
PAÍSES NAMIBIA 

CIRCUITO CIRCUITO COM VEÍCULO ALUGADO 

DÍAS 9 DÍAS 

DESTINOS 
Windhoek / Deserto de Namib / Sossusvlei / Swakopmund/  Walvis Bay / 

Damaraland / Parque Nacional de Etosha / Windhoek 

Día 1: WINDHOEK  

Chegada em Windhoek na parte da tarde. Coleta de seu veículo alugado. Saída para seu 
hotel. 

Acomodação: Vondelhof Guesthouse ou semelhante Inclue: Café da manhã 

Día 2: WINDHOEK - DESERTO DE NAMIB  

Saida com seu veículo alugado para Sossusvlei (aprox 5 horas) atravesando as 
montanhas do Namib Naukluft. Chegada a seu hotel, com uma localização 
impressionante no deserto de Namib que contém algumas das dunas mais altas e mais 
belas do mundo por seu colorido ocre ferroso. Os contrastes entras as zonas de sombra 
e laranja iluminada dão origen a uma piasagem mágica, oferecendo um panorama 
muito fotogénico. 

Atividade Opcional: Visita a um centro de conservação de guepardos, onde é possível 
fazer um safari e interação. 

Acomodação: Namib Naukluft Lodge ou semelhante Inclue: Café da manhã, Jantar e 
Taxa de entrada 



Día 3: SOSSUSVLEI - SESRIEM 

Recomendamos uma saída cedo (ou levar o seu café da manhã para tomar no parque) 
se faz uma rota de 55km entre as dunas de Sossusvlei, a mais al ta do mundo. Poderá 
também apreciar a fauna adaptada para este meio ambiente e possivélmente verá o 
antílope Orix. Os últimos 5km será feito em veículo 4x4, debido ao fato do terreno ser 
muito arenoso para veículos normais.  

Vsitará tambem o desfiladeiro de Seriem na entrada do Parque Nacional Namib. Quase 
1km de comprimento e 30m de altura Se visitará el Cañón de Sesriem en la entrada del 
Parque Nacional Namib. Casi un km de largo y 30 m de altura en tramos y 2 m de ancho. 
Em alguns setores contém agua que guardam tesouros da fauna local 

Acomodação: Namib Naukluft Lodge ou semelhante Inclue: Café da manhã e Jantar 

Día 4: SWAKOPMUND 

Continuará atravesando o Canyon de Kuiseb, em direção ao povoado de estilo colonial 
alemão de Swakopmund (distancia de 300km). Chegada a Swakopmund, onde poderá 
apreciar vestigios da era colonial alemã.  Devido a nevoeiros costeiros quase diários, 
pode fazer frio. As praias são agradáveis, mas a àgua é congelante!  

Tarde livre para descobrir o povoado de Swakopmund. 

Acomodação: Swakopmund Sands ou semelhante en Standard Room Inclue: Café da 
manhã 

Día 5: SWAKOPMUND SUR - WALVIS BAY 

Atividades opcionais pela manhã - Com suplemento
Se deseja reservar alguma atividade opcional, esta deverá ser realizada antes de seu pagamento final. 

Traslado ao povoado de Walvis Bay, 30 kilómetros ao Sul de Swakopmund.
A lagoa de Walvis Bay é considerada a mais importante colonia de aves costeiras do Sul 
da África. Na lagoa se pode observar aves passeando como o flamingo menor, o 
flamingo maior e o raro pelicano branco. Cruzeiro pela bahia para observar os 
golfinhos, focas e aves.

À tarde recomendamos visitar a paisagem chamada “Paisagem lunar” e a região onde 
você pode ver novamente a planta Welwitschia no deserto, uma planta anã pre-
histórica (um “fóssil vivo”), que cresce graças à umidade e ao nevoeiro producido pelo 
Oceano Atlântico. Esta planta também pode ser observada, mas em menor escala em 
floresta petrificada. Estas plantas podem atingir uma idade de 1000 anos.  



Acomodação: Swakopmund Sands ou semelhante en Standard Room Inclue: Café da 
manhã 

Día 6: COSTA DOS ESQUELETOS – DAMARALAND 

Continuará rumo ao Norte, em direção a Damaraland. Durante séculos, ao longo destas 
costas muitos navios encontraram seu fim e é possível ver numerosos restos desses 
naufragios na praia.   

Visita opcional a colonia de leões marinos de Cape Cross.   

Safari noturno para ver animais raros como o “Aardwolf” o hiena terrestre. Esta espécie 
rara se alimenta de insetos e é muito esquivo. 

Acomodação: Rustig Toko Lodge ou semelhante Inclue: Café da manhã e Jantar 

Día 7: PARQUE NACIONAL ETOSHA 

Vista com os Himbas, uma antiga tribo de pastores semi-nômades, vivem em 
assentamentos espalhados  por toda a região de Kunene. As mullheres são conhecidas 
por sua beleza escultural, penteados intrincados e belos ornamentos tradicionais.  

Saida para o Parque Nacional Etosha. Etosha é um dos maiores parques nacionais da 
África Austral, com uma área de 22.000km quadrados. É um hábitat único de terra seca 
caracterizados por seus poços artesianos que dão origem a aguadas nas quais uma 
profusão de grandes mamíferos africanos pode ser observada em um ambiente 
seimidesértico. Etosha é famosa por sua enorme panela de sal (“pan”) que da nome ao 
parque. O nome na língua autóctone significa “a grande superficie branca”. Este parque 
é um dos mais importantes santuários da fauna da África. Protege leões, leopardos, 
guepardos, elefantes, rinocerontes, girafas, zebras e muito mais. Durante os safaris você 
também pode apreciar as 326 especies de aves que foram catalogadas no parque. 

Safari com seu veículo alugado no seu próprio pelo Parque Nacional Etosha. 

Acomodação: Etosha Safari Lodge ou semelhante Inclue: Café da manhã e Jantar  

Día 8: ETOSHA   

Safari em veículo fechado pelo Parque Nacional Etosha. 

Acomodação: Etosha Safari Lodge ou semelhante Inclue: Café da manhã e Jantar 



Día 9: WINDHOEK 

Saida para al Aeroporto de Windhoek (aprox 5 horas) para seu vôo (Vôo excluido da 
cotação).

PREÇO POR PESSOA COMPARTILHANDO - Mínimo 2 adultos 

PREÇOS EM ZAR – 
MINIMO 2 ADULTOS 

1 Nov 2018 – 
31 Março 2019 

1 Abril 2019 - 
30 Junho 2019 

01 Julho 2019 – 
31 Outubro 2019 

A BASE DE 2 ADULTOS 17,911 ZAR 18,710 ZAR 18,710 ZAR 

A BASE DE 4 ADULTOS 15,456 ZAR 15,856 ZAR 15,856 ZAR 

A BASE DE 6 ADULTOS 14,919 ZAR 15,540 ZAR 15,540 ZAR  

* Preços sujeitos a disponibilidade 
** Preços durante a alta temporada de final de ano a confirmar  

ESTE PREÇO INCLUE: 
Hospedagens, refeições, entradas e atividades enumeradas no itinerario 
9 dias de aluguel de veículo com transmissão manual, alarme, direção hidráulica, 
airbags, ABS, ar condicionado e radio/CD 
 Baseado em 2 ou 4 pessoas : Aluguel de um veículo Toyota Fortuner SUV 4x2 ou 

semelhante  
 Baseado em 6 pessoas : Aluguel de um minibús  

O aluguel de veículo inclue:
Todos os impostos, incluindo IVA e taxas aeroportuárias  
Quilometragem ilimitada 
Seguro Super Cover e para 1 condutor 
Taxa de contrato 

O Aluguel de veículo exclue:
Depósito reembolsável de R2000 com cartão de crédito – Valor sujeito a cambio – o 
cartão de crédito deve ser no nome do motorista que irá condizir o veículo 
Custo administrativo em caso de acidente ou multa (R750) 
Combustível 
GPS  

O PREÇO NÃO INCLUE: 
Despesas pessoais, bebidas e refeições não enumeradas no itinerario. 



Nenhuma visita, traslado, entrada, excursão nem atividada, salvo safari noturno em 
Rustig Toko e visita com os Himbas
Gorjetas para guias, porteiros e para serviços em restaurantes 
Atividades opcionais e por sua conta 
Vistos 
Vôos (passagens aéreas) 

VALIDADE:  
Acomodações e vôos mencionados no itinerário estão sujeitos a disponibilidade.  Os 
preços estão sujeitos a alterações de acordo com as datas e a taxa de câmbio. Os preços 
e acomodaçoes serão confirmadas na fatura final. Assim que aceitarem o itinerario final, 
enviaremos a confirmação e a fatura final. 

FORMAS DE PAGAMENTO 

Para garantir a reserva exigimos um depósito, normalmente de 30%. E o saldo deve ser 
pago 35 días antes da sua chegada na África do Sul. Aceitamos os siguintes métodos de 
pagamento:  

- Transferencia bancaria: As informações da nossa conta estão na fatura (África do Sul 
não usa o IBAN – você pode deixar esta parte em branco). Assim que a transfêrencia for 
efetuada, por favor envie-nos o comprovante de pagamento.  As taxas de transfêrencia 
bancária devem ser pagas pelo remetente. Nossa cotação é definida en rands, moéda 
sul africana. Se deseja o preço em Euros ou outra moéda, o depósito será determinado à 
taxa de câmbio utilizado por Rhythm Africa com base no seguinte site 
http://ws15.standardbank.co.za/finSnapShot/GetforexServlet, (Coluna de compra do 
banco – Notas estrangeiras) - BANK BUYING /FOREIGN NOTES. No dia para efetuar o 
pagamento final, o saldo será convertido por Rhythm Africa. Se deseja receber a fatura 
em Euros ou outra moeda, o valor total deve ser pago imediatamente. 

- Cartão de crédito Master ou visa: aceitamos cartões de crédito Master Card e visa. 
Todas as transações com cartão de crédito devem ser indicadas e processadas no Rand 
Sul-Africano (ZAR). Para fazer o pagamento seguro com cartão de crédito, clique no link 
a seguir HERE. É um site de pagamento seguro. Insira o número da fatura, começando 
com RA como a referência e o valor (somente números) que você deseja pagar. Você 
receberá uma confirmação do status da transação por e-mail. Recomendamos notificar 
o seu banco antes da transação no valor e no destino. TAXA DE RACK POR PESSOA  

CANCELAMENTOS: 
Devemos receber uma notificação do seu cancelamento por escrito  
Nossos fornecedores/ provedores de serviço têm diferentes políticas establecidas para 
lidar com cancelamentos  
Vamos notificá-los sobre as condições aplicáveis juntamente com sua reserva  

NOTAS IMPORTANTES: 
 O avistamento de animais não será garantido para todas as atividades com animais 

salvagens. 



 De acordo com sua nacionalidade, será necessário solicitar um visto para sua estadia  
 O circuito pode ser feito ao contrário. 
 A duração das Viagens serve apenas como indicativo e exclui as paradas    
 Preços das atividades opcionais podem mudar sem aviso previo  

COTAÇÕES
Toda cotação e / ou condições de venda especificadas em nossas mensagens estarão 
sujeitas a modificações sem aviso prévio e unilateralmente. 
Isto aplica-se tanto por parte das companias aéreas, provedores de serviços, cruzeiros, 
hoteis e serviços de transportes e etc. 
Em caso de devolução, adiamento ou cancelamento de serviços por parte do cliente, 
estes provedores de serviço poderão aplicar penalidades parciais ou total a seu criterio. 
Os preços das passagens aéreas só pode ser mantido a partir de sua emissão e cada 
linha aérea estipula sua penalidade com relação a cancelamento ou mudança de data e 
hora de vôo. 

DOCUMENTAÇÃO: 
Observe que, mesmo quando Rhythm Africa Tours & Safaris puder prover informações 
confiáveis com relação a documentação necessária, é sempre e será responsabilidade 
do viajante garantir que seu passaporte tenha pelo menos 6 meses de validade a partir 
da data de retorno. 
Além disso, entrar em contato com a representação consular em seu país de origem e 
com os países que irá visitar por informação vigente e / ou mudanças recentes quanto a 
requisitos legais ou de saúde sanitária no momento da viagem. 

NOVA LEI COM RELAÇÃO A MENORES 
Válido mesmo para apenas paradas de algumas horas no território Sul-africano 

Foi definido um novo regulamento em relação a menores na África do Sul, que exige 
que todas as crianças menores de 18 anos, chegando ou saíndo da África do Sul, 
apresentem a certidão de nascimento completa e traduzida oficialmente para o inglés. 
No caso   de uma criança viajar sem seus pais ou com apenas um de seus pais, estes 
devem apresentar uma declaração oficial do outro genitor. Alternativamente, deve ser 
apresentado um mandato judicial confirmando responsabilidade parental ou atestado 
de óbito do outro progenitor. Por favor, verifique os requisitos com a embaixada Sul-
africana mais próxima.    

LINK PARA ACESSAR A LEI OFICIAL PUBLICADA 
http://www.dha.gov.za/index.php/statements-speeches/621-advisory-new-

requirements-for-children-travelling-through-south-african-ports-of-entry-effective-1-
june-2015 


