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NAMÍBIA

1. Reserva de Onguma

2. Etosha e Reserva de Onguma

3. Voo para Damaraland

4. Twyfelfontein 

5. Voo de regresso a Windhoek
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Desfrute desta aventura de safari na Namíbia, que o leva da Reserva de Onguma ao Parque Nacional Etosha e a Damaraland, para 
conhecer a área de Twyfelfontein com as suas pinturas rupestres. Como a viagem dura apenas 5 noites, voar para cada uma 
dessas regiões permite um melhor aproveitamento tudo o que cada região tem a oferecer.
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Comece a sua viagem de Windhoek com um voo charter para a Reserva de Onguma. Ao aterrar, será levado para o Ongava Tented Camp, 
onde ficará nas próximas três noites. Pode começar por realizar um safari ao pôr do sol nesta noite.
A Reserva de Onguma possui mais de 34.000 hectares de terras protegidas, contando com uma grande variedade de vida selvagem, 
incluindo o rinoceronte preto, kudu, girafa, zebra, leão, chita, leopardo e mais de 300 espécies de aves. Pernoite em Onguma Tented 
Camp. 
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DIA

01 RESERVA DE ONGUMA



6 dias / 5 noites

4/9

Dois dias para aproveitar as atividades de safari oferecidas pelo alojamento. Poderá desfrutar de um safari matinal no Parque Nacional 
de Etosha e um passeio noturno na Reserva de Onguma. Também poderá ter a oportunidade de experimentar as vistas, os cheiros e os 
sons da savana da Namíbia, através da realização de uma caminhada matutino acompanhado por guardas florestais experientes. 
Pernoite em Onguma Tented Camp. 
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02&03 ETOSHA E 
RESERVA DE ONGUMA
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Hoje, será transportado da pista de Onguma até a pista de Twyfelfontein. À chegada, será recebido pelo nosso representante e levado 
para o Mowani Mountain Camp, onde passará as próximas duas noites. O tempo de voo é de aproximadamente 1 hora e 15 minutos. 
Pernoite no Camp Kipwe. 

DIA

04 VOO PARA DAMARALAND 
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Algumas das atividades incluídas durante a sua estadia em Mowani incluem um passeio pelas dunas em busca dos elefantes, bem como 
uma visita a Twyfelfontein. Este passeio oferece a oportunidade de viajar num veículo aberto com um guia local, incentivando à partilha 
de novas informações sobre as tradições locais. A visita a Twyfelfontein é geralmente realizada de tarde, com uma duração de duas, 
onde poderá ver as antigas gravuras rupestres da região. Pernoite no Camp Kipwe. 

DIA

05 TWYFELFONTEIN 
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Hoje marca o fim desta curta mas emocionante tour. Após pequeno-almoço no lodge, será levado de volta num voo charter para o 
aeroporto de Windhoek.

DIA

06 VOO DE REGRESSO A WINDHOEK 
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O NOSSO PREÇO

NAMÍBIA

2 pax 5200USD por pessoa
4 pax 3900USD por pessoa
6 pax 4200USD por pessoa

Suplemento single 1000USD         

2021/2021 Janeiro – 30 Junho – Época Baixa 2021/2022 1 Julho – 31 Dezembro – Época Alta

2 pax 5590USD por pessoa
4 pax 4100USD por pessoa
6 pax 4600USD por pessoa

Suplemento single 1070USD         
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INCLUSÕES/EXCLUSÕES
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INCLUÍDO NESTE PACOTE
Alojamento conforme indicado - pode mudar dependendo da 

disponibilidade no momento da reserva

Refeições conforme indicado

Meet & Greet à chegada

Atividades indicadas, incluindo taxas de entrada nos parques

Transfers nas airstrips, conforme necessário

EXCLUÍDO NESTE PACOTE
- Voos Internacionais

- Alojamento adicional antes e depois da tour

- Gorjetas (Recomendado US$10.00 por pessoa por dia)

- Itens pessoais (Souvenirs, seguro de viagem, vistos, etc.)

- Aumentos governamentais de impostos/taxas de entrada nos parques

- Actividades extras opcionais


