
 

Gran Via, 616 • 08007 Barcelona • (+34) 933 426 626 

www.altairviatges.com 

 

• 
A

lt
aï

r 
V

ia
tg

es
 é

s 
u

n
 n

o
m

 c
o

m
er

ci
al

 d
’

O
ri

xà
 V

ia
tg

es
 S

.A
. •

 

 

 

 

NAMÍBIA 
 

Especial cap d’any 
 

VIATGE EN GRUP – 11 DIES 
 

 
 
 

 Per què proposem Namíbia?  
 

Quan els alemanys van colonitzar Namíbia la van anomenar Àfrica del Sud-oest Alemanya. El règim colonial va 
comportar la confiscació i la violència contra la població autòctona, 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 

27 Desembre Barcelona o Madrid   Windhoek   

28 Desembre Windhoek  Parc Nacional Namib-Naukluft E,D,S Campament 

29 Desembre Parc Nacional Namib-Naukluft E,D,S Campament 

30 Desembre Parc Nacional Namib-Naukluft  Walvis Bay  Swakopmund E Lodge 

31 Desembre Swakopmund  Cape Cross  Twyfelfontein E,D,S Lodge 

1 Gener Twyfelfontein  Opuwo (Regió Kunene) E,D,S Hotel 

2 Gener Opuwo (Regió Kunene) E,D,S Hotel 

3 Gener Opuwo (Regió  Kunene)  Parc Nacional d’Etosha E,D,S Campament  

4 Gener Parc Nacional d’Etosha E,D,S Campament 

5 Gener Parc Nacional d’Etosha  Windhoek E,D Hotel 

6 Gener Windhoek  Barcelona o Madrid E  

7 Gener Barcelona o Madrid   

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

27 Desembre |  BARCELONA o MADRID  WINDHOEK 

Vol a Windhoek. Nit a bord. 
 
28 Desembre | WINDHOEK  PARC NACIONAL NAMIB-NAUKLUFT 

Arribem a l'aeroport internacional Hosea Kutako, a la capital Namíbia de Windhoek on, després d'emplenar els 
tràmits d'entrada al país i recollir l'equipatge, ens trobarem amb el nostre guia. Emprendrem el nostre recorregut 
fins al Parc Nacional Namib-Naukluft i, en el trajecte, farem una parada a la petita localitat de Solitaire, a la vora de 
el Parc Nacional Namib-Naukluft. Uns quants cotxes antics, dels anys 30, són la principal atracció d'aquesta localitat, 
juntament amb una benzinera, que durant anys va ser l'única en quilòmetres per proveir als viatgers que anaven de 
Sesriem a Walvis Bay. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ufrDgKLgBQnR7ulNBbIYxld5j-Ei_GS0&ll=-20.391516326545556%2C12.595845602715347&z=7
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ufrDgKLgBQnR7ulNBbIYxld5j-Ei_GS0&ll=-20.391516326545556%2C12.595845602715347&z=7
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Ja a la tarda arribarem al nostre campament, al Parc Nacional Namib-Naukluft, un lloc emblemàtic ideal per 
explorar el desert de Namib. El nostre allotjament està situat al costat de la porta de parc i molt a prop del canó de 
Sesriem, on segles d'erosió han cisellat una gola d'aproximadament 1 quilòmetre de longitud. Depenent de l'hora 
d'arribada, farem una primera incursió a Parc Nacional i gaudirem de la posta de sol sobre alguna de les dunes més 
properes. A pocs quilòmetres es troba una famosa duna de 100 metres d'altura, una talaia perfecta per veure l'ocàs 
del dia. Tornarem al nostre campament per al sopar. Allotjament al Sesriem Campsite. 
 
29 Desembre | PARC NACIONAL NAMIB-NAUKLUFT 

Abans de l'alba ens endinsarem a PN Namib-Naukluft, la més extensa àrea de conservació de tot Àfrica, amb una 
superfície similar a la de tota Suïssa. Pujarem a la Duna 45, anomenada així per estar a 45 quilòmetres de Sesriem. 
Més tard, arribarem les immenses dunes de Sossusvlei, una de les imatges més espectaculars de Namíbia. Les 
primeres hores del matí són ideals per gaudir d'aquest paisatge únic ja que el cel blau clar contrasta amb les dunes 
vermelles gegantines, que s'eleven a gairebé 400 metres d'altura. Aquestes icòniques dunes cobren vida a la llum 
del matí, en un emplaçament que també és la llar de la vida silvestre del desert com l’oryx o l'estruç. Així mateix, 
descobrirem Dead Vlei, una antiga llacuna seca en el qual jeuen uns vells troncs d'acàcia amb més de 600 anys 
d'antiguitat envoltats de grans dunes de color vermellós. Tornarem per dinar i, a la tarda, entrarem a el parc de nou 
per gaudir de la bellesa del paisatge i fer una petita excursió a el canó de Sesriem, creat pel riu Tsauchab, pel que 
ens endinsarem i apreciarem en les roques de les parets les marques diferents dels nivells d'aigua entre períodes 
humits i secs durant les diferents eres geològiques. L'antic nom "Sesriem", vol dir, en alemany, "6 cinturons". Ses 
significa sis i riem significa corretja. Segons explica la història, per obtenir aigua d'aquest lloc, els primers pobladors 
van usar 06:00 corretges que van tallar de les pells d'antílops oryx i les van unir per crear una sola prou llarga per 
arribar a extreure l'aigua. Allotjament al Sesriem Campsite. 
 
30 Desembre | PARC NACIONAL NAMIB-NAUKLUFT  WALVIS BAY  SWAKOPMUND 

Molt d'hora ens dirigirem cap a la costa travessant el cor de parc Namib-Naukluft. Creuarem el Tròpic de Capricorn 
i travessarem els passos de Gaub i Kuiseb, envoltats d'un espectacular paisatge desèrtic. A l'hora de l'esmorzar, 
arribarem Walvis Bay, un dels punts migratoris d'aus més importants d'Àfrica. A la badia de Walvis podrem 
observar una gran varietat d'aus marines com flamencs, pelicans, corbs marins i, amb una mica de sort, lleons 
marins i dofins. Després de la parada a Walvis Bay ens dirigirem fins Swakopmund, una ciutat costanera amb una 
arquitectura d'estil colonial alemany, coneguda per les seves àmplies avingudes i el seu terreny desèrtic que la 
voreja. Fundada el 1892 com el port principal per al sud-est de l'Àfrica alemanya, Swakopmund és la capital 
turística de la Costa dels Esquelets i un dels millors emplaçaments per a la pràctica d'esports d'aventura. El lloc ens 
ofereix una gran oferta de restaurants i tindrem l'oportunitat de degustar d'una gastronomia autòctona aquesta 
nit. Allotjament a l’Amanpuri Travellers Lodge. 
 
31 Desembre | SWAKOPMUND  CAPE CROSS  TWYFELFONTEIN 

Sortirem de Swakopmund en direcció a Cape Cross, on es troba una de les colònies de llops marins més gran de món. 
Unes passarel·les de fusta ens permetran endinsar-nos sobre el territori d'aquests animals i observar la seva frenètica 
activitat diària. (A causa de la quantitat d'animals que hi ha a la zona, es desprèn una forta olor que pot ser 
desagradable per a alguns viatgers). Seguirem la nostra ruta direcció Damaraland fins arribar a Twyfelfontein 
acompanyats pel massís de Brandberg, el més alt de Namíbia. De camí a Twyfelfontein passarem per Uis, un antic 
poble miner famós per la seva estany i per les seves pedres precioses. Un cop a Twyfelfontain i instal·lats al nostre 
campament, tindrem l'oportunitat d'observar una de les concentracions d'art rupestre més riques d'Àfrica, 
Twylfelfontein, "font de dubte" en llengua local, va ser declarat Patrimoni de la Humanitat l'any 2007. Celebrarem 
aquesta nit especial de cap d'any amb un sopar al Twyfelfontein Lodge. Allotjament a l’Aba-Huab Rest Camp. 
 
1 Gener | TWYFELFONTEIN  OPUWO (REGIÓ KUNENE) 

Avui ens dirigirem a Opuwo, capital de la regió de Kunene, el trajecte serà d'unes 5-6 hores aproximadament. 
Depenent de l'hora d'arribada, a la tarda, visitarem un poblat Himba on tindrem un primer contacte amb aquest grup 
cultural i la seva forma de vida. Opuwo, que significa "la fi" a Herero, és considerada la capital de la regió i és la porta 
d'entrada a les magnífiques Cataractes Epupa. El paisatge del voltant es caracteritza per pujols baixos i vastes planes 
desèrtiques habitades per una gran quantitat de vida silvestre adaptada al desert. Allotjament en càmping Opuwo 
Country Hotel. 
 
2 Gener | OPUWO (REGIÓ KUNENE) 

Jornada per conèixer les cascades Epupa. Ubicades a la zona de Kaokoland, en les proximitats d'Angola, Epupa Falls 
són una petita sèrie de cascades creades pel riu Kunene, creant centenars de petites piscines naturals. Les Epupa Falls, 
que precisament vol dir "caiguda d'aigua", conformen un gran espectacle combinat amb l'àrid desert i les escarpades 
muntanyes.  

https://www.nwr.com.na/resorts/sesriem-campsite/#1577509779810-008ffbdf-f2ca47e7-1997
https://www.nwr.com.na/resorts/sesriem-campsite/#1577509779810-008ffbdf-f2ca47e7-1997
https://amanpurinamibia.com/
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g479220-d951748-Reviews-Aba_Huab_Camp-Damaraland.html
https://www.opuwolodge.com/
https://www.opuwolodge.com/
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Una visita que es complementa amb l'observació dels majestuosos baobabs, així com la presència de gran varietat 
d'aus. La regió és territori de les ètnies Himba i Muhacaonas. Aquestes dues ètnies comparteixen territori als costats 
del riu Kunene (Namíbia i Angola). Es dediquen principalment a la pastura i a l'agricultura. L'estètica de la dona Himba 
amb els seus pentinats i vestimenta, és una de les més exuberants que podem trobar a l'Àfrica. Durant la nostra 
estada a la zona ens impregnarem una mica més sobre la tradició i la cultura d'aquesta ètnia. Allotjament en càmping 
Opuwo Country Hotel. 
 
3 Gener | OPUWO (REGIÓ KUNENE)  PARC NACIONAL ETOSHA 

Des d’Opuwo ens dirigirem a el Parc Nacional d'Etosha, on ens endinsarem, ja a la tarda, realitzant el nostre primer 
safari en direcció al nostre campament. Coneixerem Etosha Oest, la part occidental de parc, caracteritzat per un 
magnífic paisatge de terreny ondulat i marró vermellós, que contrasta amb el d'argila blanca i polsegós d'altres zones. 
El parc compta amb nombrosos pous d'aigua, llocs ideals per observar a elefants, rinoceronts, lleopards i lleons, entre 
d'altres. El Parc Nacional d'Etosha ens ofereix uns dels millors safaris d'Àfrica. Conegut per la vasta regió anomenada 
Etosha Pan, que li dona un característic color blanc causa de les restes salins i calcaris. És un dels millors llocs per a 
l'observació de el rinoceront negre ja que, una part important de la població d'aquest gran mamífer habita en aquesta 
reserva. Alguns dels allotjaments ubicats dins el parc ens permetran observar una desfilada d'animals que s'acosten a 
beure aigua a les llacunes, durant l'ocàs. Allotjament a l’ Okaukuejo Campsite. 
 
4 Gener | PARC NACIONAL ETOSHA 

Ens despertarem a l’alba amb el salar de fons. Una nova jornada de safari a Etosha, que significa "gran àrea blanca" 
i que fa referència a les grans depressions seques en ple parc nacional. Aquesta zona ens regala imatges úniques 
d'animals embolicats en una pols blanquinós. Aquesta àrea està plena d'abundant vida silvestre. Podrem observar a 
lleons, elefants, rinoceronts negres i girafes, així com una gran varietat d'aus. Allotjament al Namutoni Campsite. 
 
5 Gener | PARC NACIONAL ETOSHA  WINDHOEK 

Després de l'esmorzar, deixarem el Parc Nacional d'Etosha i ens dirigirem cap a Windhoek. Jornada de trànsit 
tornant a la capital. Farem una parada a Okahandja, un poble molt famós per tenir el mercat artesanal més gran de 
Namíbia. Dinarem pel camí i arribarem a la tarda al nostre allotjament. Windhoek ofereix diverses alternatives en 
restaurants. El nostre guia ens ajudarà a reservar i planificar els trasllats necessaris per al sopar d'aquesta nit. 
Allotjament al Little Forest Garden Retreat. 
 
6 Gener | WINDHOEK  BARCELONA o MADRID 

Esmorzar a l’hotel. Temps lliure. A l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport. Vol de tornada. Nit a bord. 
 
7 Gener |  BARCELONA o MADRID 

Arribada i fi dels serveis. 
 
 PREU PER PERSONA 2021 
 
SERVEIS DE TERRA: 
Preu per persona:     2.270€  
Suplement habitació  individual:    190€ 
 
Revisió de preus: El preu del viatge 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 a l’abril 2021. En cap cas, 
es revisarà a l’alça durant els 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge.  
 
 SORTIDES 2021 
 
27 Desembre 
 
 MÍNIM DE PERSONES 
 
Grup mínim 4 persones i màxim 8. 
La realització del present viatge requereix la participació d’un mínim de 2 persones. De no arribar a aquest mínim, 
l’agencia te dret a anular el viatge a més tardar fins 20 dies naturals abans de l’inici del viatge.  
 
 

https://www.opuwolodge.com/
https://www.etoshanationalpark.org/accommodation/okaukuejo
https://namutoniresort.wheretostay.na/
https://namlittleforest.com/
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 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 
 
INCLOU   
 

• Trasllats des de/a l’aeroport segon l’itinerari. 

• Guia /conductor local de parla anglesa durant tot el viatge. 

• Assistent de campament per muntar/desmuntar tendes i cuiner. 

• Tot l’equip d’acampada (inclosos sacs de dormir). 

• Vehicles 4x4 especials de safari. 

• Pensió completa durant tot el viatge, exceptuant a Swakopmund i Windhoek on incloem mitja pensió. 

• Sopar especial de cap d’any al Twyfelfontein Lodge. 

• Combinació d’Hoteles (Categoria turista) i acampada durant tot el viatge, segon itinerari. 

• Entrades als parcs nacionals segon itinerari. 

• Visites segon itinerari. 

• Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació fins 1.000€  
Nota: L’assegurança inclou assistència en viatge i cancel·lació davant del covid-19 
 
NO INCLOU   

• Bitllet d’avió d’anada i tornada: (Tarifa en base a la companyia QATAR en classe N i V, i 4Z en classe Q). 
Sortida Barcelona o Madrid: 1.220€ (taxes incloses calculades a l’octubre/21). L'opció d'una altra 
companyia o tipus de tarifa comporta una variació en el preu. 

• Begudes alcohòliques i refrescos. 

• Excursions opcionals. 

• Dinars i sopars a Swakopmund i Windhoek. 

• Propines. 

• Extres personals. 

• 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. Consulteu suplement i el detall de les cobertures en cada cas. 
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. 

https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-02-200101-vacacionalcompletplus.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-02-200101-vacacionalcompletplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento%20-%20regulares.pdf
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 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. 

 
VACUNES 
Recomanem consultar la web del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.  

 
CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE  
Namíbia pren el nom del desert del Namib, un dels més antics del món, on destaquen les impressionants dunes de 
sorra rogenca i eix de qualsevol viatge pel país. Un dels emplaçaments més significatius d'un país, a més, ubicat al 
sud-oest d'Àfrica i que limita amb Angola, Zàmbia, Botswana, Sud-àfrica i, a l'Oest, la salvatge costa de l'Atlàntic. 
La ruta "Especial Nadal" permet celebrar una data tan assenyalada com Cap d'Any d'una manera una mica 
especial. Al trobar-nos a l'hemisferi sud, el pas al 2022 el gaudirem amb temperatures estiuenques, a l'aire lliure i 
envoltats d'un paisatge salvatge i únic. Iniciarem aquest viatge pel sud de país, concretament al desert del Namib. 
La seva bellesa indòmita ens donarà pas a una visita a la costa atlàntica i a la ciutat de Swakopmund, un exemple 
clarificador de el passat colonial germànic. 
En Twyfelfontein ens espera l'últim sopar de l'any en un restaurant amb encant. 
Amb l'estrena de al 2022 ens prepararem per conviure amb l'ètnia dels Himba, més a nord, a l'àrida regió de 
Kunene. De forta tradició i estètica espectacular, la visita als Himba ens donarà un interessant contrapunt 
antropològic per concloure, finalment, amb una estada a Etosha. Un dels grans parcs d'Àfrica per assaborir la 
sabana més autèntica a la recerca de lleons, elefants, rinoceronts, girafes o qualsevol dels animals més significatius 
de el millor dels safaris que actualment es poden viure al món. En definitiva, tradició, paisatges, safari i història, en 
una aventura única pel cor de l'Àfrica. 
 
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. 

http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=NAD
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
https://www.altair.es/es/libros-zona/namibia-02EF/
http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html

