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NAMÍBIA 
 

Fly & drive en 4x4 
 

VIATGE A MIDA – 16 DIES 
 

 
 
 

 Per què proposem Namíbia?  
 
El règim colonial va comportar la confiscació i la violència contra la població autòctona de l’actual Namibia. Segons els 
historiadors, calculen que al voltant de 65.000 dels 80.000 herero i almenys 10.000 dels 20.000 nama van ser assassinats 
durant el domini alemany; va ser el primer genocidi del segle XX i així ho ha reconegut el govern alemany. Després de la 
derrota en la Primera Guerra Mundial, Alemanya va perdre les colònies que tenia a Àfrica i la Unió Sud-africana, encara 
colònia britànica, va intentar annexionar-se el territori, per la qual cosa la Societat de Nacions els va llegar la seva 
administració temporal. Després de la segona guerra mundial l'ONU (substituta de la Societat de Nacions) va reclamar el 
mandat, Sud-àfrica es va negar i s'annexionà el territori com una cinquena província. Durant l'ocupació sud-africana es 
va imposar el sistema de segregació racial, es van fer mobilitzacions forçades i enormes granges van ser assignades a 
descendents d'europeus, mentre relegaven a la població autòctona als territoris més pobres del país. En resposta a tanta 
repressió, es van crear diverses forces opositores, la més important va ser la SWAPO, que es convertiria en la representant 
oficial del poble de Namíbia en l'ONU. Des de llavors, el moviment d'alliberament ha respectat la democràcia, ha 
consolidat la confiança de l'electorat i ha aconseguit renovar el seu poder alhora que ha fet créixer l'economia. Namíbia 
és la llar de les últimes colònies de pingüins africans, de l'antílop oryx, els lleons de melena negra, els elefants adaptats 
al desert i la major població de rinoceronts en llibertat. 
 

 Mapa de la ruta 

 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

1 Barcelona o Madrid   Windhoek   

2 Windhoek  Hotel 

3 Windhoek  Desert de Namíbia E,S Lodge 

4 Desert de Namíbia E,S Lodge 

5 Desert de Namíbia  Swakopmund E Hotel  

6 Swakopmund  Damaraland E,s Hotel 

7  Damaraland E,S Lodge 

8 Damaraland  Kaokoland E,S Hotel 

9 Kaokoland  Parc Nacional Etosha (oest) E,S Lodge 

10 Parc Nacional Etosha (sud) E,S Lodge 

11 Parc Nacional Etosha (sud) E,S Lodge 

12 Parc Nacional Etosha  Central Namíbia E,D,S Lodge 

13 Central Namibia E,D,S Lodge 

14 Central Namíbia  Windhoek E Hotel 

15 Windhoek  Barcelona o Madrid E  

16 Barcelona o Madrid   

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

Dia 1 | BARCELONA o MADRID  WINDHOEK 

Vol a Windhoek. Nit a bord. 
 
Dia 2 | WINDHOEK 

Arribada a Windhoek, tràmits d’arribada i trobada amb el nostre representant qui entregarà la documentació del viatge. 
Trasllat a l’allotjament. Windhoek és la capital de Namíbia i la ciutat més poblada; està situada al centre geogràfic del país, 
a uns 1.700 metres sobre el nivell del mar i te una població d’uns 300.000 habitants. El nom pot derivar de l'afrikaans Wind-
Hoek ("cantonada del vent") o de les muntanyes Winterhoek. Allotjament al Windhoek Country Club Resort & Casino o 
similar. 

mailto:info@altairviatges.com
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=1A35fqgPbTZNr8wRSoASpee2BbuE&ll=-21.26999665270069%2C14.705362057626303&z=7
https://www.legacyhotels.co.za/hotels/windhoek-country-club-resort
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Dia 3 | WINDHOEK  DESERT DE NAMÍBIA (350 km) 

Esmorzar, recollida del vehicle a l'oficina de lloguer i sortida per carretera a Sossusvlei (Namib Desert). Sossusvlei pertany 
a la regió més àmplia de sud de Namíbia que s'estén entre els rius Koichab i Kuiseb. Aquesta zona es caracteritza per altes 
dunes de sorra de color rosa intens i taronja, degut a l’alt percentatge de ferro a la sorra i els processos d'oxidació. Les 
dunes més antigues són d'un color vermellós més intens. Aquestes dunes es troben entre les més altes del món i moltes 
tenen una alçada de més 200m. La més alta és la Big Daddy, uns 380m d'altura. Les dunes més altes i estables estan 
parcialment cobertes amb una vegetació relativament rica, que és regada per diversos rius subterranis que inunden 
estacionalment els petits llacs secs que són coneguts localment com Vlei; quan aquestes "olles" s'assequen tenen un color 
gairebé blanc, degut a l'alta concentració de sal. Sopar i allotjament al Desert Homestead Lodge o similar. 
 
Dia 4 | DESERT DE NAMÍBIA 

Esmorzar. Recomanem endinsar-se al Parc Namib-Naukluft a l'alba, quan les dunes ofereixen el seu millor contrast de 
colors. Podeu adreçar-vos a través de les dunes cap al riu Tsauchab. Sossusvlei és un enorme pantà de fang petrificat, 
envoltat per dunes de color vermell que destaquen contra el cel blau. Aquestes dunes s'han desenvolupat durant milions 
d'anys, on el vent continua transformant els contorns d'aquest mar de sorra. És interessant pujar a alguna de les dunes 
més altes per gaudir del paisatge. Conduint entre les dunes, s’arriba a Dead Vlei, una antiga llacuna que es va formar 
després de llargs períodes de pluges i sequeres, quan el riu Tsauchab la va inundar, creant temporals piscines de poca 
profunditat on l'abundància d'aigua va permetre créixer als arbres espinosos. Quan el clima va canviar, la sequera va 
afectar la zona i les dunes de sorra van envair la zona bloquejant el pas al riu i els arbres van morir. Els esquelets dels arbres 
restants, els quals es creu que tenen al voltant de 900 anys, són de color negre, cremats per l'intens sol. A la tarda suggerim 
visitar el Canó de Sesriem. Sopar i allotjament al lodge. 
 
Dia 5 | DESERT DE NAMÍBIA  SWAKOPMUND (350 km) 

Esmorzar al lodge. Al matí es pot fer un vol panoràmic en globus aerostàtic per una de les àrees sense dubte més belles i 
atractives del país (no inclòs). Enormes dunes de color rosa i vermell barrejades amb muntanyes de granit incrustades en groc 
i esquitxades pel to negre dels antílops òrix. No és tan sols un dels deserts més antics del planeta sinó un destí immillorable 
on fer un viatge en globus. Continuació del recorregut a Swakopmund passant pels pobles de Ghaub i el canó de Kuiseb. 
Arribada a l'hotel i temps lliure. Fundada el 1892 com el principal port d'Àfrica del sud-est, Swakopmund és una ciutat amb 
una barreja peculiar d'influències alemanyes i africanes. Allotjament a l’hotel Swakopmund Luxury Suites o similar. 
 
Dia 6 | SWAKOPMUND  DAMARALAND (445 km) 

Esmorzar i sortida direcció Damaraland. Recomanem fer una parada per veure les restes del vaixell naufragat entre 
Wlotkasbaken i Henties Bay. Visita a Cape Cross, al nord de Henties Bay, per veure la gran colònia de lleons marins. 
Continuació a Damaraland, hàbitat natural de l'elefant del desert. Damaraland és una de les zones més pintoresques de 
Namíbia, una enorme, indòmita i bella regió en estat pur. Aquí hi ha cursos d'aigua amb prehistòriques planes i profunds 
barrancs. Cap a l'oest, la geografia canvia dràsticament amb interminables arenals que, increïblement, són capaços de sostenir 
petites, però importants poblacions d'animals del desert com elefants, rinoceronts negres, girafes, estruços i gaseles. Aquests 
animals han adaptat el seu estil de vida per sobreviure a la duresa del sol i als espais gairebé desèrtics. Els elefants poden 
arribar a recórrer en tan sols un dia fins a 70km a la recerca d'aigua i menjar. Recomanem visitar  Twyfelfontein, una de les 
concentracions més grans i importants de l'art rupestre d'Àfrica, que va ser declarada Monument Nacional al 1952 i Patrimoni 
de la Humanitat per la UNESCO al 2007. Es pot visitar el Damara Living Museum per copsar la cultura local. Sopar i allotjament 
en el Twyfelfontein Country Lodge o similar. 
 
Dia 7 | DAMARALAND  

Esmorzar i dia lliure. Possibilitat de visitar als voltants de Twyfelfontein el Museu a l'aire lliure de Namíbia, els gravats 
rupestres de Twyfelfontein i les interessants formacions d'òrgans basàltics i la Muntanya Cremada. Allotjament. 
 
Dia 8 | DAMARALAND  KAOKOLAND (350 km) 

Esmorzar i sortida cap a Opuwo, al centre de Kaokoland, una petita ciutat on viuen una gran varietat de ètnies, des dels Himba 
fins a les cultures Herero, Damara i Owambo. En ruta es poden veure diversos pobles per interactuar i fotografiar la població 
local (cal recordar demanar permís i pagar per això en moneda local i/o aliments com farina de blat de moro, sucre, te, etc.). 
Depenent de l'hora d'arribada, suggerim una visita a un poblat Himba, que es recomana organitzar amb un guia local (al lodge 
us poden ajudar). Sopar i allotjament en el Opuwo Country Hotel o similar. 
 
Dia 9 | KAOKOLAND  PARC NACIONAL ETOSHA (oest) (200 km) 

Esmorzar. Es recomana una visita matutina a poblats Himba, que és quan hi ha més activitat. Cal tenir en compte que 
aquests pobles no estan aquí per la distracció del turista. Continuació al Parc Nacional d'Etosha declarat Parc Nacional al 
1907 amb una superfície de 22.270 quilòmetres quadrats, és la llar de 114 espècies de mamífers, 340 espècies d'aus, 110 
espècies de rèptils, 16 espècies d'amfibis i, sorprenentment, algunes espècies de peixos. Una característica molt definitiva 
del Parc Nacional d'Etosha és el Etosha Pan, una vall poc profunda d'uns 5.000km d'extensió. Classificat com un desert salí, 
un enorme llac sec de color blanc, marc poc habitual per a safaris, que és el que fa d'Etosha un lloc tan especial i únic.  

mailto:info@altairviatges.com
https://www.deserthomesteadlodge.com/?lang=en
http://swakopmundluxurysuites.com-namibia.com/
https://twyfelfontein.com.na/
http://www.opuwolodge.com/
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Hi ha dies en què el desert salí sembla un autèntic mirall, en què els animals semblen estar surant a l'aire, a causa del reflex, 
és una experiència única. Al parc hi han espècies poc comunes i en perill d'extinció com el rinoceront negre i l’impala de 
cara negra. La majoria de les persones opten per conduir lliurement pel parc parant en els diferents pous d'aigua que hi ha 
a la ruta. Sopar i allotjament en el Hobatere Lodge o similar. 
 
Dia 10 |  PARC NACIONAL ETOSHA (sud) (240 km) 

Esmorzar. Recomanem fer un safari a Okaukuejo i sortir d'Etosha per la porta sud (Anderson Gate). Al parc és recomanable 
aturar-se prop de les basses per observar els animals que s'apropen per beure. Els més afortunats poden veure lleopards i 
guepards. Hi ha una xarxa de carreteres que uneixen els cinc campaments i camins auxiliars que porten als diferents pous 
d'aigua. Arribada a l’allotjament. A la tarda es pot tornar a entrar conduint al parc o contractar al lodge un safari guiat (no 
inclòs). Sopar i allotjament a l’Etosha Village o similar. 
 
Dia 11 |  PARC NACIONAL ETOSHA (sud) 

Esmorzar i jornada d'estada a la zona. Els millors moments per observar la fauna d'Etosha són a la sortida del sol y al 
capvespre que és quan els animals estan més actius. Sopar i allotjament al lodge. 
 
Dia 12 |  PARC NACIONAL ETOSHA (sud)  CENTRAL NAMÍBIA (250 km) 

Esmorzar i sortida cap al sud via Otavi i Otjiwarongo fins Okonjima, seu de la Fundació AfriCat. Es recomana arribar abans 
de les 14.00 per poder gaudir a la tarda de l'excursió organitzada pel lodge. Sopar i allotjament al Okonjima Plains Camp o 
similar. 
 
Dia 13 | CENTRAL NAMÍBIA  

Esmorzar i dia lliure. Possibilitat de veure guepards, gossos salvatges i hienes al seu hàbitat natural. Els lleopards són 
rastrejats per ràdio pel que hi ha possibilitat de veure'ls. Allotjament. 
 
Dia 14 |  CENTRAL NAMÍBIA  WINDHOEK (225 km) 

Cal aixecar-se d'hora i unir-se a l'activitat del matí, que serà visitar l’AfriCat Foundation o fer una passejada al recinte 
d'animals. Esmorzar al lodge abans de sortir cap a Windhoek. Arribada, devolució del vehicle i allotjament en el Windhoek 
Country Club Resort & Casino o similar. 
 
Dia 15 | WINDHOEK  BARCELONA o MADRID 

Esmorzar a l’hotel i a l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport per prendre el vol de tornada. Nit a bord. 
 
Dia 16 |  BARCELONA o MADRID 

Arribada i fi dels serveis. 
 
 PREU PER PERSONA 2023 
 
SERVEIS DE TERRA 
Temporada baixa (1 gener a 30 juny) 
Mínim 2 persones:   3.040€ 
Mínim 4 persones:    2.565€  
Suplement habitació  individual:     830€ 
 
Temporada alta (1 juliol a 31 desembre) 
Mínim 2 persones:   3.325€ 
Mínim 4 persones:    2.795€  
Suplement habitació  individual:     915€ 
 

El preu pot variar depenent de la disponibilitat dels allotjaments a les dates sol·licitades. 
 
Revisió de preus: Un cop definits pel viatger tots aquells serveis que conformaran el seu viatge a mida, el preu d’aquest 
només podrà modificar-se per variacions del preu del transport derivat del cost del combustible, de les taxes i els impostos 
inclosos en el contracte i recàrrecs turístics d’aterratge i d’embarcament o desembarcament en ports i aeroports, així com 
per la variació en el tipus de canvi aplicat. En cap cas, es revisarà a l’alça durant els 20 dies anteriors a la data de sortida 
del viatge. 
 
 
 
 
 

mailto:info@altairviatges.com
https://hobatere-lodge.com/
https://www.etosha-village.com/
https://okonjima.com/
https://www.legacyhotels.co.za/hotels/windhoek-country-club-resort
https://www.legacyhotels.co.za/hotels/windhoek-country-club-resort
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 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 
 
INCLOU   

• 13 nits en hotels i lodges amb esmorzar i 8 sopars, segons itinerari. 

• Trasllats aeroport-hotel-aeroport. 

• Lloguer de vehicle 4x4 (SUV Toyota Fortuner) durant 12 dies amb assegurança a tot risc. 

• Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació fins 1.500€  
Nota: L’assegurança inclou assistència en viatge i cancel·lació davant el covid-19 

 
NO INCLOU   

• Vols i taxes: (Tarifa en base a la companyia LUFTHANSA en classe Q). Sortida Barcelona o Madrid: 935€ (taxes 
incloses calculades al març/23). L'opció d'una altra companyia o tipus de tarifa comporta una variació en el preu. 

• Menjars no especificats. 

• Excursions opcionals. 

• Entrades als parcs nacionals. 

• Propines. 

• Extres personals. 

• Taxes locals d’allotjament. 

• Qualsevol altre servei no especificat a l’apartat anterior. 
 

 PÒLISSES OPCIONALS DE DESPESES D'ANUL·LACIÓ, MORT O INVALIDESA I AMPLIACIÓ DE COBERTURES 
 
Degut a que tant les companyies aèries com els prestadors dels serveis tenen condicions d’anul·lació molt estrictes, Altaïr 
Viatges posa a la vostra disposició assegurances especials de despeses d’anul·lació per cobrir les quantitats que considereu 
segons els vostres interessos.  Queden excloses les activitats fisicoesportives en el medi natural i esports d'aventura. 
Consulteu suplement i el detall de les cobertures en cada cas. 
 
 CANCEL·LACIONS 
 
El viatger en qualsevol moment abans de l’inici del viatge pot resoldre el contracte havent d’abonar una penalització que 
equivaldrà al preu del viatge combinat menys l’estalvi de costos i els ingressos derivats de la utilització alternativa dels 
serveis de viatge.  
 
 PERSONES MOBILITAT REDUÏDA (PMR)  
 
Persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es troba reduïda per motius de discapacitat física, sensorial o 
locomotriu, permanent o temporal; discapacitat o deficiència intel·lectual; o qualsevol altra causa de discapacitat, o per 
l’edat, i la situació de la qual requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei 
posat a disposició de la resta de participants. Si algun dels interessats en fer un viatge a mida és PMR haurà d’informar-nos 
per poder consultar si el viatge a mida pot ser o no dissenyat per cobrir les seves necessitats. 
 
 RESERVES I FORMES DE PAGAMENT 
 
Per formalitzar la reserva s’abonarà un dipòsit mínim del 40% del preu total del viatge. Aquest percentatge podrà variar en 
funció de les condicions dels diferents proveïdors. La resta es liquidarà com molt tard 10 dies abans de la data de sortida. 
S’accepten com mètodes de pagament: transferència bancaria, xec nominatiu o targeta (exceptuant Amex i Dinners). Per 
pagaments en efectiu consultar condicions legals. 
 
 INFORMACIÓ  PRÀCTICA 
 
VISATS 
No es necessita visat. Passaport amb validesa mínima de 6 mesos i al menys dues fulles en blanc. En el cas de viatjar amb 
menors de 18 anys, a més de la documentació ordinària, s'ha d'aportar un certificat literal de naixement (original sense 
data de caducitat o fotocòpia compulsada de menys de 3 mesos d'antiguitat) traduït a l'anglès per un traductor jurat o per 
1 Ambaixada o Consolat. A més, si viatgen sols, acompanyats per un sol dels progenitors o per altres adults, han d'estar 
proveïts de documentació addicional, consultar en cada cas. 

 
SALUT 
Recomanem consultar la web del Servei d’Atenció al Viatger Internacional.  
Amb la col·laboració del Servei de Salut Internacional de l’hospital Clínic de Barcelona. 

 
 

mailto:info@altairviatges.com
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000307800-01-170119-vipplusautor.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600vipplus.pdf
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Privados%202023-%20Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento.pdf
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei-atencio-al-viatger-internacional/paisos/namibia
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional
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CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE  
La present proposta no constitueix una oferta de viatge, sinó un punt de partida pel disseny del vostre viatge a mida. 
Aquesta proposta ha estat elaborada al març 2023 en base a la ruta, disponibilitat dels serveis, costos i, taxes vigents en 
aquesta data. 
Recorregut pels punts més interessants del país que destaca pels seus contrastos: el desert de Namíbia on trobem les 
dunes més altes del món, la zona de costa on perviu una fauna espectacular, els gravats rupestres que identifiquen la llarga 
i antiga vida del país i el parc d'Etosha, on habiten gran quantitat d'animals. 
El vehicle seleccionat és un Nissan 4x4 o similar, te inclosa l’assegurança de col·lisió i robatori sense franquícia, 
quilometratge il·limitat i taxes. Els allotjaments poden variar segons la disponibilitat.  
 
Conduir a Namíbia: A Namíbia es circula per l’esquerra i és necessari el carnet de conduir internacional. Quan condueixi, 
ha de portar amb si tant el permís del seu país com l'internacional. A més de la seva bona xarxa de carreteres asfaltades, 
Namíbia té carreteres de grava ràpides, vies secundàries en mal estat, pistes que travessen zones de granges i sabana, 
rutes de sorra i de sal, o vies només aptes per a tot terrenys. No es recomana conduir per la nit. 
Els límits de velocitat són els següents: 
En ciutat, 60 km/h 
En carretera sense asfaltar 80-100 km/h 
En carreteres asfaltades i autopista 120 km/h 
La xarxa de benzineres de Namíbia és bona; en gairebé tots els pobles petits hi ha una. Per seguretat, convé omplir el 
dipòsit regularment. En zones menys poblades, el pagament a de ser en efectiu. 
El valor mig aproximat de la benzina a Namíbia durant l’últim any va ser de 1,25€/litre.  
 
DIVISES 
La moneda de Namíbia és el dòlar namibi (NAD), consultar canvi a: XE converter.    
Recomanable portar dòlars (les activitats opcionals publiquen els preus en aquesta moneda i el canvi a euros és 
normalment desfavorable). 
 
CLIMA 
De juny a agost els dies són assolellats amb temperatures suaus però nits fredes. L'estació de pluges és de novembre a 
març amb precipitacions freqüents i temperatures més elevades que la resta de l'any. Els millors mesos per a viatjar van 
d’abril a octubre. L'estiu nostre coincideix amb el seu hivern austral  (matins i nits extremadament fredes); al novembre i 
desembre les temperatures són elevades al mateix temps són freqüents tempestes de poca durada, i tempestes 
elèctriques (habitualment a la tarda-nit). 

 
SEGURETAT 
Sobre qüestions de seguretat, recomanem consultar la pàgina web del Ministeri d’Assumptes Exteriors. 
 
 PER SABER MÉS DE NAMÍBIA  
 
Utilitza el ampli fons bibliogràfic de la Llibreria Altaïr. Hem recopilat un conjunt de guies, mapes i llibres sobre Namíbia que 
pots consultar amb la finalitat de submergir-te en el territori a través de la literatura.  
 
 CONDICIONS GENERALS  
 
Les condicions generals es troben a la nostra web. 
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