem al 
lodge i a la nit farem una passejada amb projectors de llum ultraviolada per veure escorpins. 
 
4t Dia. Fish River Canyon. 
Esmorzarem al lodge i farem una primera excursió vorejant el canó. Si ens fixem veurem que 
aquest congost amaga un canó dins un altre canó. Tornarem a dinar al lodge i al vespre 
coneixerem la Reserva de Gondwana en vehicles 4x4 tot aturant-nos als diferents miradors del 
canó del riu Fish per conèixer la fascinant geologia que ens envolta. Sopar i allotjament al lodge. 
 
5è Dia. Fish River Canyon – Kolmanskop – Lüderitz. 
Després d’esmorzar al lodge ens adreçarem a la població de Lüderitz, situada a la costa de 
Namíbia. De camí visitarem el poble fantasma de Kolmanskop, poble miner que acollia els 
buscadors de diamants, abandonat a mitjans del segle XX. Dinarem a la població costanera de 
Lüderitz on coneixerem els seus edificis colonials com la casa Goerke Haus, l’església 
Felsenkirche situada dalt d’un turó que ens ofereix uns magnífiques panoràmiques de la badia, 
i el Museu, que ens mostra el passat de la mineria de diamants i la història de la ciutat. 
Acabades les visites ens allotjarem a l’hotel i soparem. 
 
6è Dia. Lüderitz – Sesriem. 
Esmorzarem i continuarem el nostre recorregut cap al nord per dirigir-nos al Parc Nacional de 
Namib Nauflukt. Ens aturarem per contemplar els cavalls salvatges de les planícies del Garub al 
desert del Namib i ens arribarem al lodge situat al parc Sesriem on dinarem. Al vespre farem una 
excursió en vehicles 4x4 que ens permetrà gaudir de la posta de sol a les impressionants dunes 
de sorra vermella, situades enmig de l’àrida sabana del desert. Sopar i allotjament al lodge. 
 
7è Dia. Sesriem. 
Esmorzarem al lodge. Durant el dia d’avui farem dues excursions per descobrir l’impressionant 
entorn que ens rodeja. Gràcies a la situació del lodge al matí explorarem a peu els llacs secs de 
sorra blanca de Deadvlei i Sossusvlei i ens enfilarem dalt les dunes des d’on gaudirem d’una 
panoràmica plena de colors: el blau de l’horitzó es barreja amb el vermell de les dunes oferint a 
les nostres retines un impressionant espectacle. Retornarem al lodge per dinar i a la tarda 
visitarem Sesriem Canyon. Aquesta gorja, d’un quilòmetre de longitud i 30 metres de 
profunditat, ha estat esculpida pel riu Tsauchab durant 15 milions d’anys, conferint-li capritxoses 
formes i relleus. Cap al tard retornarem al lodge per contemplar la meravellosa posta de sol i 
sopar. 
 
8è Dia. Sesriem – Swakopmund. 
Després d’esmorzar al lodge sortirem cap al nord del país tot travessant un paisatge desèrtic 
impressionant. Ens aturarem a Solitaire, antiga posta de cavalls i primera benzinera que es va 
obrir al desert del Namib. Dinarem a mig camí a un lodge situat enmig de les dunes. A la tarda 
coneixerem Naukluft Park o vall de la Lluna. Creuarem aquest impressionant parc natural  



 

 
d’aspecte lunar i descobrirem la welwitschia, planta endèmica del desert del Namib, símbol 
nacional del país. Continuarem el nostre recorregut fins arribar a la població d’estil alemany de 
Swakopmund, situada a la costa central. Aquesta ciutat s’ha convertit en una de les destinacions 
turístiques preferides de Namíbia gràcies a la seva bona climatologia i a les seves boniques 
platges. En arribar ens dirigirem a l’hotel on estarem allotjats i soparem. 
 
9è Dia. Swakopmund. 
Després d’esmorzar sortirem cap a Walbis Bay, on embarcarem a un vaixell per fer un recorregut 
fascinant per aquesta badia. Durant el creuer tindrem l’oportunitat de conèixer la fauna marina 
característica de la zona, entre la qual destaquen les foques, els dofins i els flamencs. Si la sort 
ens acompanya també podrem veure tortugues marines, peixos lluna i balenes. Desembarcarem 
a Pelican Point, on ens serviran un dinar al bell mig de la platja. A l’àpat no hi faltaran les ostres 
típiques de la zona acompanyades de xampany. Després de dinar ens acostarem amb vehicles 
4x4 fins a la zona de Sandwich Harbour, on les dunes del desert s’enfonsen dins el mar donant 
lloc a un espectacular contrast de colors. Tornarem a l’hotel per descansar i al vespre sortirem 
a sopar a un dels típics restaurants de la costa de Swakopmund. Retorn a l’hotel i allotjament. 
 
10è Dia. Swakopmund – Twyfelfontein. 
Esmorzarem i començarem la ruta cap al nord que recorre la costa de l’Esquelet, farcit de dunes 
vermelles i conegut pels nombrosos vaixells que han naufragat en les seves perilloses aigües. 
Abans d’endinsar -nos a la regió del Damaraland ens aturarem a Cape Cross per visitar la colònia 
de foques, una de les més grans del món. Dinarem a Cape Cross abans de continuar la ruta que 
ens portarà a Twyfelfontein. Sopar i allotjament al lodge. 
 
11è Dia. Twyfelfontein – Khowarib. 
Després d’esmorzar al lodge coneixerem els gravats rupestres de Twyfelfotein, Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO. Seguirem la ruta cap al nord i ens aturarem per veure les formacions 
rocoses Organ Pipes, formades fa uns 150 milions d’anys gràcies a l’entrada de lava líquida a una 
zona rocosa de pissarra que quedava exposada a l’erosió amb el pas del temps. Prop trobem 
Burnt Mountain, monument nacional del país; els seus colors vermellosos i marrons fruit del seu 
origen volcànic contrasten amb el color beix de l’altiplà semi desèrtic de Karoo; i el bosc 
petrificat, un conjunt de troncs que han quedat petrificats amb el pas del temps i el procés de 
diagènesis. Un cop arribem al lodge de Khowaib dinarem. A la tarda descobrirem la tribu 
indígena seminòmada dels himba, dedicats sobretot a la cria de bestiar. Coneixerem les seves 
costums ancestrals i la seva particular manera de viure, que ha perdurat al llarg dels temps. 
Sopar i allotjament al lodge. 
 
12è Dia. Khowarib. 
Avui farem una excursió de dia sencer per conèixer els bells paisatges d’aquesta zona i hàbitat 
dels anomenats elefants del desert, esquius paquiderms, més petits i amb les potes més llargues 
que els seus parents de la sabana, difícils de veure. Ens adreçarem cap al nord cap a la població 
de Sesfontain des d’on baixarem a la riba del riu Hoanib. El recorregut ens permetrà contemplar, 
si la naturalesa ens és favorable, zebres, gaseles, estruços, girafes i babuïns així com una àmplia 
varietat d’aus. Ens aturarem a diferents miradors per gaudir de les vistes i dinarem tipus pícnic. 
Retorn al lodge per sopar i descansar. 
 
13è Dia. Khowarib – Etosha. 
Esmorzarem al lodge i començarem l’itinerari que ens ha de dur a les portes del Parc Nacional 
d’Etosha, un dels més grans del món, amb una extensió de 22.270 km2. Dinarem en ruta. A la 
tarda farem un safari a la regió sud del parc. El nom Etosha significa el gran indret blanc gràcies 
al color que li dona la sal (carbonat) que es deposita a la superfície d’aquesta planura. Durant el  



 

 
safari podrem veure des de grans depredadors com lleons i lleopards, fins a grans herbívors com 
girafes, rinoceronts blanc i negre i una gran diversitat d’aus. Acabat el safari retornarem al lodge 
per descansar i gaudir de la impressionant posta de sol rodejats d’aquest magnífic paisatge. 
Sopar i allotjament al Lodge. 
 
14è Dia. Etosha – Onguma. 
A primera hora del matí tornarem al parc d’Etosha entrant per la porta sud per gaudir de les 
primeres llums. Les fresques temperatures del matí fan que sigui molt bona hora per veure vida 
salvatge doncs és quan els animals estan més actius. Avui gaudirem d’un dia més de safari per 
veure la riquesa faunística del parc, que compta amb 114 espècies de mamífers, 110 de rèptils i 
350 espècies d’aus. Dinarem a la població de Halali. El dia acabarà a la porta est del parc, on es 
troba el lodge que ens acollirà aquesta nit. Gaudirem de les instal·lacions del lodge i soparem.  
 
15è Dia. Onguma – Erindi. 
Esmorzarem i deixarem enrere el Parc Nacional d’Etosha per adreçar nos cap al sud, a la reserva 
de caça privada d’Erindi. Dinar en ruta a un restaurant local. A la tarda farem un safari per 
descobrir aquesta reserva de 79.000 hectàrees de natura verge. Tindrem una nova oportunitat 
per veure elefants, girafes, rinoceronts, lleons, zebres, entre d’altres animals. Retornarem al 
lodge per sopar i allotjar-nos. 
 
16è Dia. Erindi. 
Pensió completa al lodge. El dia d’avui el dedicarem a fer dos safaris en vehicles 4x4 oberts per 
gaudir plenament de l’espectacle de la natura en aquesta reserva. Erindi està situada a la planura 
central del país. Tot i que inicialment els propietaris en volien fer zona de cria de bestiar, l’alt 
cost d’aquesta activitat va fer que es reconvertís en àrea privada de caça amb l’objectiu de 
restaurar les espècies endèmiques de la zona. Des del 1998 la gestió del parc ha assegurat la 
recuperació de l’equilibri ecològic entre vegetació, herbívors i depredadors, constituint un 
exemple a seguir per altres parcs. Acabats els safaris retornarem al lodge per descansar. 
 
17è Dia. Erindi – Windhoek – Frankfurt. 
Esmorzar al Lodge. Farem un darrer safari a primera hora del matí. Més tard ens traslladarem a 
la capital de Namíbia, on dinarem. A la tarda farem un recorregut panoràmic de Windhoek que 
amb 160.000 habitants és la ciutat més gran i ètnicament més diversa de Namíbia. Windhoek 
compta amb una arquitectura d’aire germànic i està dividida per l’avinguda de la Independència, 
on hi ha els principals edificis d’oficines. Durant el recorregut passarem pel centre de Windhoek 
on veurem l’església luterana, l’edifici del Parlament i la Catedral anglicana. Ens acostarem al 
Hofmeyer Walk i des d’aquest passeig gaudirem d’unes boniques panoràmiques de tota la ciutat. 
Tot seguit ens traslladarem a l’aeroport per agafar els vols de retorn a Barcelona.  
 
18è Dia. Arribada a Barcelona. 
Esmorzar a bord. Enllaçarem amb el vol a Frankfurt i aterrarem a Barcelona. Un cop recollit 
l’equipatge donarem per finalitzat el viatge del que esperem en guardin un bell record. 
 
 

 
PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE 

 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL 

 
9.990.- € (IVA inclòs) 

 

 
725.- € (IVA inclòs) 

 
 



 

 
EL PREU INCLOU: 
Vols amb línia regular de la companyia Lufthansa/Eurowings Discover, classe turista • Estada en 
confortables lodges de classe superior • Transport en camió especialment preparat amb totes 
les comoditats per recórrer el país • Algunes excursions en vehicles 4x4 • Pensió completa 
durant tot el viatge • Guia acompanyant d’Eurovacances durant tot el viatge • Safari a la reserva 
d’Intu Africa • Visita del desert del Kalahari • Visita de Fish River Canyon • Visita de Kolmanskop 
i Lüderitz • Visita de les dunes de Sossusvlei • Visita de Sesriem Canyon • Creuer per Walbis Bay 
• Visita de Cape Cross i el bosc petrificat • Safari per conèixer els elefants de sorra a 
Twyfelfontein • Visita d’una comunitat himba a Khowarib • Safaris en vehicles 4x4 a Etosha i 
Erindi • Breu visita panoràmica de Windhoek • Assegurança d’assistència en viatge amb la 
companyia ARAG 
 
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. 
 
 
* Consulteu-nos els requisits i la documentació necessària per viatjar i informeu-nos de qualsevol al·lèrgia 
o intolerància alimentària. 

 
 
ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ OPCIONAL:  
Consulteu preus i condicions a les nostres oficines. 
 
 
CONDICIONS DE RESERVA: 
Dipòsit del 25% de l’import del viatge i la totalitat de l’assegurança de cancel·lació en el moment 
de formalitzar la reserva. 
Pagament final a realitzar 30 dies abans de la data de sortida del viatge. 
 


