Data
31.Outubro a 15.Novembro.2019

Grau de diﬁculdade
Baixo

Local
Namíbia

Distância total percorrida
+/-4000 Km

Duração
15 dias

Temática
Paisagística, Fotográﬁca, Cultural,
Aventura e Gastronómica

Limite de participantes
Mínimo - 10 pessoas /
Máximo - 20 pessoas

Programa
Fly & Drive 4x4 Adventure

NAMÍBIA
Entre Angola e a áfrica do sul encontramos a namíbia, um país de
magnícos parques naturais e paisagens inesquecíveis.
Em plena África, o continente que alimenta todo o imaginário
ligado à vida selvagem, este país e as suas paisagens superam
de longe todos os lmes, séries ou documentários que
alguma vez possamos ter visto.
À parte das cidades e abandonando tudo o que é civilização,
mergulhando no país podemos encontrar
pequenas comunidades que por ali vivem.
Encontramos os magnícos cenários de
montanhas douradas que nos trazem à
consciência a real dimensão da pequenez
humana.

Num país repleto de diversidade, temos a oportunidade de encontrar
a colónia de focas de Cape Cross, o marco do Trópico de
Capricórnio, a Costa dos Esqueletos ou as terras semi-desérticas
do Kalahari... Encontramos também, e somos surpreendidos, pelos
Himba, uma das doze etnias namibianas. Um povo de feições e
estatura perfeitas e elegantes que faz questão de se adornar com
pulseiras e colares feitos de quase todos os materiais que lhes é
possível utilizar. Um povo belo e rico, à sua maneira.
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Chegando aos parques naturais, nomeadamente o Parque
Natural de Etosha (a jóia das áreas protegidas da Namíbia)
torna-se muito fácil observar a vida selvagem conforme faz
parte do nosso imaginário.

Rinocerontes negros, leões, leopardos, girafas, elefantes,
zebras, aves... A quantidade de animais no seu habitat natural é
tão impressionante quanto os próprios animais ao vivo e a tão
curta distância! Uma viagem em que se recomenda todo o
equipamento fotográco que for possível.

Será uma viagem absolutamente inesquecível, em que nem mesmo os melhores registos
fotográcos serão capazes de transmitir e reproduzir o que cará na memória dos participantes!
Terra Oculta Rua Prof. Doutor António E. M. Ferreira, nº40 - Chão da Serra - 2240-334 Ferreira do Zêzere | Tel.: 966 632 947 | www.terra-oculta.com
RNAAT 64/2009

NAMÍBIA
Programa
Etapa / Dia

Trajeto

1ª etapa / 31.Out.

Aeroporto Lisboa voo da TAAG - partida às 23h00

2ª etapa / 1.Nov.

Chegada ao aeroporto de Windhoek - 14h00

Hotel

3ª etapa / 2.Nov.

Windhoek - Dia Livre

Hotel

4ª etapa / 3.Nov.

Windhoek // Sesrien

Campsite

5ª etapa / 4.Nov.

Sesrien // Sossusvlei // Sesrien

Campsite

6ª etapa / 5.Nov.

Sesrien // Walvis Bay // Swakopmund

7ª etapa / 6.Nov.

Swakopmund // Sesfontein

Campsite

8ª etapa / 7.Nov.

Sesfontein // Epupa Falls

Campsite

9ª etapa / 8.Nov.

Epupa Falls - Dia Livre

Opcional

10ª etapa / 9.Nov.

Epupa Falls // Etosha (Namutoni)

Opcional

11ª etapa / 10.Nov.

Etosha (Halali)

Opcional

12ª etapa / 11.Nov.

Etosha (Okaukuejo)

Opcional

13ª etapa / 12.Nov.

Okaukuejo // Anderson Gate // Windhoek

Hotel

14ª etapa / 13.Nov.

Windhoek - Dia Livre

Hotel

15ª etapa / 14.Nov.

Voo TAAG - 14h30 para Luanda // Chegada às 18h00 // Voo TAAG às 23h00

16ª etapa / 15.Nov.

Chegada ao Aeroporto de Lisboa às 06h30

Hotel
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NAMÍBIA
Inclui

Não está incluído

Boa disposição e proﬁssionalismo da equipa Terra
Oculta, com larga experiência no terreno.
Formação em navegação com GPS no dia da
apresentação da expedição.
Acompanhamento e apoio da equipa da Terra Oculta
com 1 viatura 4x4 ao longo de todo o percurso,
garantindo sempre a sua segurança.
4 noites em quarto duplo em Windhoek

Voos (+/- 500€*)
Taxas dos parques nacionais (+/- 30€*)
Taxas dos Campsites (campismo) - 8 noites (+/- 120€*)
Combustível (+/- 350€*)
Alimentação
Extras de carácter pessoal

1 noite em quarto duplo em Swakopmund
Viatura 4x4 com equipamento de campismo (1/2
tendas de tejadilho para 2/4 pessoas) e frigoríﬁco, 2
pneus suplentes, depósito de água, depósito de
160lts de combustível, pá, cinta, extintor, medidor
pressão de pneus
Transferes aeroporto - Windhoek e vice versa
Assistência local: relacionamento com as autoridades
locais
Assistência na gestão dos alojamentos não incluídos
na inscrição - hotéis e campsites (campismo)
Tracks em formato GPX e waypoints do percurso
previsto realizar

(*valores de referência)

Documentos Obrigatórios
Pessoais
Passaporte com validade mínima de 6 meses
Carta de condução internacional (condutores)
Boletim de vacinas internacional com vacina da Febreamarela válida (recomendado)
A Terra Oculta reserva-se o direito de efectuar alterações no trajecto do
programa e/ou alojamentos se no momento da reserva os mesmos não
estiverem disponíveis.

Inscrições

Viatura da organização equipada com localizador, que
permite o acompanhamento da caravana pelos seus
familiares

Data limite de inscrição
18 de Agosto de 2019

T-shirt técnica e casaco softshell personalizados à
expedição

Ficha de inscrição online em:
www.terra-oculta.com
www.expedition4x4tours.com

Preços
1 Veículo 4x4 + 2 pessoas - 3000€
1 Veículo 4x4 + 3 pessoas - 4200€
1 Veículo 4x4 + 4 pessoas - 5200€

As inscrições só são consideradas válidas após o
pagamento de 50% no ato de inscrição. Os restantes
50% serão pagos até ao dia 18 de Agosto de 2019,
após essa data qualquer desistência implica a perda
total do valor.

Participante em veículo da organização - 1700€
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