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NAMIBIA: wyprawa do krainy kontrastów i 
niepowtarzalnych krajobrazów 
 
Trasa: Windhoek – Pustynia Kalahari – Namib Naukluft – 
Sesriem Canyon – Sossusvlei – Pustynia Namib – Walvis Bay – 
Swakopmund – Cape Cross – Twyfelfontein – Damaraland – 
Palmwag Game Reserve – Opuwo – Epupa Falls – Etosha – 
Erindi 
 
 

Namibia to dobry pomysł zarówno dla osób, które planują swoją pierwszą wyprawę do Afryki, jak i dla 
tych, którze chcą doświadczyć całkowicie innego jej oblicza. Namibia jest bogatym krajem, pełnym 
atrakcji, campów, hoteli i lodży, oferujących turystom wysoki standard świadczeń. Po kraju podróżuje 
się łatwo, nie ma niebezpieczeństw. Nie dotarła tu jeszcze masowa turystyka i przetrwały plemiona o 
fascynująchych 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. 
 
Największe atrakcje:  

 Kalahari – najbardziej życiodajna pustynia świata i spotkanie z Buszmenami 

 Sossusvlei – największe wydmy świata i zachód słońca na Dune 45 

 Podróż szutrowymi drogami przez pustynię Namib  

 Walvis Bay – najpyszniejsze na świecie kalmary i rejs w poszukiwaniu delfinów, fok, pelikanów i 
wielorybów 

 Wybrzeże Szkieletów i kolonia kotików w Cape Cross 

 Twyfelfontein (UNESCO) – malowidała buszmenów i pustynne słonie 

 Rezerwat Palmwag – park bez ogrodzeń 

 Wizyta w wioskach plemion Herero i Himba 

 Malowniczy krajobraz rzeki Kunene i Epupa Falls 

 Park Narodowy Etosha – raj dla miłośników zwierząt i safari 

 Erindi – największy prywatny rezerwat przyrody na świecie 
 
 Termin:     Cena:  
 28.04 – 11.05.2018r.   6490 zł + 2495 EUR 

14.10 – 27.10.2018r.   6490 zł + 2555 EUR 
02.12 – 15.12.2018r.   6490 zł + 2505 EUR 

 
PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Windhoek (-/-/-) 
Zbiórka w Warszawie, przelot do Windhoek. 
 
Dzień 2 Windhoek – Pustynia Kalahari (-/-/K) 
Przylot do Windhoek, zapoznanie się z samochodem i sprzętem i ruszamy w drogę. Trasa ok.300 km. 
Wyprawę rozpoczniemy od pobytu w Bagattele Lodge położonej w południowej części pustyni Kalahari, 
uznawanej za najbardziej życiodajną pustynię. Różnorodności zwierząt i ptaków może pozazdrościć nie 
jeden rezerwat przyrody. Po drodze możliwość spotkania przedstawicieli ludzi Sun czyli bushmenów, 
którzy będą mogli pokazać jak żyli ich przodkowie wyparci z tych terenów przez farmerów i właścicieli 
kopalni. Nocleg na pustyni Kalahari.   
 
Dzień 3 – 4 Kalahari – Namib Naukluft - Sesriem (S/-/K) 
Trasa ok.450 km. Wyruszamy szutrową drogą do Sesriem. 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 nazwą obozowiska, gdzie będziemy nocować po raz pierwszy 
w namiotach na dachu. Zobaczymy Sesriem Canyon wyrzeźbiony przez rzekę Tsoacheb, której ujście 
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jest w magicznym miejscu Sossusvlei tak często fotografowanym. Zachód słońca na Dune 45 – jednej z 
najwyższych wydm świata. Drugiego dnia nocleg zaplanowany jest w Moon Mountain Lodge.   
 
Dzień 5 – 6 Sossusvlei – pustynia Namib - Walvis Bay – Swakopmund (S/-/K) 
Trasa ok.374 km. 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). 
Będziemy zjeżdżać z utartych szlaków turystycznych. Jednym z takich miejsc mało uczęszczanym 
będzie Zebra Pan – odcinek, na którym możemy spotkać pustynne zwierzęta a przy odrobinie  
szczęścia sępy. Zanim dojedziemy do Swakopmund, zawitamy do Walvis Bay, gdzie zjemy kalmary 
najpyszniejsze na świecie i zobaczymy odkrywkową kopalnię soli. Będąc w Swakopund, pojedziemy do 
Dolphin Cruise gdzie będziemy mogli zobaczyć pelikany, delfiny i foki. Krótka wyprawa łodzią. 
Następnie czekać na nas będą land rovery, które zabiorą nas na wyprawę do Sandwich Harbor -  
miejsce gdzie najwyższe wydmy wpadają do morza. Popis rajdowy kierowców, przepiękne widoki i 
mnóstwo ptaków, to nam będzie towarzyszyć do popołudnia. Dla chętnych (fakultatywnie ok. 50 EUR) 
przejażdżka quadami po pustyni.   
 
Dzień 7 Swakopmund – Cape Cross - Uis – Damaraland (S/-/K) 
Trasa ok 240 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. Po drodze 
będziemy mijać małe wioski ludu Herero, gdzie można się zatrzymać i zakupić ich wyroby. Kolejną z 
atrakcji tego miejsca są rysunki naskalne bushmenów (UNESCO). Wizyta w wiosce – skansenie ludu 
Damara. Ostatnim przystankiem w Damaraland będzie Rezerwat Palmwag słynący z dzikich zwierząt. 
Jest to bardzo malowniczy Park o powierzchni można powiedzieć nieskończonej, dlatego brak tam  
ogrodzeń. Uznaje się , że jest to największe skupisko dzikich zwierząt żyjących poza płotem, czyli  
zupełnie na wolności. 
 
Dzień 8 Damaraland – Kaokoland (Opuwo) (S/-/K) 
Trasa ok 245 km. Wyjazd w kierunku Opuwo. W drodze zaczną pojawiać się malownicze wioski ludzi 
Herero, a dekorować je będą oczywiście kobiety w sukniach wiktoriańskich i chustach na głowach 
zaplecionych tak aby tworzyły krowie rogi – symbol Herero. 
 
Dzień 9 Opuwo – Epupa Falls (S/-/K) 
Trasa ok. 170 km. Poranna wizyta w wiosce Himba. Wioski Himba w Opuwo różnią się od tych, które 
spotkamy przy Epupa Falls. Nie będziemy mieli zaplanowanej wizyty, nikt też na nas tam nie będzie 
czekał. Po prostu poszukamy odpowiedniej wioski, w której nas przyjmą. Jeden z naszych 
przewodników zna teren bardzo dobrze i zna tutejsze zwyczaje. Następnie wyruszamy do Epupa Falls 
– to przepiękne krajobrazy, malownicze wioski, coraz częściej spotykane piękne kobiety Himba, 
baobaby, przy których nie sposób się nie zatrzymać i zrobić zdjęcia. Epupa Falls to bajkowe miejsce. 
Krajobraz tworzy rzeka Kunene otoczona różnorodnym drzewostanem i skałami. A wszystko to przy 
czerwonym świetle zachodzącego słońca tworzy idealny materiał na pocztówkę.  
 
Dzień 10 – 11 Kunene – Opuwo – Etosha (S/-/K) 
Trasa ok. 370 km. Wyjazd do Narodowego Parku Etosha - to raj dla miłośników zwierząt. Czas w 
Etoshy spędzimy na tropieniu i podglądaniu zwierząt w ich naturalnym środowisku. Park łączy w sobie 
gęsty busz z rozległymi otwartymi terenami dna słonego jeziora. Równina przyciąga wiele zwierząt i 
ptaków ze względu na bogactwo w sole mineralne i wodę. W wyjątkowej scenerii można zobaczyć 
stada zebr, springboków, żyraf, antylop gnu i słoni. Rezerwat zamieszkują 144 gatunki ssaków, 340 
gatunków ptaków i 110 gatunków gadów.  
 
Dzień 12 Etosha – Erindi (S/-/K) 
Trasa ok. 376 km. Przejazd do Erindi, największego prywatnego Rezerwatu Przyrody na świecie, gdzie 
na obszarze 71.tys. hektarów żyje blisko 20 tys.  dzikich zwierząt i gdzie zatrudnionych jest wielu ludzi, 
którym zależy na tym, aby gatunki zagrożonych zwierząt mogły przetrwać. Są tu prowadzone badania 
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genetyczne, diagnozy chorób oraz nauka - jak współistnieć z przyrodą. Programy takie jak Erindi, 
Africat czy Trust Rhino są doskonałym przykładem dla świata, a zwierzęta mogą się czuć bezpiecznie i 
zachować swój gatunek dla kolejnych pokoleń.  
 
Dzień 13 Erindi – Windhoek – Europa (S/-/-) 
Podróż drogą asfaltową do Windhoek. Po drodze przystanek w Okahandja na największym rynku w 
Namibii, gdzie można kupić pamiątki. Jest tu również najstarszy sklep z biltong (suszone mięso). Po 
przyjeździe do  Windhoek (jeśli czas pozwoli) czas na ostatnie zakupy. Przejazd na lotnisko. Odprawa 
bagażowa i paszportowa, przelot do Europy.    
 
Dzień 14 Warszawa (-/-/-) 
Przylot do Warszawy. 
 
Cena obejmuje:  

 przelot na trasie Warszawa/Windhoek/Warszawa,  

 noclegi w hotelach 3*, lodge'ach, campingach (dopłata do pokoju i namiotu 1-os. 480 EUR),  

 wyżywienie wg programu – kuchnia lokalna (S-śniadanie, L-obiad, K-kolacja),   

 transfery i przejazdy na trasie, 

 opłaty za wjazd do parków, 

 transfery i przejazdy z/do lotnisk,  

 safari w poszukiwaniu zwierząt,  

 game drive w Etosha, 

 wizyty w wioskach Himba i Damara,  

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,  

 przewodnika/kierowcę z j. angielskim podczas całego wyjazdu, 

 pilota z j. polskim ze strony B.P. Łachmański Travel (pilot podróżuje z grupą z/do Warszawy), 

 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,  

 wizy do Namibii 85 EUR + pośrednictwo biura 100zł 

 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.   
 
UWAGI – Kalkulacja dla grupy min. 08 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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