Sudàfrica - Senderisme i Safari (14 Dies )

Si voleu més informació sobre aquest o d’altres viatges, no dubteu en posar-vos en contacte amb: info@tallerdeviatges.com

Dia 1 Sortida de Johannesburg - Mpumalanga
Sortida de Johannesburg a les 06.30 del matí direcció Mpumalanga. A primera hora
de la tarda visitarem la població minera d'Pilgrims Rest i les vistes panoràmiques
des de God 's Window. Després farem una breu caminada per estirar les cames des
de Mac Mac Pools abans de dirigir al nostre bungalow.Caminada: curta caminada
sense dificultat de 2-3 km, menys d'1 hora per un camí marcat pràcticament sense
desnivell. Distància / temps conducció: 400km, ± 6 hores excloent parades per
visites, esmorzar i dinar.
Dia 2 Mpumalanga - Àrea de Kruger (reserva privada)
Blyde River Canyon és la nostra primera caminada. Baixarem la vora del canó amb
vistes a les Three Sisters (formacions rocoses) i el riu sota. Després de dinar
continuarem per carretera a la primera reserva privada al Lowveld per gaudir del
nostre primer safari al capvespre seguit per un safari de nit amb focus. Aquesta nit
fem nit en un tented lodge que ens permet experimentar la naturalesa salvatge al
voltant d'una foguera. Caminada: de dificultat moderada, aprox. 3h30m per
camins marcats amb seccions rocoses.
Distància / temps conducció: 140km, ± 2 hores excloent parades per a visites,
esmorzar i dinar.
Dia 3 Àrea de Kruger (reserva privada)
Amb la sortida del sol realitzarem un safari a peu acompanyats per un
experimentat ranger local. Silenciosament ens endinsarem a la muntanya, seguint
el rastre i altres signes de vida salvatge. Retorn al campament per dinar i descans.
A la tarda sortirem amb el vehicle per fer un safari a la recerca dels Big Five.
Caminada: caminada senzilla de 3/4 hores, per camins pràcticament sense
desnivell.
Dia 4 Parc Nacional de Kruger
Després del nostre safari a peu a primera hora del matí, ens vam dirigir al parc
nacional de Kruger on estarem allotjats en bungalows del parc. Aquí ens
dedicarem a buscar el elusiu lleopard, el majestuós lleó i l'imponent elefant.
Caminada: caminada senzilla de 3/4 hores, per camins pràcticament sense
desnivell.
Distància / temps conducció: 240km, ± 3 hores 30 min + 3 hores de safari.
Dia 5 P.N. Kruger - Regne de Swazilàndia
Safari a primera hora del matí dins del parc de Kruger. Posteriorment ens
endinsem en el muntanyós regne de Swazilàndia, governat pel Rei Mswati III, és
una de les 3 úniques monarquies de tot el continent africà. Els swazis estan
orgullosos de la seva tradicional forma de vida i de la seva cultura. Ens allotjarem
a prop del parc de Malolotja per gaudir del paisatge muntanyós i l'estranya
avifauna.
Distància / temps conducció: 200km, ± 3 hores + 3 hores de safari.
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Dia 6 Sunway Safaris Regne de Swazilàndia
Avui dedicarem el dia a conèixer la natura i cultura de Swazilàndia. Al
matí farem una caminada per la muntanyosa i poc visitada Reserva
Natural de Malolotja.Els swazis compten amb un ric patrimoni cultural i
visitarem un mercat de productes manufacturats i medicina. Caminada:
caminada exigent de 4 a 6 hores, per camins irregulars i amb desnivell.
Dia 7 Swazilàndia - Reserva de Hluhluwe - Aiguamolls de Isimangoliso
Al matí reprenem el nostre vehicle i continuem per la carretera passant
per Mbabane, capital de Swazilàndia, per tornar a entrar a Sud-àfrica
direcció al cor de la regió del Zululand. Passarem el matí a la reserva
d'Hluhluwe on la conservació de rinoceronts és la prioritat. A la tarda
visitarem False Bay on farem una caminada de 2/3 hores pel bosc al
llarg de l'estuari on podrem veure diferents espècies d'aus i conèixer una
mica a fons la importància d'aquesta zona humida. Caminada: caminada
senzilla de 2 a 3 hores, per camins regulars i marcats sense desnivell.
Distància / temps conducció: 380km, ± 5 hores 30 min excloent
encreuament de fronteres, visites i parades per dinar.
Dia 8 Aiguamolls de Isimangoliso
Dia dedicat a conèixer Isimangaliso. Aquest parc patrimoni de la
Humanitat per la Unesco, és únic per l'excepcional combinació de llacs
estuaris, costa subtropical, boscos i vida animal.
Dia 9 Simangoliso - Zululand
Deixem la costa i ens endinsem en l'escènica Zululand amb valls i
muntanyes, fins arribar a la petita població de Dundee. Aquí es van
lliurar batalles entre tropes Zulus, Britàniques i Boer. Visitarem el museu
de Tulana abans de acomodar-nos en el nostre lodge i disposar de temps
lliure a la tarda. Distància / temps conducció: 310km, ± 4 hores 30 min
excloent parades per a visites i dinar.Distància / temps conducció:
310km, ± 4 hores 30 min excloent parades per a visites i dinar.
Dia 10 Zululand
Avui explorem el camp de batalla de Islandlwana abans d'embarcar-nos
en una caminada per seguir els passos dels fugitius britànics a través de
les ondulades turons fins Buffalo River.A la tarda visitarem Rourkes Drift
abans de tornar al lodge.Caminada: exigent de 4/5 hores, per camins
irregulars i amb desnivell.
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Dia 11 Zululand - Drakensberg
Reprenem la carretera fins arribar a la base de les Drakensberg
(Muntanyes Drac). Aquí passarem els propers dies realitzant caminades
per descobrir la zona i gaudir del paisatge. Distància / temps conducció:
180km, ± 2 hores 30 min excloent parades per a visites i dinar.
Dia 12 Drakensberg
Allotjats a la base de la muntanya (a 1.600 m d'altitud) dedicarem el dia
recorrent els senders i baixarem les valls del Parc Nacional Royal Natal. El
net aire de la muntanya és refrescant i nostre lodge un lloc ideal relaxarnos i gaudir de l'esplendor de les vistes de la muntanya. Caminada:
moderada de 5 hores 30 minuts, per canons, camins ben marcats, a trams
rocosos, amb desnivells.
Dia 13 Drakensberg
Comencem el dia amb un esmorzar ben d'hora per sortir cap Witsieshoek,
a peus del magnífic Pic Sentinel. Al final d'una dura carretera de graveta
començarem el nostre trekking que inclou una petita secció de via
ferrada per ascendir al Drakensberg Amphitheatre i les belles cascades
Tugela (altitud de 3.000 m). Oferint unes fantàstiques vistes del KwaZuluNatal. Després de la nostra caminada ens dirigim al nostre lodge
localitzat a 2.300 m d'alçada i envoltat de muntanyes amb vistes a la
cadena muntanyosa de Mont-Aux-Sources. Caminada: exigent de 5 a 6
hores, per camins desiguals i amb desnivell; petita secció de via ferrada.
Distància / temps conducció: 120km, ± 2 hores excloent parades per a
visites i dinar.
Dia14 Drakensberg - Johannesburg - fi del tour
Al matí, temps lliure a disposició amb la possibilitat d'albirar l'amenaçat
voltor barbat, abans de reprendre el nostre camí de tornada i dirigir-nos
a l'aeroport de Johannesburg on finalitza el viatge a les 17.00 hores
aproximadament. Distància / temps conducció: 360 km, ± 5 hores
excloent parades per a visites i dinar.

SORTIDES

14 de Maig
18 de Juny
2, 16, 23 de Juliol
6, 27 d’Agost
3, 17 dee Setembre
8 d’Octubre
5, 26 de Novembre
17de Desembre

PREU BASE

1774,50 €
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INCLOU :

-

Transport durant tota la ruta en camions adaptats per a aquest tipus de rutes.
Àpats inclosos segons quadre de l’itinerari.
Guia professional de parla anglesa (2 per grup).
13 nits d'allotjament en habitacions dobles amb bany privat.
Entrades als parcs o reserves naturals.
Safaris inclosos en els parcs o reserves naturals.
Trasllat de sortida a l'aeroport de Johannesburg en finalitzar el tour (aquest trasllat no està inclòs en cas d'estendre
la estada a Johannesburg un cop finalitzat el tour).
Assegurança d'assistència en viatge; veure condicions de la pòlissa. Opcionalment poden ampliar les cobertures de
despeses d'anul·lació; consulta
Impostos i IVA, en cas de ser aplicables

NO INCLOU :

-

Vols ciutat d'origen • Johannesburg • ciutat d'origen. Ni taxes aèries.
Trasllat d'arribada ni nit prèvia al tour.
Begudes i menjars no indicades com incloses
Visites i excursions no esmentades com incloses en l’itinerari
Visats, taxes d'entrada / sortida al país o aeroports, en cas d’existir
Propines i extres personals
Ampliació de cobertures de l'assegurança d'assistència i anul·lació (recomanat)
Qualsevol altre concepte no esmentat en l'apartat de serveis inclosos

PL. DEL PI, 3 - 08193 BELLATERRA - T. +34 935 929 936 - F. +34 936 922 725

