BOTSWANA 2021
Self-Drive Guided

03.VI – 16.VI
10.IX – 24.IX

Botswana
Stolica Gaborone
Khama Rhino Sanctuary
Kubu Island
Makgadikgadi Pan
Nxai Plain
Okavango Delta
Moremi Game Reserve
& Savuti
Chobe National Park

Zimbabwe
Victoria Falls
Hwange National Park
Bulawayo

DZIEN 2
Wyspa Kubu – pustka, nicosc jednoczesnie inny
rodzaj piekna, ktorego nie da sie opisac.
Kombinacja formacjii skalnych, baobabow i
niekonczacej sie przestrzenii solnisk Makgadikgadi
tworzy niepowtarzalny klimat.

DZIEN 3/4
Makgadikgadi to zabagniona niecka na wysokości
900m n.p.m. o powierzchni około 20 tys. km²
znajdująca się w kotlinie Kalahari. Stałe jezioro
Dow i połączone ze sobą okresowe jeziora
Ntwetwe i Sua tworzą solnisko – jedno z
największych na świecie. W Makgadikgadi
postępuje proces pustynnienia. Okolice
Makgadikgadi są skupiskiem olbrzymich
baobabów (Adansonia digitata). Rosnące tu okazy
uchodzą za jedne z najpiękniejszych w Afryce.
Najgrubsze osiągają 10m średnicy pnia, co daje
ponad 30m w obwodzie. Ich wiek szacuje się od
3,5 do 4,5 tys. lat. Niezwykła przestrzeń
Makgadikgadi oferuje gościom także unikalny,
niczym niezmącony widok migrujących stad, za
którymi ciągną głodne drapieżniki.

DZIEN 5/6
Wyruszamy do Moremi, ktory uwazany
jest jako jeden z najpieknieszych
rezerwatow przyrody w Afryce. Moremi
to ponad 1000 mil kwadratowych
obszaru uwazany za najpieknieszy
rezerwat przyrody w całej Afryce.
Okavango Delta chyba znana jest
każdemu. Mamy tutaj wodne laguny,
niezliczona ilosc kanalików wodnych,
piaski Kalahari, Mopane i Knob Forest
zalane w północnej czesci woda rzeki
Okavango tworzac idealne warunki dla
dzikich zwierzat, dlatego jest to Park o
najbardziej zagesszczony przez dzikie
zwierzeta. Nie powinno byc problemu
aby zobaczyc Lwy, Sconie, Bawoly,Kudu,
Hieny, Eland i wiele innych

DZIEN 7/8
Kasane to największa miejscowość tego regionu. Od razu można zauważyć, charakterystyczny dla Botswany, chaos architektoniczny. W Chobe
znajduje się największe skupisko słoni na świecie. Migrujące stada słoni można zaobserwować w bardzo niewielkiej odległości od granic
miasta. Na drodze dojazdowej należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ ogromne stada lubią przebiegać przez główną drogę. W
Kasane wybierzemy się na wyprawę łodzią po rzece Chobe, na której z pewnością obejrzymy zwierzęcy spektakl..

DZIEN 9/10
Podróż w dniu dzisiejszym
zaprowadzi nas nad Wodospady
Wiktorii majestatyczny pomnik na
rzece Zambezi wyrzeźbiony przez
siły natury. Wodospady, z których
woda spada z wysokości 120m na
długości 1800m, zostały wpisane na
Listę Światowego Dziedzictwa
Kulturowego i Przyrodniczego
UNESCO. Na miejscu jest wiele
atrakcji i wybór należy do Was. Do
wyboru są m.in. spacer wzdłuż
wodospadów Wiktorii, rafting po
rzece Zambezi, podglądanie dzikich
zwierząt, skoki na bungee, loty na
lotni, lot helikopterem nad
wodospadami.

DZIEN 11/12
Park Narodowy Hwange jest największym
rezerwatem dzikiej przyrody w Zimbabwe
powierzchnią dorównujący Belgii, który został
założony już w 1929 roku. Hwange
zamieszkuje około 100 gatunków ssaków i 400
gatunków ptaków. Populacja słoni jest tu jedna
z największych w Afryce. Rezerwat nie jest
ogrodzony i zwierzęta mogą się swobodnie
przemieszczać poza jego obszar.
DZIEN 13
Ostatni etap bedzie uzalezniony od naszych
lotow powrotnych, Jednym rozwiazaniem jest
wylot z Vic Falls lub Livingstone. Drugim
rozwiazaniem bedzie powrot do Gaborone,
Wowczas postaramy sie odwiedzic Bulawayo
aby poznac codziennie zycie w jednym z
wiekszych metropoli Zimbabwe

Cena obejmuje
Wynajem Samochodow 4x4, ze sprzetem
niezbednym do przetrwania, Koszty
Noclegowe, Wstepy do Parkow
Narodowych, Chobe Boat Cruise, Zambezi
Sunset Cruise, Sniadania I Kolacje w
Lodgach

Cena nie obejmuje
przelot międzynarodowy WarszawaGaborone-Warszawa (ok.2800 PLN)
wiza do Zimbabwe (ok.30 EUR, płatne na
granicy)
woda, cola, wino itp.
atrakcji fakultatywnych w Victoria Falls I
Maun
napiwków dla przewodników
nieobowiązkowego ubezpieczenie od
chorób przewlekłych i kosztów rezygnacji z
imprezy turystycznej

Cena od osoby
9 950 PLN cztery osoby w samochodzie
11 950 PLN dwie osoby w samochodzie

