Ondjamba Safari 2018/9
Ilość dni :
Ilość kilometrów:
Miejsca:

18
+/- 5500
Kanion Rzeki Rybnej, Namib Naukluft Park, Sossusvlai, Sesriem Canyon, Walvis
Bay,Swakopmund, Cape Cross, Damaraland, Kaokoland,Epupa Falls, Cheetah Farm,
Etosha Park, Waterberg, Windhoek

SELF DRIVE SAFARI
Cena od osoby

1 400 EURO (4 PAX 1 Cars)
1 990 EURO (2 PAX 1 Cars)

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 , GPS z mapami, lodowka,
szczegolowo opracowana trasa
Co nie zawiera:
Bilet lotniczy, wiz do odwiedzanych krajow (+/- 80 Euro od osoby), wyżywienia (+/- 150 Euro od osoby),
opłaty parkowe (+/- 100 Euro od osoby), koszty paliwa(+/- 500 Euro /samochod) , ubezpieczenia,
Mozliwosc dolaczenia do grupy przewodnika lokalnego ( 1 300 Euro), polskojezyczny ( 2 100 Euro)

GUIDED SAFARI
Cena od osoby

2 130 EURO (8 PAX Landryna+support vehicle)
1 860 EURO ( 16 PAX Landryna+ support vehicle)

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 (Sniadania i Obiadokolacje)
Co nie zawiera:
Bilet lotniczy, wiz do odwiedzanych krajow, dodatkowcyh atrakcji, ubezpieczenia

www.namibia.com.pl

Dzien 1
28-08-2018/9
Czas Podróży: 1h
Dystans: 45 km
Windhoek Airport – Windhoek
Odebranie z lotniska, przejazd do Windhoek, gdzie zapoznamy sie z przewodnikiem, sprzetem, wymiana
pieniedzy i podstawowe zakupy
Czas Podróży +/-4h
Dystans:
+/-270 km
Windhoek – Kalkrand – Lapalange
Przejazd na poludnie na obrzeza Kalahari. Jadac na poludnie nie zatrzymujcie sie w Rehoboth, Miesjcowosc
dobra na znalezienie guza nic poza tym  Jedzcie prosto do Mariental i do Lodgy aby sie nia nacieszyc
Mozliwosc skorzystaniu z roznych atrakcji oferowanych przez lodge: karmienie gepardow, game drive, wioska
bushmenow a nawet mozna zamowic masaz. Bedzie to idealny poczatek kolejnej przygody w Namibii 
Dzień 2/3
29/30-08-2018/9
Czas Podróży: 8h
Dystans: 445 km
Mariental– Fish River Canyon
Dzisiejszy dzien bedzie najdluzszy jesli chodzi o jazde i niestety asfalt, ale jest to wedlug nas najrozsadniejsze
rozwiazanie biorac pod uwage pozniejszy program. Musicie poswiecic ten dzien na dluga podroz do samego Fish
River Kanion. Pierwszym postojem będzie Keetmansop - małe miasteczko farmerów. W okolicy będziemy mogli
zobaczyc (jesli czas pozwoli) - Quiver Tree Forest oraz Giant Playground, na którym ogromne kamienie
przypominaja zabawki olbrzyma. Po obiedzie powinniśmy być gotowi na podróz do naszego miejsca
zakwaterowania w poblizu bramy wjazdowej do Fish River Canyon. Fish River Canyon (Kanion Rzeki Rybnej)
jest drugim co do wielkości kanionem na świecie - po Colorado, w USA. Zaletą jest bycie blisko Fish River
Canyon skąd będziemy mieli zagwarantowane widoki i mozliwosc zrobienia cudownych zdjec podczas zachodu i
wschodu Słońca. Przeznaczylismy na pobyt w okolicy Fish River Canyon dwa dni z tym, ze drugi nocleg dla
odmiany spedzimy nad rzeka Orange z widokiem na Republike Poludniowej Afryki. Namibia ma tylko cztery
rzeki, ktore plyna caly rok : Orange, Kunene, Okavango i Zambezii. Orange River to idealne miejsce na relax i
sporty wodne i tutaj mysle, ze bedzie dobrym pomyslem aktywnie spedzic popludnie bowiem w dalszej drodze
to juz tylko jazda w samochodzie
Dzień 4
31-08-2018/9
Czas Podróży: 6h
Dystans: 445 km
Kanion Rzeki Rybnej – Aus – Namib Rand
Trasę uatrakcyjnią nam przepiękne widoki rzeki ORANGE ( jeden z piekniejszych odcinkow trasy) oraz dzikie
konie w rejonie Aus. Konie te uciekły najprawdopodobniej z zamku Duwisib na początku wieku tworząc tym
samym kolejny gatunek dzikich zwierząt Namibii. Na noc pozostajemy w przepieknym campingu w samym
sercu gor Tiras.UWAGA: Może zdarzyć się tak, że Orange River bedzie miała wysoki poziom jako, i dlatego nie
będziemy w stanie podróżować wzdłuż rzeki, a jedynie udamy się bezpośrednio do Namib Desert.
Dzień 5/6
1/2-09-2018/9
Czas Podróży: 6h
Dystans: 510 km
Luderitz – Sesriem i Solitaire
Po śniadaniu wykwaterowanie i zwiedzanie miasta duchów czyli Kolmanskop. Wjeżdżamy w
rejon
najpiękniejszej pustyni Afryki - Namib słynącej z niezwykłego krajobrazu, wypełnionego zaskakującymi formami
skalnymi, najwyższymi wydmami świata, a wszystko w najprzeróżniejszych odcieniach czerwieni. Wieczorem
dojezdzamy na camping w Sesriem. Przed kolacja pojdziemy zwiedzac Sesriem Canion. Nastepnego dnia
wstajemy bardzo wcześnie aby zdążyć na wschód słońca w Sossusvlei. W drodze powrotnej musimy zaliczyć
szczyt wydmy - Dune 45.
Dzień 7
03-09-2018/9
Czas Podróży: 6h
Dystans: 274 km
Solitaire – 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
Zwrotniku Koziorozca. Popoludnie mozna przeznaczyc na wycieczke kulturalna 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

www.namibia.com.pl

Dzień 8/9
4/5-09-2018/9
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)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 10
06-09-2018/9
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 11
07-09-2018/9
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.
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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 12/13/14
8/9/10-09-2018/9
Czas Podróży 6 godzin
Dystans: 370km
Kunene River - 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.
Dzień 15
11-09-2018/9
Czas Podróży 6h
Dystans: 350km
Etosha – Otjitotongwe
Ostatni dzien w Etoshy proponujemy Wam przejazd w strone Zachodniej Czesci Parku, ktora do
niedawna byla niedostepna dla turystow (udostepniono zostala w lutym 2014) Zwierzeta w tej czesci sa
bardziej wstydliwe i plochliwe dlatego bedzie napewno trudniej je sfotografowac.
Wyjazd z Parku przez Gilton Gate, musicie tak zaplanowac dzien aby zdazyc na 15:00 na farme gepardow gdzie
bedzie mozliwosc bliskiego kontaktu z przepieknymi kotami. Bedziecie mogli poglaskac oswojone kociaki jak i
pojedziecie na game drive gdzie mozna spotkac te dzikie . Napewno Warto odwiedzic te miejsce
Dzień 16
12-09-2018/9
Czas Podróży 4h
Dystans: 376km
Otjitotongwe – Waterberg
Pierwszy odcinek to nadal Damaraland czyli Ziemie nalezace do ludu Damara i Herero, bedziemy mijac
malownicze wioseczki a kudu moze nam niejednokrotnie wyskoczyc na droge, Slonie tez sa czestymi goscimi
tych regionow. Dlatego powolutku kierujemy sie na Khorixas a nastepnie przystanek przy ciekawej formacjii
paskowca Vingerklip, Mysle, ze bedzie to dobry pomysl aby zatryzmac sie na zimne piwo i tosta 
Wyruszamy w dalsza droge do Otjiwarongo, gdzie zaopatrzymy sie na ostatni nasz kamping. W Otjiwarongo
jest Farma Krokodyli – Warto Odwiedzic to miesjce .
Rozbicie obozowiska i spacer na Płaskowyż Wateberg, który wznosi się na wysokość 400 metrów ponad
otaczający horyzont. Podczas pobytu w Waterberg mozecie skorzystac z game drive, podczas którego można
zobaczyć rzadkie sępy Cape Vulture i nosorożce Doplata +/-60 Euro. Mozna rowniez udas sie na plaskowyzm
odpoczac przy basenie czy podgladac pawiany, ktore napewno nam nie dadza spokoju.
Ostatnim przystankiem dla Was bedzie Erindi Game Reserve. Najwiekszy prywatny rezerwat dzikich zwierzat na
Swiecie , Napewno spotkacie zwierzeta i kamping na bardzo wysokim poziomie
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Dzień 17
13-09-2018/9
Czas Podróży 4h
Dystans: 376km
Otjitotongwe – Erindi
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 18
14-09-2018/9
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.

Date

Day

Place

Bronze

Silver

28-Aug-2018

1

Mariental

Lapa Lange Lodge

Lapa Lange Lodge

29-Aug-2018

2

Fish River Canyon

Hobas Fish River Campsite

Canyon Lodge

30-Aug-2018

3

Orange River

Ai Ais Campsite

Fish River Lodge

31-Aug-2018

4

Koimassis

Koimasis Campsite

Klein Aus Lodge

01-Sep-2018

5

Namib Naukluft

Sesriem Campsite

Desert Quiver Camp

02-Sep-2018

6

Namib Naukluft

Moon Mountain Lodge

Moon Mountain Lodge

03-Sep-2018

7

Swakopmund

Guesthouse

Guesthouse

04-Sep-2018

8

Damraland

Spitzkoppe Campsite

Spitzkoppe Lodge

05-Sep-2018

9

Damraland

Damaraland Campsite

Twyfelfontain Lodge

06-Sep-2018

10

Opuwo

Opuwo Country Lodge

Opuwo Country Lodge

07-Sep-2018

11

Epupa Falls

Epupa Falls Campsite

Epupa Falls Lodge

08-Sep-2018

12

Etosha

Olifantsrus Campsite

Dolomite Camp

09-Sep-2018

13

Etosha

Okaukuejo Campsite

Okaukuejo Bush Chalet

10-Sep-2018

14

Etosha

Halali Campsite

Halali Bush chalet

11-Sep-2018

15

Otjitotongwe

Cheetah Farm Campsite

Otjitotongwe Lodge

12-Sep-2018

16

Waterberg

Waterberg Campsite

Waterberg Bush Chalet

13-Sep-2018

17

Erindi

Erindi Elephant Camp

Erindi Luxury Lodge

14-Sep-2018

18

Windhoek

Flight to Europe

Flight to Europe

*Doplata do wersjii Silver 840 Euro
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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
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