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NAMIBÍA, BOTSWANA 
I ZIMBABWE 

Sortida:  
15 d’octubre 2018 

17 dies | Dif. Horaria +1 | Cal visat 

ITINERARI: WINHOEK - KALAHARI - MATAHÖNE - SERSRIEM - SOSSUSVLEI - 
SWAKOPMUND - WALVIS BAY - TWYFELFONTEIN - PN ETOSHA - OKAVANGO - PN 
MAHANGO - KONGOLA - KATIMA MULILLO - KASANE - CASCADES VICTORIA  

PATRIMONI UNESCO: Twyfelfontein - Cascades Victoria 
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DIA 1.  BARCELONA - WINDHOEK 

Presentació a l’aeroport de Barcelona, mostrador de la companyia SOUTH AFRICAN AIRLINES 
per a fer els tràmits de facturació de l’equipatge i recollida de targes d’embarcament, 2 hores 
abans de la sortida del vol en direcció a Windhoek, via Londres. Ens assistirà el nostre guia 
acompanyant Baraka. 

Nit a bord.  

DIA 2: WINDHOEK - KALAHARI 

Al matí arribarem a Windhoek, capital de 
Namíbia, anomenada així pels primers 
indígenes com "lloc del vapor" o "aigua de foc", 
a causa de les nombroses fonts d'aigua calenta 
que envolten la ciutat. En arribar, i després dels 
tràmits duaners, iniciarem el nostre viatge en 
direcció Rehoboth. A uns 90 km, creuant el 
tròpic de Capricorn ens aproparem a 
"Namaland", caracteritzat per les seves grans 
extensions de sabanes seques travessades per 
rius estacionals. Arribarem al desert del 
Kalahari, que significa lloc de set. A la tarda safari fotogràfic per la reserva privada, per acabar 
amb un "Sundowner" (aperitiu local observant la posta de sol, des de les dunes). Sopar i 
allotjament al nostre lodge. 

DIA 3: KALAHARI - MALTAHÖHE - SESRIEM  

Esmorzar. Al matí farem una caminada acompanyats de guies Bosquimans, que compartiran 
amb nosaltres els seus coneixements de la fauna i de la flora, així com els mètodes ancestrals 
de l'art de caçar. Sortirem cap a Maltahöhe, deixant enrere les petites dunes vermelles. Dinar 
en restaurant. Assistirem a l'experiència inoblidable d'assistir a l'actuació del Cor de 
Joves  Nama, dirigits pel director de l'escola de  Maltahöhe. Les cançons, molt vives i 
acompanyades de les seves danses i roba tradicional, ens faran gaudir d'un espectacle únic. 
Sortirem cap al desert del Namib, pel congost de  Zaris per poder arribar a les planes del 
Namib. Safari  escènic  en  4x4  obert. Admirarem un paisatge desèrtic impressionant. 
Descobrirem una fauna i una flora, única repartides entre les cadenes muntanyoses, dunes 
escombrades pel vent i grans valls. Aquesta successió de paisatges ens sorprendrà. Arribada 
al Lodge. Allotjament. 
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DIA 4: (SESRIEM) - SOSSUSVLEI  

Esmorzar. Al matí, emprendrem una excursió cap a les dunes de Sossusvlei. Formades per 
vents multidireccionals, les més altes mesuren 325 m des de la base fins al cim. Amb pluges 
abundants, el riu Tsauchab omple la llacuna principal, i això fa que s'apropin flamencs i altres 
espècies. Experimentarem la gran varietat de paisatges en aquest mar de dunes. Muntanyes 
de sorra amb afilades arestes, capritxoses formes i diferents matisos segons l'hora del dia fan 
d'aquest lloc un dels paratges més espectaculars del planeta. Sens dubte, serà tota una 
aventura perdre pels sorrencs plecs mentre aconseguim veure algun dels seus inquilins més 
representatius, com ara  l'Òrix. A la tarda visitarem Sesriem, formada per segles d'erosió que 
han creat una estreta gola d'1 km de longitud i de 50 m de profunditat. Retorn al Lodge. 

DIA 5: SESRIEM - SWAKOPMUND - WALVIS BAY  

Esmorzar. A primera hora del matí podrem 
descobrir en globus l'espectacle que representa 
veure les dunes més altes del món. Nota: 
Gestionarem la reserva a totes aquelles persones que 
vulguin realitzar-lo i ens ho comuniquin en inscriure, 
però el pagament (320 € aprox.) d'aquest servei serà 
de contractació directa en  destinació, ja que  a 
vegades  les circumstàncies meteorològiques poden 
fer que no es pugui realitzar. Deixarem aquest 
paratge també de manera aèria, però aquesta 
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vegada, en av ioneta. Sobrevolarem les dunes, e l pa isatge desèrt ic i les 
goles Sesriem  i Kuiseb per dirigir-nos al punt de la costa on les dunes enllacen amb el mar. 
Passarem sobre les colònies de foques en direcció a Eduard Bohlen, vaixell enfonsat el 1909 i 
que es troba en 250 m de la costa. Més amunt, també sobrevolarem el  Shaunee, que va 
embarrancar el 1976. Seguirem sobrevolant aquest bell paisatge tenint l'Atlàntic a una banda i 
les dunes del Namib, que formen un gran mur, a l'altre. Passarem sobre Sandwich Harbour, 
paratge protegit que coneixerem  l'endemà d'una manera divertida i arribarem a Walvis Bay. 
Tarda lliure. Allotjament a l'hotel. 

DIA 6: WALVIS BAY 

Esmorzar. Embarcarem en un vaixell per navegar en direcció a Pelicans Point. A voltes, els 
dofins ens acompanyen en aquest trajecte jugant al costat de la nostra embarcació. 
Desembarcarem en una platja, on trobarem grans colònies de flamencs i pelicans, així com 
una colònia de lleons marins.  

A la tarda, en vehicles  4x4, farem un recorregut per les dunes d'aquesta part de costa 
salvatge, el delta del riu Kuiseb, per acabar a la costa de Sandwitch Harbour. Cap al tard, 
tornarem a la veïna població colonial de Swakopmund. Visitarem el far, de l'any 1910, i l'antiga 
oficina de correus, que s'han convertit en un reclam d'aquesta ciutat costanera. Allotjament al 
nostre hotel. 

DIA 7: WALVIS BAY - TWYFELFONTEIN 

Esmorzar. Avui ens dirigirem a Uls. Durant el recorregut 
podrem gaudir dels paisatges de  Damaraland  i la 
muntanya més alta de Namíbia, el  Brandberg. 
Continuarem cap a Twyfelfontein. Twyfelfontein se situa 
en el Damaraland. Declarat Patrimoni de la humanitat 
per la UNESCO l'any 2007, és conegut per les seves 
restes arqueològiques que daten de fa més de 3.000 
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anys. Conté més de 2000 figures d'art rupestre. A prop 
de Twyfelfontein es troben els Tubs d'Orgue de basalt. 
Formació rocosa creada després d'una intrusió de 
dolerita volcànica a la roca subjacent fa 120 milions 
d'anys. El refredament ràpid va formar aquestes 
columnes angulars. Visitarem la Muntanya Cremada. 
Continuarem fins al nostre allotjament. 

DIA 8: TWYFELFONTEIN - P. N. ETOSHA  

Esmorzar. Al matí visitarem el Bosc Petrificat, que conté les restes d'un gran nombre d'arbres 
fossilitzats, arrossegats fins aquí per les crescudes del riu fa 200 milions d'anys.  

Continuem el nostre viatge cap al nord, travessant una 
regió de forts contrastos, amb altes muntanyes i amples 
planes, per endinsar-nos en la regió de  Kaokoland, 
d'abruptes paratges i Terra dels Himba, un dels últims 
territoris salvatges d'Àfrica. Les pistes forestals es 
tornen complicades, però són l'única via per arribar a 
algun dels assentaments  himba. Avui tindrem 
l'oportunitat de conviure amb aquesta gent, pastors 
nòmades que viuen aliens a les influències externes i 
segueixen mantenint inalterables molts dels seus 
costums. El que més ens sorprendrà d'aquest poble és 
la bellesa primitiva de les dones que, tot i les dures 
condicions en què viuen, tenen cura de la seva estètica i 
dediquen hores a la confecció dels seus pentinats. Cap 
al tard arribarem a la porta sud del Parc Nacional 
d'Etosha. Sopar i allotjament. 
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DIA 9: P.N. ETOSHA  

Esmorzar. Considerat com la perla d'Etosha,  el Okaukuejo  Camp és la seu de la reserva. 
Recorrerem els diferents racons d'aquest gran parc per a delectar-nos en tot tipus de 
sorprenents escenes: el trot sostingut de les zebres de Burchell, els enfrontaments d'òrixs 
amb les llargues i afilades banyes, manades de nyus sempre en constant moviment, famílies 
d'elefants i les seves inseparables cries, les siluetes de les girafes quan s'agenollen per beure 
aigua, els espantadissos estruços i exclusius rinoceronts negres. A la tarda ens aproparem a la 
bassa d'Halali, lloc màgic on podrem veure la posta de sol i els animals que aprofiten per 
beure. Allotjament al lodge. 

DIA 10: P.N. ETOSHA - OKAVANGO 

Esmorzar. Avui Deixarem el parc després d'esmorzar per dirigir-nos a la frontera amb 
Botswana i arribar a la zona nord del riu  Okavango  que en contrast amb Namíbia està 
permanentment inundada i sempre ofereix una magnífica experiència en la visió d'animals. 
Travessarem  Rundu, la capital de l'Okavango, per continuar cap a  Divundu, a la zona 
de Caprivi. Aquí tindrem l'oportunitat de veure centenars d'ocells de colors que conviuen en 
aquesta zona i descansen en branques de la riba del riu. Sopar i allotjament. 

Baraka Club de Viatges - 93 343 52 00 - www.baraka.cat - reserves@baraka.cat

http://www.baraka.cat
mailto:reserves@baraka.cat


�

ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI 
CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES 

DIA 11: OKAVANGO - PARC NACIONAL MAHANGO - OKAVANGO  

Esmorzar. Comencem la jornada amb un 
safari matinal a la Reserva Mahango que ens 
permetrà observar la gran vida animal 
d ' a q u e s t a z o n a q u e b o r d e j a e l 
riu  Kavango.  Dinarem en una petita 
població, i a la tarda canviarem de transport 
per agafar una llanxa amb la que farem un 
safari navegant pel riu Kanango, i visitant les 
Cascades  Popa a l 'entrada del Parc 
de  Caprivi . Retorn al nostre  lodge. 
Allotjament. 

DIA 12: OKAVANGO - KONGOLA 

Esmorzar. Després de l'esmorzar sortirem cap al nord de l'Okavango en direcció a Kongola, a 
través del Parc Nacional de Bwabwata, on es troba la regió de Caprivi amb el riu Kwando que 
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la rega. Aquest riu divideix Zàmbia, 
Angola, Botswana i  Zimbabwe, amb 
algunes de les reserves animals més 
genuïnes que es pot visitar a aquestes 
comarques. Dinarem i, a la tarda, sortida 
en vehicle  4x4  on descobrirem el 
"Horse Shore" antic braç del riu Kwando, 
que és un paradís per als elefants i 
h i p o p ò t a m s . Tr a s l l a t a l n o s t r e 
allotjament. 

DIA 13: KONGOLA - KATIMA MULILLO - KASANE  

Esmorzar. Sortirem cap a Katima Mulilo, capital de Caprivi  i últim punt de la nostra estada a 
Namíbia. Creuant el pas fronterer de Ngoma entrarem a Botswana i prosseguirem fins al Parc 
Nacional de Chobe. Situat al nord del país, és la frontera natural entre Namíbia i Botswana. 
Pensió completa al lodge. Amb els seus 11.700 km², és el segon parc més gran de Botswana. 
La gran diversitat d'hàbitats implica una àmplia varietat de vida salvatge. Es poden veure 
habitualment animals aquàtics com l'hipopòtam i el cocodril, fauna típica de bosc plujós com 
l'elefant, el búfal, la girafa i la zebra, sense deixar de banda la fauna present per tot arreu com 
és el lleó i el lleopard. El riu Chobe  és conegut sobretot per la gran quantitat d'aus, s'han 
catalogat més de quatre-centes espècies, i per la gran concentració d'elefants. Aquesta tarda 
farem un safari aquàtic que ens permetrà descobrir la vida salvatge i la natura africana des 
d'una perspectiva molt diferent. Trasllat al nostre allotjament. 
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DIA 14: KASANE - CASCADES VICTÒRIA 

Esmorzar. Al matí farem un safari en 4×4 i gaudirem dels diferents paisatges que ofereix 
aquesta reserva. Posteriorment ens traslladarem per carretera cap a la frontera de Kazangula, 
des d'on continuarem fins a les mítiques  Victoria  Falls. Després de dinar visitarem les 
impressionants Cascades Victòria. La cortina d'aigua té una amplada d'1,7 km i cau des d'una 
altura màxima de 107 m. Van ser descobertes per Livingstone el 1877, però eren conegudes 
pels pobles indígenes molt abans. 

DIA 15: CASCADES VICTÒRIA  

Avui farem un vol amb helicòpter sobre les 
cascades, experiència inoblidable per gaudir de la 
seva bellesa i grandària. També experimentarem 
una nova manera de fer els safaris: sobre el llom 
d'un dels mamífers més grans del món, l'elefant. 
Còmodament asseguts al seu llom, recorrerem 
antics camins que ens portaran per les goles del 
Zambezi. De manera més silenciosa, tindrem 
l'oportunitat de veure la nombrosa fauna que 
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també viu en aquesta zona del Parc Nacional Victòria Falls. Sens dubte, una emocionant 
experiència que ens permetrà ampliar els nostres coneixements sobre aquest intel·ligent 
animal. Cap al tard farem un relaxant creuer pel Zambezi veient la posta de sol, i després 
gaudirem d'una demostració de danses tradicionals africanes. Sopar i allotjament. 

DIA 16: CASCADES VICTÒRIA - BARCELONA 

Esmorzar. Temps lliure fins a l’hora convinguda per fer el trasllat cap a l’aeroport, on agafarem 
el vol de tornada, via una ciutat europea. Nit a bord. 

DIA 17: BARCELONA 

Arribada a l’aeroport de Barcelona, recordant els meravellosos paratges naturals que haurem 
recorregut en el nostre viatge. Finalització dels nostres serveis.  

Fi del viatge  
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El preu inclou: 

• Vols internacionals Barcelona - 
Windhoek i Livingstone - Barcelona 
amb South African Airlines, en classe 
Turista. 

• Trasllats Aeroport - Hotel - Aeroport. 

• Allotjament en hotels de 1a categoria 
a Swapkomund i Victoria Falls, lodges 
de 1a categoria a la resta, excepte a 
Caprivi, on és 1a moderada.  

• Esmorzars buffet o americans.  

• Dinars i sopars en allotjaments o 
restaurants seleccionats. 

• Transport en comfortables autocars  
durant la ruta, i vehicles 4x4 en els 
safaris (excepte Etosha per les seves 
característiques especials). 

• Guia acompanyant Baraka per a 
grups de 8 o més viatgers. 

• Guia local de parla hispana durant la 
ruta, a més de la guia Baraka.  
En cas de grups de 8 o menys viatgers, hi 
haurà assistència a l’aeroport de sortida i 
gruia local per a tot el viatge. 

• Entrades als parcs i activitats segons 
itinerari. 

• Servei de maleters. 

• Propines a guies locals i conductors. 

• Totes les visites , act iv itats i /o 
e s p e c t a c l e s e s p e c ific a t s e n e l 
programa.  

• Assegurança d'assistència en viatge i 
despeses d'anul·lació. 

• Taxes d’aeroport. 

• Visat. 

• Documentació de viatge. 

• Consulteu suplement en classe business 

EL PREU NO INCLOU: 

• Extres en els hotels tal com minibar, 
bugaderia, telèfon, … 

• Begudes en els àpats. 

• Àpats en horaris de vol o aeroport. 

• Tot allò no especificat en el programa. 
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DESPESES DE CANCEL·LACIÓ 

A partir del pagament de la reserva, el 100% del bitllet d’avió, més els següents percentatges sobre 
l’import total: 

De 15 a 11 dies abans de la data de sortida = 5% 
De 10 a 3 dies abans de la data de sortida = 15% 
Dins de les 48 prèvies a la sortida = 25% 
Després = 100% 

NOTA - Coneguda la desestimació, l‘agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués 
d’abonar, deduïdes les despeses de gestió i, en el seu cas, les despeses d’anul·lació justificades i les 
penalitzacions. 

Viatge subjecte a les condicions generals especificades a la pàgina web de Baraka 

NOTA: RECORDEM QUE S’INCLOU ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ QUE COBREIX UN GRAN NOMBRE DE MOTIUS DE 
CANCEL·LACIÓ. POSEM A LA SEVA DISPOSICIÓ AQUESTA ASSEGURANÇA PER SI VOLEN CONSULTAR-LA EN DETALL. NOMÉS 
ENS L’HAN DE DEMANAR.

OBSERVACIONS IMPORTANTS: 
1. Es recomana reservar amb suficient antelació. 
2. Al moment de la reserva es reconfirmará si aplica algun suplement o descompte aeri. 
3. Al moment de la reserva es realitzarà una paga i senyal del 40% de l'import del viatge.  
4. Paga i senyal no reemborsable en cas de cancel·lació voluntària per part del viatger.  
5. Per a cancel·lacions involuntàries veure condicions de l’assegurança d'anul·lació.  
6. El mínim de places per garantir la sortida del grup és de 8 viatgers confirmats.  
7. S'informarà a tots els viatgers reservats la quantitat de places confirmades 30 dies abans de la 

data d'inici del viatge.  
8. En cas de ser 8 viatgers confirmats viatjarà Guia Baraka amb el grup des de Barcelona. 
9. En cas de ser menys de 8 viatgers confirmats disposarem d'assistència al viatger en l'aeroport de 

Barcelona el dia de sortida, a més de guia local de parla hispana destí.  
10. Condicions generals en www.baraka.cat/condiciones 

CONTACTA’NS PER E-MAIL, TELÈFON O EN PERSONA per formalitzar la teva inscripció al viatge:  

E-mail: reserves@baraka.cat | Telèfons: 93 343 52 00 - 93 784 56 00 

Oficina Barcelona: Carrer d’Entença 218 | Oficina Terrassa: Carrer del Camí Fondo, 14

ORGANITZACIÓ 
Baraka Club de Viatges 
www.baraka.cat  
reserves@baraka.cat 
tel. 93 343 52 00 - 93 784 56 00 
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