Namibia, Zimbabwe
Namibia – położone w południowo zachodniej
części kontynentu afrykańskiego państwo
istnieje oficjalnie dopiero od 1990 r. Jest
niezmiernie rozległe, ale ma tylko ok. 2,1 mln
mieszkańców. Na jego terytorium znajdziemy
dziewicze parki narodowe, bezkresne obszary
pustynne, kilometrowe piaszczyste plaże, góry i
płaskowyże oraz tereny podmokłe z rzekami i
bagnami. Różnorodność krajobrazów jest więc
ogromna, tak samo zresztą jak fauny i flory. Bez
problemu natkniemy się tu na słownie,
nosorożce, lwy, żyrafy, zebry, antylopy, hieny,
gepardy i lamparty.
Zimbabwe – kraj słynnych, malowniczych,
ogromnych i grzmiących Wodospadów Wiktorii,
ruin
Great
Zimbabwe,
niesamowicie
ukształtowanych
gór
Matopos
z
najpiękniejszymi zachodami słońca na świecie.
Do tego Parki Narodowe pełne dzikich zwierząt.

Odwiedzane miejsca:
 Sesriem Canyon
 Sossusvlai
 Namib Naukluft Park
 Swakopmund
 Cape Cross
 Spitzkoppe
 Palmwag
 Opuwo
 Epupa Falls
 Etosha Park
 Caprivi
 Chobe National Park
 Victoria Falls

Dzień 1, 4.03
Spotkanie uczestników z prowadzącymi na lotnisku w Warszawie w
godzinach popołudniowych. Rozdanie dokumentów i gadżetów. Wylot
z Warszawy.

Dzień 2, 5.03 Windhoek - Guest Farm | 3-4 h |170 km
Przylot. Transfer z lotniska do Windhoek, gdzie zapoznamy się z
samochodem. Następnie jedziemy do sklepu zrobić zakupy na
najbliższe dni. Wyjeżdżamy z Windhoek – nocleg w pięknym
Namibgrens Guest Farm, którego nazwa oznacza granica Namib
Desert . Idealne miejsce na pierwszy nocleg. Nie będzie daleko od
Windhoek a jednocześnie będziemy mieli okazje cieszyć się
przestrzenią i pustką Namibii.

Dzień 3, 6.03 Guest Farm – Sesriem Campsite|3-4 h|140 +
150 km
Kontynuujemy podróż do Sesriem, droga będzie odbywać się nadal
drogą szutrową. Towarzyszyć nam będą zapierające dech widoki, jakie
spotkamy po drodze. Niski drzewostan na sawannie i brak drzew na
pustyni pozwala nam podziwiać krajobraz, którego nie zobaczymy
nigdzie indziej.
Sesriem jest punktem granicznym Parku Sossuvlaai, do którego
udamy się jeszcze przed zachodem słońca . Do zobaczenia będzie
Dead Vlaai – czyli Martwa Dolina, słynąca z wyschniętych akacji
wkomponowanych w wyschniętą nieckę otoczona najwyższymi
wydmami świata – znane z wielu magazynów podróżniczych – miejsce
uznane za top three w National Geographic .
Obowiązkowa wspinaczka na wydmę 45 ( Dune 45), aby podziwiać
zachód słońca oświetlający wydmy. Powrót do obozu, gdzie czeka nas
pierwsze rozkładanie namiotów, ognisko i kolacja pod gwiazdami.

Dzień 4, 7.03 Sesriem Campsite – Swakopmund |10 h | 350
km
Leniwy poranek , Śniadanie na powietrzu i pakowanie sprzętu aby
udać się w kierunku wybrzeża - Walvis Bay i Swakopmund
Będziemy przemierzać pustynię Namib drogami szutrowymi. Po
drodze przekraczamy „Zwrotnik Koziorożca”.
Punkty widokowe: Gaub Pass, Kuiseb Pass, Kuiseb Canyon.
Dojeżdżamy do Walvis Bay – tutaj możemy się zatrzymać na późny
lunch lub jechać bezpośrednio do Swakopmund gdzie mamy
przewidziany nocleg. Popołudnie przeznaczyć możemy na spacer po
mieście lub odwiedzić biedniejsza dzielnice Swakopmund z Hafeni
Tours.

Dzień 5, 8.03 Swakopmund - Spitzkoppe |3 -5 h | 147 km
Poranek można spędzić w Swakopmund i tutaj jest okazja aby zakupić
pamiątki. Poza tym rano można najlepiej poczuć klimat miasta.
Wzdłuż Wybrzeża Szkieletowego do Cape Cross – kolonia fok. Cape
Cross jest znane z dwóch rzeczy, mianowicie z kolonii fok, na której
zobaczymy dwustutysięczne stado fok oraz krzyż postawiony przez
portugalskiego odkrywcę Diago Cao w 1486.
Założenie jest takie, aby ok 3-4 godzin przed zachodem słońca dotrzeć
do campingu.
Polecam, ponieważ jest to piękne miejsce do spacerów połączonych z
fotografowaniem przepięknej scenerii – a najlepsze światło do
robienia zdjęć to ….zachód słońca. Wcześniej musimy przygotować
sobie biwak.

Dzień 6, 9.03 Spitzkoppe - Palmwag | 7 h | 330 km
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, można się zatrzymać i zakupić ich wyroby. Kolejna z
atrakcji tego miejsca są rysunki naskalne bushmenów, wpisane
na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Konieczna jest
również wizyta w wiosce – skansenie ludu Damara. Wszystko to
znajduje się w okolicach Twylfefontain, gdzie zatrzymamy się na
lunch w pięknie położonej lodgy o tej samej nazwie.
Ostatnim przystankiem w Damaraland będzie Palmwag słynący
z Rezerwatu dzikich zwierząt. Jest tam bardzo malowniczy Park
o powierzchni można powiedzieć nieskończonej dlatego brak
ogrodzeń. Uznaje się, że jest to największe skupisko dzikich
zwierząt żyjących poza płotem czyli na zupełnej wolności.
Niestety, aby zobaczyć stada dzikich zwierząt szczęście jest
bardzo potrzebne.

Dzień 7, 10.03 Palmwag - Opuwo |6 h | 250 km
W drodze do Opuwo zaczną pojawiać się malownicze wioski ludzi
HERERO oraz kobiety w sukniach wiktoriańskich i chustach na głowach
zaplecionych tak, aby tworzyły krowie rogi – symbol Herero. Po drodze
możemy wstąpić do malowniczo położonych „źródeł”, gdzie będzie
możliwość wziąć kąpiel, ochłodzić się.
Wieczorem dojedziemy do Opuwo.
Okolice Opuwo to wioski Himba, do których pojedziemy odwiedzić.
Himba, są zazwyczaj bardzo gościnni. Najlepiej jednak pojechać z
przewodnikiem z Lodgy
Dzień 8, 11.03 Opuwo – Epupa Falls | 6 h | 250 km
Poranna wizyta w wiosce Himba z przewodnikiem (*jeśli nie zdążyliśmy
poprzedniego dnia). Wioski Himba w Opuwo różnią się od tych, które
spotkamy przy Epupa Falls, dlatego warto.
Po prostu poszukamy odpowiedniej wioski, do której udamy się z
przewodnikiem.
Wyruszamy do Epupa Falls - piękne krajobrazy i malownicze wiosek,
oraz coraz częściej spotykane przepiękne kobiety Himba. Na dodatek
te Baobaby, przy których nie sposób się nie zatrzymać i zrobić zdjęcia.
Epupa Falls - jest to bajkowe miejsce. Na szczęście leży to poza
szlakami większości Tour Operatorów i jest wszystko to czego potrzeba
do pobycia w naturze.

Dzień 9-10-11: 12,13,14.03 Epupa Falls – Opuwo – Etosha |7h
| 370 km
Wjeżdżamy do Narodowego Parku Etosha. Etoshy - to wspaniały
kontakt z przyrodą, możliwość obserwowania zwierząt nocą
przy wodopojach, zobaczenia wielu gatunków zwierząt naraz.
Wielkość tego parku można porównać z Holandią – daje to
poczucie wielkości.
Spędzimy tu 3 dni – mimo to nie uda nam się go przejechać w
całości.
Na temat Etoshy można się rozpisywać bardzo długo, jest to
zdecydowanie raj dla miłośników zwierząt.

Dzień 12-13, 15,16.03 Etosha – Ngepi |10 h | 700 km
Opuszczamy Etosha. Tutaj będziemy mieli przerwę od szutrów i
cały dystans pokonamy asfaltem – jest to długi odcinek. Po
drodze jest możliwość zatrzymania się w mieście na zakupy
spożywcze, lunch.
W Grootfontein zatrzymamy się aby zobaczyć największy
meteoryt świata – Hoba (około 60 ton żelaza).
Kontynuujemy naszą podróż i po kilkunastu kilometrach zacznie
się zupełnie inna Namibia, którą poznaliśmy dotychczas.
Późnym popołudniem dojeżdżamy do Divundu położonego nad
Okavango. Tutaj będziemy mogli skorzystać z wyprawy
dłubankami MOKORO podczas , których spotkanie z hippo i
krokodylami może należeć do przygody życia.
W Parku Mahango Game Reserve będziemy mieli możliwość
zobaczenia oprócz zwierząt ogromne baobaby

Dzień 14-15, 17,18.03 Ngepi – Kasane (Botswana) | 8 h | 450
km
Dzisiejszy odcinek prowadzi przez Caprivi i teren Parku
Narodowego Bwabata. Jest to szlak największej populacji słoni
migrujących z Chobe do Zambezi.
Czas przeprawy granicznej jest nieprzewidywalny. W zależności
od nasilenia ruchu - nie powinno to trwać dłużej niż godzinę.
Kasane to największa miejscowość tego regionu i zarazem
stolica Chobe z charakterystycznym dla Botswany lekkim
chaosem architektonicznym.
Chobe to największe skupisko słoni na świecie, migracja słoni
odbywa się w bardzo niewielkiej odległości od granicy miasta.
Na drodze dojazdowej należy być bardzo ostrożny bowiem
ogromne stada słoni przechodzą przez drogę.
W Kasane wybierzemy się na wyprawę łodziami po rzece Chobe,
gdzie spotkamy na pewno wiele zwierząt.
Wyprawa samochodowa do Chobe National Park będzie naszym
pożegnaniem z samochodami bowiem do Victoria Falls
skorzystamy z lokalnych przewozów.

Dzień 16, 19.03 Kasane – Victoria Falls (Zimbabwe) | 4 h
(wraz z granicą) | 85 km
Droga z Kasane do Victoria Falls to nawet nie jest 100 km,
musimy jednak przeprawić się przez granice i to może niestety
potrwać. Zostawiamy samochody i odcinek ten pokonamy
wynajętym busem co przyśpieszy i ułatwi pokonanie granicy.
Mamy cały dzień na zwiedzanie wodospadów Wiktorii. Na noc
wracamy do lodgy w Kasane.
Dzień 17, 20.03 Kasane – Katima Mulilo |ok. 4 h (wraz z
granicą) |125 km

Przejazd do Katima Mulilo w Namibii na lotnisko. Tam

zostawiamy samochody i samolotem lecimy do Widhoek, skąd
mamy samolot do Frankfurtu w godzinach wieczornych.

Dzień 18, 21.03 Warszawa
Przylot do Polski w godzinach popołudniowych.

Samochody:
Toyoty Hilux w pełni wyposażone z namiotami dachowymi. Ruch samochodowy – lewostronny (po angielsku) we
wszystkich tych krajach. Samochody mają kierownicę po prawej stronie. Prawo jazdy honorowane polskie ale
doradzam wyrobić międzynarodowe.
Ubezpieczenie:
Ubezpieczenie samochodu pokrywa 100% kosztów w razie nieszczęśliwych wypadków, kradzieży i innych
przykrych zdarzeń łącznie z szybami i oponami (w większości firm wynajmujących nie ma takiej opcji).
Natomiast nie obejmuje zniszczeń spowodowanych zaniedbaniem kierowcy; czyli: jazdy pod wpływem alkoholu;
nieprzestrzeganie przepisów i zasad ruchu drogowego, zniszczeń podczas offroad’u, czyli jeśli nie jesteśmy
pewni ze przejedziemy to nie wjeżdżamy. Nie wolno tez jeździć po zmroku!
Zabezpieczenie – kaucja
Nie jest pobierana kaucja za wynajęcie samochodu ani nie jest potrzebna blokada środków pieniężnych na
karcie – większość wypożyczalni żąda zabezpieczenia środkami zablokowanymi na karcie kredytowej.
Zdrowie
Brak obowiązkowych szczepień. Jednakże polecamy szczepienia
- wirusowe zapalenie wątroby A i B
- wścieklizna
- tężec
- dur brzuszny
Niektóre rejony odwiedzane przez nas są w obszarach występowania malarii - polecany Malaron, jako środek
zapobiegawczy.

Cena zawiera
•

wynajem samochodu 4x4 z zero excess

•

koszty noclegów w hotelach, lodgach i kempingach

•

śniadanie w lodgach

•

opłaty parkowe, koszty paliwa na miejscu, transfer z i na lotniska

•

pościel, sprzęt kampingowy (naczynia, sztućce, krzesełka, stoliki itp.),

•

namioty na dachu lub na ziemi

•

GPS z mapami i szczegółowo opracowana trasa

•

transport do/z Kasane do Victoria Falls, transport samochodów z
Katima Mulilo do Windhoek

•

opłaty parkowe, koszty paliwa, koszty wiz, opłaty graniczne

•

transport między lotniskiem Eos a International (w Windhoek)

•

lodówka

Cena nie zawiera
•

wyżywienia - obiady, kolacje

•

ubezpieczeń indywidualnych (np. zdrowotnych)

•

dodatkowych atrakcji np. rafting, przelot śmigłowcem, skoki na bungie - ok. 150
USD/osoba.

Koszt wyjazdu:

+ przelot ok. 4000 zł
Terminarz płatności:

 I rata: 1500 EUR przy rezerwacji
 II rata: 1800 EUR do dnia
15.12.2015
III rata: dopełnienie płatności do dnia
30.01.2016

Odwiedzane miejsca:
 Kanion Rzeki Rybnej
 Kolmanskop
 Sesriem Canyon
 Sossusvlai
 Namib Naukluft Park
 Swakopmund
 Cape Cross
 Spitzkoppe
 Palmwag
 Opuwo
 Epupa Falls
Damaraland
 Kaokoland
 Etosha Park
 Windhoek

Cena zawiera
•

wynajem samochodu 4x4 z zero excess

•

koszty noclegów w hotelach, lodgach i kempingach

•

śniadanie w lodgach

•

opłaty parkowe, koszty paliwa na miejscu, transfer z i na lotniska

•

pościel, sprzęt kampingowy (naczynia, sztućce, krzesełka, stoliki itp.),

•

namioty na dachu lub na ziemi

•

GPS z mapami i szczegółowo opracowana trasa

•

opłaty parkowe, koszty paliwa, koszty wiz, opłaty graniczne

•

transport między lotniskiem Eos a International (w Windhoek)

•

lodówka

Cena nie zawiera
•

wyżywienia - obiady, kolacje

•

ubezpieczeń indywidualnych (np. zdrowotnych)

•

dodatkowych atrakcji np. rafting, przelot śmigłowcem, skoki na bungie - ok. 150
USD/osoba.

Koszt wyjazdu:

+ przelot ok. 4000 zł
Terminarz płatności:

 I rata: 1200 EUR przy rezerwacji
 II rata: 1600 EUR do dnia
15.12.2015
III rata: dopełnienie płatności do dnia
30.01.2016
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