
Terres africanes de grans
contrastos

Durada: 17 DIES 
Sortides: 5 agost / 23 octubre

WINDHOEK - KALAHARI - SOSSUSVLEI 
GORJA SESRIEN 
PARC NACIONAL NAUKLUFT 
SWAPKOMUND - TWFEL FONTEIN 
ELS HIMBA - PARC NACIONAL ETOSHA 
OKAVANGO
PARC NACIONAL MAHANGO I MOKOROS 
CAPRIVI - PARC NACIONAL CHOBE
CASCADES VICTÒRIA

NAMÍBIA, BOTSWANA I ZIMBABWE

VIDEO

Petroglifs de Twyfelfontein - Cascades Victòria
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SOSSUSLVEI

VOL EN AVIONETA

WALVIS BAY

ORIX

més espectaculars del planeta. A la tarda visitarem 
Sesriem, formada per segles d’erosió que han 
creat una estreta gorja d’1 km de longitud i de 50 
m de profunditat. Sopar i allotjament.

 5   PN NAUKLUFT  SWAPKOMUND
Esmorzar. A primera hora del matí podrem 
descobrir amb globus l’espectacle que representa 
veure les dunes més altes del món. Nota: 
Gestionarem la reserva a totes aquelles persones 
que desitgin realitzar-lo i ens ho comuniquin en 
inscriure’s, però el pagament (320 € aprox.) d’aquest 
servei serà directe en destinació doncs a vegades les 
circumstàncies meteorològiques poden fer que no es 
pugui realitzar. Deixarem aquest paratge també 
de manera aèria, en avioneta. Sobrevolarem les 
dunes, el paisatge desèrtic i les gorges 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 l’Eduard Bohlen, 
vaixell enfonsat l’any 1909 i que es troba a 250 
m de la costa. Més amunt, també sobrevolarem 
el Shaunee, que va embarrancar l’any 1976. 
Seguirem sobrevolant aquest bell paisatge tenint 
l’Atlàntic a un costat 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 Swapkomund. Sopar i allotjament.

 6 (SWAPKOMUND)  CREUER SANDWICH 
HARBOUR I 4X4 PER LES DUNES
Esmorzar. Sortirem cap al sud seguint una ruta feta 
amb sal que ens portarà a Walvis Bay, important 
centre pesquer on s’apleguen vaixells i mariners 
de moltes nacionalitats diferents. Embarcarem en 
un vaixell per navegar en direcció a Pelicans Point. 
Sovint, 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, 

 1 BARCELONA  WINDHOEK. NIT A BORD
Presentació a l’aeroport de Barcelona on 
prendrem el primer dels vols que ens portarà cap 
a Windhoek, capital de Namíbia. Nit a bord. 

 2 WINDHOEK – KALAHARI 
Arribada a Windhoek, coneguda com a “lloc del 
vapor” o “aigua de foc”, gràcies a les nombroses 
fonts d’aigua calenta que envolten la ciutat. Ens 
dirigirem al Desert de Kalahari, on s’estenen 
llargues dunes de sorra vermellosa amb vegetació. 
Farem un recorregut en vehicles 4x4, la qual cosa 
ens permetrà admirar la fauna i flora de la zona 
abans de veure la posta de sol al desert. Sopar i 
allotjament al nostre lodge. 

 3 DESERT DE KALAHARI – SOSSUSVLEI (PN 
NAUKLUFT)
Esmorzar. Caminada pel desert acompanyats 
per un guia boiximà que ens explicarà la flora i 
fauna de la zona. Podrem conèixer l’estil de vida 
i els hàbits d’aquest poble nòmada, que van ser 
els primers habitants de l’Àfrica austral. Tot seguit, 
anirem fins a Sossusvlei, el «desert dels deserts», 
zona coneguda per les seves dunes i al peu de les 
quals es troba el nostre lodge. Sopar i allotjament.

 4 (PN NAUKLUFT)  DUNES DE SOUSSUSVLEI 
I GORJA SESRIEN
Pensió completa. Excursió cap a les dunes de 
Sossusvlei. Formades per vents multi direccionals, 
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’hi acostin 
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 indret un dels paratges 

VOL EN AVIONETA SOBRE LES DUNES DEL DESERT
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ETOSHA

CHOBE

OKAVANGO

DONA HIMBA

una de les millors del planeta. Recorrerem el 
gran parc per delectar-nos en tota mena de 
sorprenents escenes: el trot sostingut de les 
zebres de Burchell, els enfrontaments d’òrixs 
amb les llargues i esmolades banyes, manades de 
nyus sempre en moviment, famílies d’elefants i les 
seves inseparables cries, les siluetes de les girafes 
quan s’agenollen per beure aigua, els estruços i els 
rinoceronts negres… Un reportatge del National 
Geographic en directe i sense pauses publicitàries. 
En qualsevol moment pot sorgir l’ocasió, i el premi 
serà aconseguir veure alguna de les espècies 
rares que habiten aquest parc com ara l’impala de 
cara negra o el petit i delicat dik-dik de Damara. 
Sopar i allotjament al nostre lodge a l’est del parc.

 10 PARC NACIONAL D’ETOSHA – OKAVANGO
Esmorzar. Frontera amb Botswana i arribada a 
l’Okavango. Nits en lodges. La zona nord del 
riu està permanentment inundada i ofereix 
una magnífica experiència en la visió d’animals. 
Veurem centenars d’ocells de colors que conviuen 
en aquesta zona i descansen en branques de la 
riba del riu. Sopar i allotjament.

 11 (OKAVANGO)  PARC NACIONAL 
MAHANGO I VAIXELL
Pensió completa. Safari matinal a la Reserva 
Mahango per observar la vida animal d’aquesta 
zona que bordeja el riu Okavango. Dinar. Canvi de 
transport. A bord d’una petita embarcació, farem 
un safari tot navegant pel riu Okavango, mentre 
contemplem la posta de sol i veiem la nombrosa 
colònia d’hipopòtams que viu a la zona. Sopar i 
allotjament.

 12 OKAVANGO – CAPRIVI
Esmorzar i sortida cap al nord de l’Okavango en 
direcció a Kongola, on es troba la regió de Caprivi 
amb el riu Kwando que la rega. Aquest riu divideix 

així com una colònia de lleons marins. Per dinar 
tastarem les ostres d’aquesta regió i algunes 
especialitats de peix. Recorregut en vehicles 4x4, 
per les dunes d’aquesta part de costa salvatge. Al 
capvespre, tornarem a la veïna població colonial 
de Swakopmund. Sopar i allotjament.

 7 SWAPKOMUND – TWYFELFONTEIN
Esmorzar. Visita a Twyfelfontein . Després de 
dinar, caminarem per conèixer la zona, on es troba 
una de les col·leccions, a l’aire lliure, de gravats 
sobre pedra i pintures rupestres més grans de 
l’Àfrica, els quals reflecteixen amb un magnífic 
realisme la vida ancestral en aquests paratges. 
Sopar i allotjament al nostre lodge. 

 8 TWYFELFONTEIN – ELS HIMBA – PN ETOSHA
Esmorzar. Sortida cap al 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 planures, per 
endinsar-nos a la regió de Kaokoland, Terra 
dels Himba, un dels últims territoris salvatges 
d’Àfrica, seguint les pistes forestals. 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, malgrat les dures condicions en què viuen, 
tenen cura de la seva estètica i dediquen hores 
a la confecció dels seus pentinats. Al capvespre 
arribarem a la porta sud del Parc Nacional 
d’Etosha. Sopar i allotjament.

 9  (PN ETOSHA) VISITA I TRAVESSA DEL PARC
Esmorzar. Farem un safari al llarg i ample 
d’aquesta gran reserva faunística que és Etosha, 

L’ESPECTACLE DE LA VIDA SALVATGE EN PRIMERA PERSONA
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 14  PARC NACIONAL DE CHOBE – CASCADES 
VICTÒRIA
Matí de safari en 4×4 per gaudir dels diferents 
paisatges que ofereix aquesta reserva. Ens 
traslladarem per carretera cap a la frontera 
de Kazangula, des d’on continuarem fins a les 
mítiques Victoria Falls. Després de dinar les 
visitarem. 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 (1877), però eren 
conegudes pels pobles indígenes molt abans. 
Sopar i allotjament.

 15 (CASCADES VICTÒRIA)  VOL EN 
HELICÒPTER I SAFARI EN ELEFANT
Pensió completa. Avui farem un vol amb 
helicòpter sobre les cascades, experiència 
inoblidable per gaudir de la seva bellesa i 
grandària. Safari sobre el llom d’un dels mamífers 
més grans del món, l’elefant. Còmodament 
asseguts, recorrerem antics camins que ens 
portaran per les gorges del Zambezi. De manera 
més silenciosa, tindrem l’oportunitat de veure la 
nombrosa fauna que també viu en aquesta zona 
del Parc Nacional Victoria Falls. Sens dubte, tota 
una experiència que ens permetrà ampliar els 
nostres coneixements sobre aquest intel·ligent 
animal. Creuer pel Zambezi tot veient la posta de 
sol, i demostració de danses tradicionals. Sopar i 
allotjament.

 16 CASCADES VICTÒRIA  VOL DE RETORN
Esmorzar i temps lliure. Primer dels vols que ens 
portarà de retorn a Barcelona. Nit a bord.

 17 ARRIBADA A BARCELONA
Arribarem a Barcelona tot recordant els 
meravellosos paratges naturals que haurem 
recorregut en el nostre viatge.

Zàmbia, Angola, Botswana i Zimbabwe, amb 
algunes de les reserves animals més genuïnes. 
Dinar. Safari en un petit vaixell que ens permetrà 
recórrer la Reserva de Mamili, al llarg del riu 
Linyanti, territori també anomenat “el diamant 
oblidat”. Sopar i allotjament.

 13 CAPRIVI – PARC NACIONAL DE CHOBE
Esmorzar i sortida a Katima Mulilo, capital del 
Caprivi. Entrarem a Bostwana i prosseguirem 
fins al Parc Nacional de Chobe, al nord del país. 
Pensió completa al lodge. Amb els seus 11.700 
km², és el segon parc més gran de Botswana. 
S’hi 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 
arreu com és el lleó i el lleopard. El riu Chobe 
és conegut sobretot per la gran quantitat d’aus 
(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 
ben diferent. Pensió completa al lodge. 

Preu: 7.479 euros

Informació d’interès:

El preu inclou:
* Vols internacionals amb South African 
Airlines
* Vol en avioneta sobre el Kalahari i en 
helicòpter a Victòria.
* Allotjament en hotel de 4* a Walvis Bay i 
lodges de Primera Categoria a la resta..
* Esmorzars en els hotels.
* Dinars i sopars als hotels o en restaurants 
seleccionats.
* Transport en confortables autocars i en
vehicles 4x4 en els safaris especificats.
* Guia acompanyant de Baraka per a grups 
superiors a 6 persones.
* Guia local de parla castellana o catalana 
durant el viatge. 
En el cas de grups inferiors a 6 persones hi 
haurà assistència a l’aeroport de sortida i 
guia local per a tot el viatge.
* Servei de maleters als hotels.
* Propines a guies locals i conductors.
* Totes les visites, activitats i/o espectacles 
especificats en el programa.
* Assegurança de viatge i anul·lació.
* Taxes d’aeroport.
* Visat Zimbabwe
* Tot l’especificat en el programa.

El preu no inclou:
* Extres en els hotels.
* Begudes en els àpats.
* Àpats en horaris de vol o aeroport.
* Tot allò no especificat en el programa.

Suplements i descomptes:
Suplement individual: 820 euros.
Venda anticipada (pàg. 4): -200 euros
Consulteu suplements per vol en classe 
business.
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VICTÒRIA

CONSULTA L’ITINERARI SOBRE EL MAPA I MIRA EL VIDEO D’AQUEST VIATGE A LA WEB

Min 6 / 16 Max +1 hora Si


