Ongini Namibia 2018/9
Ilość dni :
Ilość kilometrów:
Miejsca:

14
+/- 4000
Namib Naukluft Park, Sossusvlai, Sesriem Canyon, Walvis Bay,Swakopmund, Cape
Cross, Damaraland, Kaokoland,Epupa Falls, Cheetah Farm, Etosha Park

SELF DRIVE SAFARI
Cena od osoby (Bronze):
1 650 EURO ( 2 osoby w aucie)
1 240 EURO (4 osoby w aucie)

Cena od osoby (Silver):
2 740 EURO ( 2 osoby w aucie)
2 220 EURO (4 osoby w aucie)

Cena Zawiera:
Wynajem samochodu 4x4 z zero excess, koszty noclegowe w hotelach, lodgach i kampingach, sniadania w
lodgach, 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, opłaty parkowe, koszty paliwa , ubezpieczenia, oplat
granicznych

GUIDED SAFARI
Cena od osoby (Bronze) :
1 820 EURO (4/5 osob)
1 640 EURO (6/8 osob)

Cena od osoby (Silver) :
2 820 EURO (4/5 osob)
2 610 EURO (6/8 osob)

Cena Zawiera:
Przewozy na trasie pojazdem 4x4, opieka przewodnika/kierowcy, koszty paliwa, transfer z i na lotnisko, opłaty
parkowe, wizyta w wiosce Himba i Damara , koszty noclegowe w hotelach, lodgach i kampingach, wyzywienie
(wedlug szczegolow podanych ponizej) Fakultety w Cenie : Game Drives w Sossus i Deadvlaai
, Game Drive w Parku Etosha oraz Erindi,
Co nie zawiera:
Bilet lotniczy, wiz do odwiedzanych krajow, dodatkowcyh atrakcji, ubezpieczenia

Date

Day

Place

Bronze

SILVER

22-Aug-2017

1

Kalahari

Bagatelle Lodge

Bagatelle Lodge

23-Aug-2017

2

Namib Desert

Sesriem Campsite

Sossus Dune Lodge

24-Aug-2017

3

Namib Desert

Rostock Ritz Campsite

Moon Mountain Lodge

25-Aug-2017

4

Swakopmund

Guesthouse

Guesthouse

26-Aug-2017

5

Swakopmund

Guesthouse

Guesthouse

27-Aug-2017

6

Spitzkoppe

Spitzkoppe Campsite

Spitzkoppe Lodge

28-Aug-2017

7

Opuwo

Aabadi Campsite

Twyfelfontain Lodge

29-Aug-2017

8

Epupa Falls

Opuwo Luxury Rooms

Opuwo Luxury Rooms

30-Aug-2017

9

Etosha

Epupa Falls Campsite

Epupa Falls Lodge

31-Aug-2017

10

Etosha

Etosha Campsite

Etosha Dolomite Camp Rooms

01-Sep-2017

11

Etosha

Etosha Campsite

Etosha Okaukuejo Lodge

02-Sep-2017

12

Erindi Game Res

Erindi Elephant Camp

Erindi Luxary Lodge

03-Sep-2017

13

Windhoek

Arebbush Travel Lodge

Naankuse Lodge

04-Sep-2017

14

Windhoek

Flight to Europe

Flight to Europe

www.namibia.com.pl

Dzien 1
22-08-2018/9
Czas Podróży 4 godziny Dystans: 300 km Windhoek– Mariental – Bagatelle Lodge
Odebranie z lotniska. Zapoznanie sie z samochodem i sprzetem, zakupy i ruszamy w droge Wyprawe w Namibii
rozpoczniemy od pobytu w Bagattele Lodge polozonej w poludniowej czesci pustyni Kalahari, uznawanej za
najbardziej zyciodajna pustynie. Roznorodnosc zwierzat i ptakow moze pozazdroscic nie jeden rezerwat
przyrody. Mozliwosc spotkania owczesnych przedstawicieli ludzi Sun czyli bushmenow , ktorzy beda mogli
pokazac jak zyli ich przodkowie wyparci z tych terenwo przez farmerow i wlascicieli kopalni. Wieczorne tance i
spiewy zakoncza kolacje.
Dzien 2/3
23/24-08-2018/9
Czas Podróży 6 godzin
Dystans: 358km
Windhoek – Namib Naukluft
Wyruszamy w drogę do Sesriem, podróż odbywać się bedzie drogą szutrową.Już w pierwszym chwilach
dzisiejszej wyprawy zobaczymy dlaczego Namibia nazywana jest krajem kontrastów. 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. Sesriem jest nazwa obozowiska na
ktorym bedzie nocowac po raz pierwszy w namiotach na dachu, Sesriem Canyon to polozony jedynie o 4 km od
obozu przeuroczy Canyon wyrzezbiony przez rzeke Tsoacheb, ktorej ujscie jest w magicznym miejscu
sossuvlaai tak czesto fotografoanym. Bedzie to Kolejna atrakcja tego regionu.
Zachod słońca na Wydmie 45 ale jesli czas pozwoli to nalezy odwiedzic jeszcze dzisiaj i Deadvlaai i Sossusvlei.
Drugiego dnia nocleg zaplanowany jest w Moon Mountain Lodge
Dzień 3
25-08-2018/9
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. Jako, ze nasza wyprawa to off the beaten track dlatego bedziemy zjezdzac od czasu do
czasu z utartych szlakow turystyczn ych . Pierwszym takim miejscem malo uczeszczanym jest ZEBRA PAN
Odcinek, na ktorym mozemy spotkac pustynne zwierzeta a przy odrobinie szczescia Sepy ( Cape Vultures)
Dzień 4
26-08-2018/9
Czas Podróży:1h
Dystans: 30 km
Swakopmund - Walvis Bay - Swakopmund
Dzisiejszy dzien zalezy od Panstwa wyboru: rejs lodka poszukiwanie na poszukiwanie delfinów, fok, pelikanów i,
przy odrobinie szczęścia, wielorybów. Na łodzi jest przewidziana przekąska, głównie owoce morza i szampan.
Doplata +/-60 Euro
Dla tych co wolą być na lądzie, mamy do zaoferowania wyjazd na pustynie w poszukiwaniu Little Five Doplata
+/-60 Euro.
Mozna rowniez skorzystac z niezapomnianej wycieczki kulturalnej Hafeni Tours, czy tez odwiedzic muzeum ,
oceanarium, park wezy czy galerie krysztalu. Caly dzien tez mozna spedzic na jezdzie wzdluz i po wyschnietym
korycie rzeki Swakop , Welwitchia Drive i wiele innych przygod
Dzień 5/6
27/28-08-2018/9
Czas Podróży:4h
Dystans: 240 km Swakopmund – Damaraland
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. 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 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)
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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. 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 wiosce – skansenie ludu Damara.
Ostatnim przystankiem w Damaraland bedzie Palmwag slynacy z Rezerwatu dzikich zwierzat, Jest bardzo
malowniczy Park o powierzchni mozna powiedziec nieskonczonej dlatego brak ogrodzen, Uznaje sie , ze jest to
najwieksze skupisko dzikich zwierzat zyjacych poza plotem czyli na zupelnej wolnosci, Szczescie jednak jest
bardzo potrzebne.
Dzień 7
29-08-2018/9
Czas Podróży:6h
Dystans:244km
Damaraland – Kaokoland (Opuwo)
Jedną z atrakcji tego miejsca są rysunki naskalne bushmenów, wpisane na na liste dziedzictwa
kulturowego UNESCO. 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 8
30-08-2018/9
Czas Podróży:3h
Dystans: 170 km
Opuwo – Epupa Falls
Poranna wizyta w wiosce Himba z przewodnikiem (*jesli nie zdazylismy poprzedniego dnia) . Wioski
Himba w Opuwo różnią sie od tych, które spotkamy przy Epupa Falls, dlatego warto. Nie będziemy mieli
zaplanowanej wizyty nikt też na nas tam nie będzie czekał. Poprostu poszukamy odpowiedniej wioski, w której
nas przyjmą. Jeden z naszych przewodników zna teren bardzo dobrze i zna tutejsze zwyczaje. Wyruszamy do
Epupa Falls – tu można sie rozpisywać na temat krajobrazów i malowniczych wiosek oraz coraz częściej
spotykanych przepięknych kobiet Himba. Na dodatek te Baobaby, przy ktorych nie sposób się nie zatrzymać i
zrobić zdjęcia. Epupa Falls - jest to bajkowe miejsce. Czasami myśle sobie , że jeśli byłoby to w Europie, stał
już by tam na pewno hotel pięciogwiazdkowy, zjeżdżalnia i leciala głośna muzyka z klubów. Na szczęście leży
to poza szlakami większości Tour Operatorów i jest wszystko to czego potrzeba do pobycia w naturze :wioski
himba, przepiekne wodospady. Rzeka Kunene jest otoczona różnorodnym drzewostanem i skałami i przy
czerwonym świetle zachodzącego słońca tworzy idealny materiał na pocztówke w rzece występują krokodyle
Dzień 9/10
31/01-09-2018/9
Czas Podróży 6 godzin
Dystans: 370km
Kunene - Opuwo - Etosha
Wyjazd do Narodowego Parku Etosha. Wjeżdżamy do parku od półnoncnej strony Nehale Mpingana Gate.lub od
strony Zachodniej czyli mało uczęszczanej przez turystów. Jako lokalny Tour operator mam zezwolenie aby Was
zabrać w tą część parku. Noclegi w Etoshy zależności od państwa wyboru, ja jednak jestem zwolennikiem
kontynuowania spania w namiotach, Po pierwsze jest kontakt z przyrodą, słychać zwierzęta z parku i pobliskich
wodopojów oraz to, iż odwiedzać nas bedą szakale i fascynujące Honeybodgers.
Na temat Etoshy można 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.
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Dzień 11
02-09-2018/9
Czas Podróży 6h
Dystans: 350km
Etosha – Otjitotongwe
Erindi jest to najwiekszy Prywatny Reserwart Przyrody na Swiecie. Na obszarze 71 tysiecy hectarow
zyje prawie 20 tysiecy dzikich zwierzat. Zatrudnionych jest wielu ludzi, ktorym zalezy na tym aby gatunki
zagrozonych zwierzat mogly przetrwac na wieki, Dlatego prowadzone sa badania genetyczne, dioagnoza chorob
oraz uczenia sie jak mozna wspolzyc z przyroda, Mysle, ze programy takie jak Erindi, Africat czy Trust Rhino sa
swietnym przykladem dla calego Swiata i dzieki temu czlowiek bedzie czerpal korzysci z turystyki a zwierzeta
beda mogly miec poczucie bezpieczenstwa i zachowac swoj gatunek dla naszych przyszlych pokolen 
Erindi dotychczas mialo w swojej ofercie jedynie zakwaterowanie w bardzo drogiej lodgy od niedawna powstal
Elephant Camp gdzie sa self-catering bungalows i excluzywny Camping co spowodowalo, ze to przecudne
miejsce jest bardziej dostepne cenowo
Dzień 14
03-09-2018/9
Czas Podróży 3h
Dystans: 300km
Erindi – Windhoek
Ostatni dzień to podróz drogą asfaltową do Windhoek, Po drodze staniemy w Okahandja na Traditional craft
czyli największym rynku w Namibii gdzie można kupić pamiątki. Dodatkow w Okahandja jest najstarszy i chyba
najlepszy sklep z Biltong czyli suszonym mięsem
W Windhoek chcemy być wczesnym popołudniem aby zdążyć na zakupy tak przeciesz uwielbiane przez kobiety,
Windhoek jest małym miastem ale za to ma sporo ciekawych sklepów z oryginalnymi wyrobami.
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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, pamiątki dla dzieci przy drodze

www.namibia.com.pl

