Adventure 2018/19

(Self-Drive Namibia-Botswana)

Self-Drive

Ilość dni :
Ilość kilometrów:
Miejsca:

17
+/- 5500
Namib Naukluft Park, Sossusvlai, Sesriem Canyon, Walvis Bay,Swakopmund, Cape
Cross, Damaraland, Kaokoland; Farma Gepardow, Etosha Park, Buszmeni, Kavango,
Caprivi, Park Narodowy Chobe, Wodospady Wiktorii

Cena od osoby: 2 040 EURO ( 2 osoby w samochodzie)
1 420 EURO ( 4 osoby w samochodzie)
1 250 EURO – Dodatkowy koszt lokalnego przewodnika
Cena Zawiera:
Wynajem samochodu 4x4 z zero excess, koszty noclegowe w hotelach, lodgach i kampingach, wyzywienie w
lodgach wedlug rozpiski ponizej, transfer z i na lotnisko, sprzęt kampingowy, namioty na dachu lub na
ziemi (według życzenia) , GPS z mapami, lodowka, szczegolowo opracowana trasa
Co nie zawiera:
Bilet lotniczy, wiz do odwiedzanych krajow, wyżywienia (+/- 150 Euro od osoby), opłaty parkowe (+/100Euro od osoby) , koszty paliwa (+/- 500Euro na samochod) , ubezpieczenia, oplat granicznych
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Dzien 1
08-09-2018/9
Czas Podróży godzin
Dystans: 45 + 165 km Windhoek Airport – Windhoek –Namib Desert
Odebranie z lotniska
Podróż do Windhoek gdzie bedzie na nas czekac wspolne sniadanie po Namibijsku 
Zapoznamy sie z samochodem, sprzetem i omowimy trase. Przejazdzczka po Windhoek, Wymiana
Pieniazkow, Zakupy tak bardzo potrzebnych plynow i przekasek na droge i wieczor.
Dzien 2/3
09-09-2018/9
Czas Podróży 6 godzin
Dystans: 358km
Windhoek – Namib Naukluft
Opuszczamy Windhoek i wyruszamy w drogę do Sesriem, podróż odbywać się bedzie drogą szutrową.
Już w pierwszym dniu wyprawy zobaczymy dlaczego Namibia nazywana jest krajem kontrastów. Zostawimy
nowoczesne miasto, jakim jest Windhoek, dla zapierających dech widoków jakie spotkamy po drodze. Ten
nieskażony cywilizacją widok to niesamowita przestrzeń aż po horyzont. Niski drzewostan na sawannie i brak
drzew na pustyni pozwala nam podziwiać krajobraz, którego nie zobaczymy nigdzie indziej.
Wieczorem dojezdzamy do Sesriem Campsite, ktorego nazwa pochodzi od pobliskiego Kanionu. Bardzo
malutki ale przeuroczy Kanion Tutaj spedzimy nasza pierwsza nocke pod namiotem . Ognisko, kartonik wina
i pyszna kolacja przygotowana na ogniu 
Sesriem to bedzie nasz pierwszy kamping dlatego najlepiej jak rozbijemy obozjak najwczesniej i wyruszyc
do Sossusvlaai podziwiac przepiekne Wydmy oswietlone zachodzacym sloncem. W drodze powrotnej
powinniscie zaliczyć szczyt najwyższej wydmy Świata - Dune 45
Nastepnego dnia pojedziemy podziwiac Najwyzsze Wydmy Swiata o Swicie aby zobaczyc ich najpiekniejszy
kolor. Drugi Nocleg w okolicach Namib Desert spedzimy w jednej z lodgy w drodze do Walvis Bay
Dzień 4/5
09/10-09-2018/9
Czas Podróży: 6h
Dystans: 374 km
Sossusvlai – Walvis Bay - Swakopmund
Wyruszamy w drogę do Walvis Bay, będziemy przemierzać pustynię Namib drogami szutrowymi,
podczas
podróży możemy spodziewać się następujących atrakcji:fauna i flora pustyni Namib (dzikie strusie, zebry,
oryksy, żyrafy) oaz punkty widokowe: (Gaub Pass; Kuiseb Pass; Dune Seven) NIE WOLNO ZAPOMNIEĆ O
TROPIC OF CAPRICORN.
Walvis Bay jest najszybciej rozwijajacym sie przemyslem w Namibii a glownie zwiazany jest z roscacym w
szybkim tempie nabrzezem portowych uslug. Jesli czas nam pozwoli zatrzymamy sie na kalmary i zaliczymy
spacer po lagunie pelnej flamingos  .
Popoludniu wybierzemy sie z Hafeni Tours do dzielnicy, w ktorej tetni miejscowym zyciem aby skosztowac
jak sie zyje miejscowej ludnosci w Swakopmund.
Dzień 6
11-09-2018/9
Czas Podróży:4h
Dystans: 240 km
Swakopmund –Skeleton Coast - Spitzkoppe
Poranek mozemy przeznaczyc na spacer po Swakopmund i aby dokonac zakupu pamiatek.
Wyruszamy wzdluz wybrzeza Atlantyku droga solna. Pierwszy przystanek bedzie tuz przed Henties Bay a
mianowicie bedziemy mogli zobaczyc wrak statku, ktory osiadl tam calkiem niedawno. Kolejny przystanek to
Cape Cross - kolonia fok. Cape Cross jest znany z dwóch rzeczy, a mianowicie z kolonii fok, na której
zobaczymy dwustutysięczne stado oraz krzyży postawionych przez portugalskiego odkrywcę Diago Cao w
1486. Jestesmy na Wybrzezu Szkieletow Tutejszy klimat nie ma nic wspólnego z klimatem, który znamy z
innych pustyń. Zimny prąd Benguelski płynący znad Antarktydy wraz z bryzą wiejąca od chłodnego
Atlantyku powodują tworzenie się gęstej mgły, która niczym zawiesina ciężkich chmur wisi nad wybrzeżem
Namibii. Owa mgła jest jedynym źródłem wilgoci dla wielu mieszkańców świata zwierzęcego. Wybrzeże
Szkieletowe znane jest głównie z wraków statków i historii o żeglarzach wędrujących setki kilometrów w głąb
lądu w poszukiwaniu żywności. Jak juz sie nacieszycie wrakami i dramatycznym klimatem tego miejsca to
mysle, ze najlepszym rozwiazaniem bedzie spedzic noc w Cape Cross lodge Zostawiamy chlodne wybrzeze i
wyruszamy wglab ladu – nocleg zaplanowalismy w Spitzkoppe, ktore jest nazywane rowniez Matternhornem
Afryki, ponieważ wyglądem przypomina trochę najpiękniejszy szczyt Alp. Mimo że wznosząca się na
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wysokość 1800 m n.p.m. Spitzkoppe nie jest najwyższą górą w Namibii, to jednak ze względu na
zdumiewające kontury jest najbardziej znaną górą tego kraju. Położona w środku niekończącej się równiny
niczym wyspa, jest widoczna z bardzo daleka. Chetni moga zwiedzac rysunki buszmenow znajdujace sie w
tej okolicy (dodatkowa oplata).
Dzień 7
12-09-2018/9
Czas Podróży:4h
Dystans: 240 km
Spitzkoppe – Brandberg - Damraland
Kolejnego dnia wyruszamy do Damaraland. Mijamy miejscowosc Uis - bardzo male miasteczko powstale na
potrzeby kopalni rudy żelaza. Kopalnia została zamknieta w 1990 roku i od tamtej pory miasteczko zamienia
się pomału w miasto duchów. W roku 2010 zostały mu odebrane prawa miejskie. Po drodze bedziemy mijac
male wioski ludu Herero, mozna sie zatrzymac i zakupic ich wyroby.
Kolejna z atrakcji tego miejsca są rysunki naskalne bushmenów, wpisane na na liste dziedzictwa
kulturowego UNESCO.Konieczna jest rowniez wizyta w siosce – skansenie ludu Damara.
Z Twyfelfontain do Palmwag gdzie zaplanowany jest nocleg jest ponad 2 godziny jazdy, Zakladajac, ze
pokaza sie slonie i fotografowanie widokow liczymy 3 godziny tak aby zajechac za dnia
Dzień 8
13-09-2018/9
Czas Podróży:6h
Dystans:244km
Damaraland – Kaokoland (Opuwo)
W drodze do Opuwo zaczną pojawiać się malownicze wioski ludzi HERERO a dekorować je będą oczywiście
kobiety w sukniach wiktoriańskich i chustach na glowach zaplecionych tak aby tworzyły krowie rogi – symbol
Herero Po drodze jeśli czas pozwoli zaliczymy Palmwag Game Reserve, przy odrobinie szczescia uda nam
sie spotkac pustynna czworke: Żyrafe, Słonia, Nosorożsce i Lwy. Wieczorem dojedziemy do Opuwo, jako że
mieliśmy długi dzień za soba to będziemy spali w pieknej Lodgy
Dzień 9/10/11
14/15-09-2018/9
Czas Podróży:3h
Dystans: 250+200 km
Opuwo – Etosha National Park
Tankowanie w Opuwo i dalej w droge do Parku Narodowego Etosha.
Do parku wjedziemy od strony zachodniej, przez Galton Gate – ta czesc parku zostala niedawno otwarta dla
odwiedzajacych. Na temat Etoshy możnaby się rozpisywać bardzo długo, ja tylko może powiem to, że jest to
raj dla miłośników zwierząt. Za każdym razem jak jestem w Etoshy jest inaczej, ale zawsze tak samo pięknie
i nigdy ale to nigdy nie che się wyjeżdżać. Nie ma też reguły na to kiedy można spotkać jakie zwierzę.
Pierwszy nocleg w Okaukujeo dwa kolejne noclegi tuz poza granicamy parku w ekskluzywnych lodgach.
Ostatnia noc spedzimy w Onguma , po zachodniej czesci Etoshy, gdyz stamtad jest o wiele blizej do naszego
nastepnego miejsca podrozy.
Dzień 12
16-09-2018/9
Czas Podróży 3h
Dystans: 270km
Etosha - Tsumeb -Bushmeni
Opuszczamy Etoshe, Z doświadczenia wiem, że nie jest to przyjemne bo w Etoshy można spędzić i miesiąc.
Zatrzymamy sie w Tsumeb na zakupy. Jest to piekne, zielone a zarazem gornicze miasteczko z bardzo
dobrym zaopatrzeniem.Mozemy zatrzymac sie w Grootfontein aby zobaczyc najwiekszy meteoryt swiata –
Hoba. Z Grootfontain prosto do wioski bushmenow, Jest to Living Museum czyli wioska prowadzona na
zasadzie skansenu i jest to jedyna mozliwosc poznania tych pieknych ludzi, ktorzy dzieki swojej goscinnosci
zostali wyparci ze swoich terenow na potrzeby farm i kopalni.
Dzień 13
17-09-2018/9
Czas Podróży 6h
Dystans: 420 km
Bushmeni – Kavango
Z Grootfontain do Rundu jest prosty odcinek drogi asfaltowej i bedziemy tak jechali az zorientujemy sie ze
jestesmy w Kavango Region zamieszkiwany przez ludnosc Okavango. Ich zycie zwiazane jest bezgranicznie z
rzeka. W ostatnich latach duzy nacisk jest polozony na znalezienie zlotego srodka na zalagodzenie konfliktu
Czlowiek-Przyroda. Miejmy nadzieje, ze turystyka w tym bardzo pomoze. Postoj w Divindu gdzie
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zatankujemy i kupimy cokolwiek sie da ale na wielkie zakupy nie mamy co liczyc 
Wieczorem na kultowym Kampingu w Ngepi zasiadziemy na tronie z widokiem na Okavango a hippy nie
dadza nam spac. Kto bardziej odwazny moze poplywac z krokodylami w baseniku w rzece. Jesli zajechalismy
w miare wczesnie to koniecznie Mokoro. Wyprawy tradycyjna dlubanka po rzece aby spojzec w oczy Hipciowi
i zobaczyc sloniki pijace z rzeki a moze i bawoly sie uda zobaczyc . Mahango Game Reserve to malutki ale
przeuroczy Park, Mozna go objechac calego w 45 minut. Przytulic sie nalezy do Giant Baobabs aby
wchlonoac pozytywna energie !!!! Sa tutaj piekne antylopy i mnostwo ptakow
Dzień 14/15/16
18/18/20-09-2018/9
Czas Podróży 4h
Dystans: 260km
Okavango – Maun – Moremi
Po sniadaniu, pakujemy sie i wruszamy na poludnie w kierunku Botswany
Przekraczmy granicę (wiza do Botswany nie jest wymagana) Wyjazd do Maun stolicy Okavango aby dokonac
zakupow (prowiant, wode, wino i drzewo bowiem nie mozna zbierac drzewa w Parku); Tutaj tez nalezy
dokonac oplat Parkowych i zalatwic wszelkie formalnoscie zwiazane z wjazdem do Parkow w Botswanie – nie
mozna tego dokonac na bramie parku. Czyli pobyt w Maun aby dokonac wyzej wymienionych formalnosci a
nastepnego dnia :
Z Maun wyjechac nalezy jak najwczesniej aby zdazyc przed zamknieciem bramy i nie rozbijac sie w
ciemnosciach Moremi.
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
Dzień 16 i 17
21/22-09-2018/9
Czas Podróży 4h
Dystans: 260km
Moremi – Maun – Ghanzi – Gobabis - Windhoek
Dwudniowy powrot do Namibii z noclegiem w Kalahari Bushbreaks Lodge i Wylot dnia 15go czyli
22-9-2018
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Wskazówki ogólne:
1. Paszport uczestnika musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego wylotu.
2. Wszelkich informacji o zalecanych szczepieniach, w tym zabezpieczenia przeciwmalarycznego udzielają
Wojewódzkie Stacje Sanitarno Epidemiologiczne
3. Rezerwacje hotelowe oraz ostateczna wycena zostaną potwierdzone w momencie złożenia zamówienia;
4. Kolejność zwiedzania obiektów oraz usytuowanie noclegów w czasie podróży może ulec zmianie.
5. Wyprawa jest przeznaczona dla zaprawionych podrózników, którym nie straszne są niewygody, kurz i
upał.
6. Wyprawa jest objazdem Namibii co oznacza ogromną ilość kilometrów i dlatego wiele godzin spedzicie w
samochodzie
7. Bedziemy robili wszystko aby zrealizować zaplanowaną trase w 100% i dlatego obiecujemy Wam, że
zobaczycie najważniejsze symbole Namibii. Jednak prosimy o wyrozumialość w momencie kiedy warunki
na drodze się zmieniają z powodów niezależnych od nas musimy zmienić trase. Jakiekolwiek zmiany nie
powinny jednak spowodować braku zaliczenia najważniejszych miejsc Namibii z Himba Village włącznie.
8. Podróżowanie po Namibii to podróżowanie po trudnych drogach szutrowych, na których latwo złapać
gume i dlatego to może opóżnić wyjazd niejednokrotnie. Samochody są serwisowane przed każdym
wyjazdem ale jak wiadomo awarie mogą się zdarzyć. Dlatego prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.
Jest to poprostu wpisane w charakter wyjazdu. Proszę się jednak nie martwić. Jak dotąd awarie zdarzyły
nam się dwukrotnie ale w obu przypadkach powodem była brawura i bład kierowcy. Nie wyłączenie 4 x 4
na drodze asfaltowej co spowodowało uszkodzenie przedniego mostu. Pomimo tego klijenci kontynuowali
wyprawe i zakończyli ją bez opóżnien. Drugim przypadkiem był wypadek, kiedy to podrozni pod
wpływem wina jechali po ciemku i zabili dorosłe kudu – tutaj samochód już nie mógł jechać dalej.
9. Landrower Safari: Do dyspozycjii będziecie mieli dwóch miejscowych chłopaków. Kierowca Land Rovera,
który bedzie podróżowal z Wami. Drugi chłopak będzie jechał w osobnym samochodzie ze sprzętem
(namioty łożka itd) (w zaleznosci od liczby uczestnikow)
10. Self drive: szczegolowe warunki wypozyczenia samochodu sa wyslane oddzielnie.
11. Ubezpieczenie samochodu jest pełne z ZERO Excess. Proszę jednak pamiętać, że ubezpieczenie nie
pokrywa szkód wyrządzonych zaniedbaniem przepisów drogowych, jazdy po zmroku, niewłaściwym
używaniem system 4 x 4 itd..
12. Do dyspozycjii będziecie mieli opis trasy oraz naszą pomoc 24/7. Będziemy Wam patronować i będziemy
w ciągłym kontakcie. Zależy nam na tym aby to był Wasz Wyjazd Zycia
13. Camping Safari oznacza trudniejsze warunki oraz to, że będziecie zdani na siebie podczas gotowania,
mycia naczyń, rozbijaniu obozu. Namioty na dachu rozbija sie w 2 minuty a zwija z w 3 minuty
14. Mozliwosc zamiany namiotu na lodge powinna być zgłoszona przed wyprawą aby uniknąć zawodu z
powododowaną brakiem miejsc.
15. Warunki na Campach są dobre i napewno przeżyjecie. Wszędzie jest toaleta z bieżącą woda i prysznic.
Czasami prysznice są wkomponowane w drzewa ale są. Jedynie Campsite w Spitzkoppe nie ma WODY
16. Wstajemy skoro świt !!!!
17. Prąd będzie jedynie w guesthouse i lodge oraz na kampingu w Sossuvlai, Palmwag, Epupa Falls, Etoshy
18. Prosimy o minimalny bagaż. Wygodniej będzie nam zapakować dwie mniejsze torby niż jedna ogromną
ciężką walizke. Torby podróżne najlepiej aby były stare takie już na dobicie bowiem jest duże
prawdopodobieństwo, że sie okurzą i podniszczą
19. Nie zabierajcie:

Poduszek, śpiworów, ręczników, niepotrzebnych rzeczy, które będa jedynie obciążały samochód,
przejściówek elektrycznych bo i tak nie pasują. Duzych, ciężkich walizek, które mogą się nie zmieścić
do części bagażowej Land Rovera.
20. Zabierajcie:
Koszulki letnie, sandały, lornetke, czołówki, ciepły polar, dresy lub piżamke do spania, krem
przeciwsłoneczny, okulary słoneczne, kapelusz.
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Date

Day

Place

Accommodation

Meals

8-Sep-2018

1

Windhoek

Arebbusch Square Rooms

Breakfast

9-Sep-2018

2

Namib Naukluft

Sesriem Campsite

Self-Catering

10-Sep-2018

3

Namib Naukluft

Rostock Ritz DBB

Breakfast, Dinner

11-Sep-2018

4

Swakopmund

Drift Wood Garden View

Breakfast

12-Sep-2018

5

Spitzkoppe

Spitzkoppe Campsite

Self-Catering

13-Sep-2018

6

Damraland

Palmwag Campsite

Self-Catering

14-Sep-2018

7

Opuwo

Opuwo Country Hotel

Breakfast, Dinner

15-Sep-2018

8

Etosha NP

Olifantsrus Campsite

Self-Catering

16-Sep-2018

9

Etosha NP

Okaukuejo Campsite

Self-Catering

17-Sep-2018

10

Etosha NP

Halali Campsite

Self-Catering

18-Sep-2018

11

Bushmeni

Tsumkwe Lodge

Breakfast, Dinner

19-Sep-2018

12

Maun

Thamalakane Lodge

Breakfast

20-Sep-2018

13

Moremi

Moremi with David

Breakfast, Dinner

21-Sep-2018

14

Moremi

Moremi with David

Breakfast, Dinner

22-Sep-2018

15

Kalahari

Kalahari Bushbraks Lodge DBB

Breakfast, Dinner

23-Sep-2018

16

Windhoek
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