NAMIBIA – BOTSWANA – ZIMBABWE – wyprawa do
wodospadów Wiktorii
Trasa: Windhoek – Sesriem – Sossusvlei – pustynia Namib – Walvis
Bay – Swakopmund – Cape Cross – Uis – Damaraland – Etosha –
Kavango – Ngepi – Mahangu National Park – Delta Okavango –
Maun – Kasane – Chobe – Victoria Falls
Namibia to bogaty kraj, pełen atrakcji, campów, hoteli i lodży,
oferujących turystom wysoki standard. Po kraju podróżuje się łatwo, nie ma niebezpieczeństw. Nie dotarła
tu jeszcze masowa turystyka i przetrwały plemiona o fascynujących zwyczajach: Himba, Herero i
Buszmeni. Namibia to bogaty świat fauny w P.N. Etosha, najstarsza pustynia świata – Namib, z welwiczją
przedziwną i Wybrzeżem Szkieletowym, fantastyczne, pomarańczowe wydmy w Sossusvlei i kolorowe
miasteczka, pozostawione po kolonizatorach. Botswana to przede wszystkim Delta Okavango i przygoda
w formie wodnego safari tradycyjnymi, dłubanymi łodziami mokoro, a także słonie w P.N. Chobe,
będącym ich największym skupiskiem na świecie. Podróż zakończymy przy Wodospadach Wiktorii, które
są jednym z najbardziej zachwycających cudów natury. Ogrom zjawiska najlepiej widać podczas przelotu
helikopterem ponad milionami litrów przelewającej się z ogromnym hukiem wody. Wodospady Wiktorii
trzeba przynajmniej raz w życiu zobaczyć!
Największe atrakcje:
 Nocleg na campingu, pod afrykańskim, gwiaździstym niebem
 Sossusvlei – największe wydmy świata
 Szutrowe drogi przez pustynię Namib
 Walvis Bay – rejs w poszukiwaniu delfinów, fok, pelikanów i wielorybów
 Wybrzeże Szkieletów i kolonia kotików w Cape Cross
 Twyfelfontein – malowidała buszmenów i pustynne słonie
 Wizyta w wiosce plemienia Himba
 Park Narodowy Etosha – raj dla miłośników zwierząt i safari
 Delta Okavango – wodne safari tradycyjnymi, dłubanymi łodziami mokoro
 Park Narodowy Chobe – największe skupisko słoni na świecie
 Wodospady Wiktorii - „Widok tak piękny, że muszą się w niego wpatrywać aniołowie w locie”
Termin:
20.04 – 06.05.2018r.
03.08 – 19.08.2018r.
16.11 – 02.12.2018r.

Cena:
5690 zł + 2769 EUR
5690 zł + 2769 EUR
5690 zł + 2769 EUR

PROGRAM WYJAZDU
Dzień 1 Warszawa – Windhoek (-/-/-)
Zbiórka w Warszawie, przelot do Windhoek.
Dzień 2 Windhoek (-/-/K)
Przylot do Windhoek, transfer do hotelu, zakwaterowanie. Zapoznanie się z samochodem, sprzętem,
omówienie trasy. Nocleg w Windhoek.
Dzień 3 Windhoek – Sesriem (S/-/K)
Trasa: 358 km. Opuszczamy Windhoek i wyruszamy szutrową drogą do Sesriem. Już w pierwszym dniu
wyprawy zobaczymy, dlaczego Namibia nazywana jest krajem kontrastów. Zostawimy nowoczesne
miasto, jakim jest Windhoek, dla zapierających dech widoków, jakie spotkamy na naszej 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.
Zwiedzanie Sesriem Canyon. Nocleg zaplanowano na campingu, tak by poczuć prawdziwą przygodę pod
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afrykańskim niebem usłanym milionami gwiazd.
Dzień 4 Sossusvlei – pustynia Namib - Walvis Bay (S/-/K)
Trasa: 374 km. Wstajemy bardzo wcześnie aby zdążyć na wschód słońca w Sossusvlei. W drodze
powrotnej musimy zaliczyć szczyt jednej z najwyższych wydm świata - Dune 45. Wyruszamy w drogę do
Walvis Bay - będziemy przemierzać pustynię Namib drogami szutrowymi, a podczas podróży możemy
spodziewać się następujących atrakcji: fauna i flora pustyni Namib (dzikie strusie, zebry, oryksy, żyrafy),
punkty widokowe (Gaub Pass, Kuiseb Pass, Dune Seven). Nocleg w Walvis Bay.
Dzień 5 Walvis Bay – Swakopmund (S/-/K)
Wcześnie rano pobudka, ponieważ o godzinie 08:00 wypływamy w morze z Dolphin Club na poszukiwanie
delfinów, fok, pelikanów i (przy odrobinie szczęścia) wielorybów. Na łodzi jest przewidziana przekąska
(głównie owoce morza). Po południu przejażdżka quadami po pustyni. Następnie spacer z pilotem w
Swakopmund, podczas którego zobaczymy m. in. oceanarium z wieloma gatunkami ryb z tutejszych wód,
a także Snake Park, w którym możemy spotkać wszystkie rodzaje węży południowej Afryki. Nocleg w
Swakopmund.
Dzień 6 Swakopmund – Cape Cross - Uis – Damaraland (S/-/K)
Trasa: 360 km. Wyruszamy wcześnie po śniadaniu i jedziemy wzdłuż Wybrzeża Szkieletowego.
Zatrzymamy się przy wraku statku, niedaleko Henties Bay, a następnie na Cape Cross - kolonia fok. Cape
Cross jest znany z dwustutysięcznego stada fok oraz historycznych krzyży, postawionych przez
portugalskiego odkrywcę, Diogo Cao, w 1486. Opuszczamy wybrzeże i wyruszamy w głąb lądu; mijamy
miejscowość Uis - bardzo małe miasteczko, powstałe na potrzeby kopalni rudy żelaza. Kopalnia została
zamknięta w 1990 roku i od tamtej pory miasteczko zamienia się pomału w miasto duchów. Dalsza trasa
poprowadzi nas w okolice Brandberg, Burnt Mountain i Twyfelfontein – tu poszukiwanie pustynnych słoni.
W okolicy Twyfelfontein odwiedzimy wioskę ludu Damara oraz zobaczymy malowidła naskalne
buszmenów (UNESCO).
Dzień 7 – 8 Damaraland (Twylelfontein) – Etosha (S/-/K)
Trasa: 400 km. Rano odwiedzimy wioskę ludu Himba w okolicach Kamanjab. Następnie wyjazd do
Narodowego Parku Etosha. Wjeżdżamy do parku od strony południowej. Etosha to raj dla miłośników
zwierząt. Czas w Etoshy spędzimy na tropieniu i podglądaniu zwierząt w ich naturalnym środowisku.
Dzień 9 Etosha (Namutoni) – Kavango (Namibia) (S/-/K)
Trasa: 699 km. Opuszczamy Etoshę – to będzie dla nas trudne, bo w Etoshy można spędzić nawet i
miesiąc, ale cóż... Dystans nad rzekę Okavango pokonamy asfaltem. Zatrzymamy się w Tsumeb na
zakupy. Jest to piękne, zielone, a zarazem górnicze miasteczko, z bardzo dobrym zaopatrzeniem. Jeśli
czas pozwoli wstąpimy by zobaczyć meteoryt Hoba. Po zakupach kontynuujemy podróż i już po kilkunastu
kilometrach zacznie się zupełnie inna Namibia, niż ta, którą poznaliśmy dotychczas – zauważymy coraz
większe zalesienie i zaludnienie, a wioski staną się bardziej malownicze, z pomysłowymi rozwiązaniami
architektonicznymi. Wieczorem przyjazd nad rzekę Okavango. Wieczorem mokoro – wypłynięcie
tradycyjną łodzią (dłubanką) z przewodnikiem. Duża szansa spotkania hipopotama, bawołu i wielu
gatunków ptaków.
Dzień 10 - 11 Ngepi – Mahangu National Park – Delta Okavango - Maun (S/-/K)
Trasa: 414 km. Z rana odwiedzimy Mahangu National Park, który słynie z ogromnych baobabów.
Występują tam również antylopy: kudu, rohan, impala i lechwe. Oczywiście jest to region dużej populacji
bawołów i słoni. Przekroczenie granicy z Botswaną. Kontynuujemy podróż po królestwie zwierząt. Istnieje
coraz większa szansa spotkania zwierząt drapieżnych, żyjących w tym rejonie. Przyjazd do Maun.
Zostajemy tu dwie noce, aby móc w pełni skorzystać z uroków Delty Okavango. Mamy tutaj wodne
laguny, niezliczoną ilość kanalików wodnych, piaski Kalahari, Mopane i Knob Forest, zalane w północnej
części wodami rzeki Okavango, które tworzą idealne warunki dla dzikich zwierząt. Podczas pobytu m. in.
przejażdżka łódkami mokoro, wizyta w sąsiednim Parku Narodowym Moremi - to ponad 1000 mil
kwadratowych obszaru, uważanego za najpiękniejszy rezerwat przyrody w całej Afryce.
Dzień 12 - 13 Maun – Kasane – Chobe (S/-/K)
Trasa: 612 km. Bardzo wcześnie rano wyjazd do Kasane - to największa miejscowość tego regionu, z
charakterystycznym dla Botswany lekkim chaosem architektonicznym. Jako stolica, Chobe, idealnie
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pokazuje koegzystencję ludzi i zwierząt. Chobe to największe skupisko słoni na świecie. Migracje słoni
odbywają się w bardzo niewielkiej odległości od granic miasta. Na drodze dojazdowej należy być bardzo
ostrożnym, bowiem ogromne stada lubią przebiegać przez główną drogę. W Kasane popłyniemy łodzią na
zachód słońca po rzece Chobe i będziemy mieli okazję zobaczyć m. in. hipopotamy, słonie, bawoły...
Safari po słynnym Parku Narodowym Chobe.
Dzień 14 – 15 Kasane – Victoria Falls (Zimbabwe) (S/-/K)
Trasa: 85 km. Przejazd do granicy z Zimbabwe, odprawa graniczna (to może potrwać niestety długo –
trzeba uzbroić się w cierpliwość). Po przyjeździe będziemy mogli upajać się widokiem jednego z siedmiu
cudów natury, jakim jest Victoria Falls: spacer wzdłuż wodospadów Wiktorii. Dla chętnych (fakultatywnie):
najsłynniejszy na świecie rafting, spacer z lwami lub słoniami, bungee, lot na lotni, lot helikopterem, wizyta
w Zambii - w przypadku kąpieli w basenie nad spadem wodospadu).
Dzień 16 Victoria Falls – Warszawa (S/-/-)
Po śniadaniu przygotowanie do wyjazdu. Przejazd na lotnisko, przelot do Europy.
Dzień 17 Warszawa (-/-/-)
Przylot do Warszawy.
Cena obejmuje:
 przelot na trasie Warszawa/Windhoek, Victoria Falls/Warszawa,
 noclegi w hotelach 3*, lodge'ach, campingach (dopłata do pokoju i namiotu 1-os. 998 EUR),
 wyżywienie wg programu – kuchnia lokalna (S-śniadanie, L-obiad, K-kolacja),
 przejazdy na trasie samochodami 4x4,
 opłaty za wjazd do parków (Etosha, Sossusvlei, Cape Cross, Twyfelfontein, Mahango),
 transfery i przejazdy z/do lotnisk,
 safari Land Roverem w poszukiwaniu zwierząt,
 game drive w Etosha i Mahango,
 wizyty w wioskach Himba i Damara,
 rejs mokoro po rzece Okavango w Namibii,
 rejs po rzece Chobe,
 safari po Parku Chobe,
 wizytę przy Wodospadach Wiktorii,
 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,
 przewodnika/kierowcę z j. angielskim podczas całego wyjazdu,
 pilota z j. polskim ze strony B.P. Łachmański Travel,
 opłaty wjazdowe oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,
 opłatę wylotową,
 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208
Warszawa, ul. Przyokopowa 31, (bez opcji ubezpieczenia od sportów ekstremalnych).
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji, wycieczek fakultatywnych,
napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie, wiz do Namibii i Zimbabwe ok. 85
EUR, obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 12 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program
może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczna cena
biletu lotniczego z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu i
wiz wjazdowych.
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