
 



 
 

  Sesriem Canyon 
 

  Sossusvlai  
 

  słynna Dune 45 & top fotograficzny: 
Dead Vlei 

 
  Namib Naukluft Park 

 
  Swakopmund 

 
  Cape Cross z kolonią fok 

 
  Spitzkoppe z nocą pod 

 gwiazdami! 
 

  Zwrotnik Koziorożca 
 

  Etosha Park & Erindi Park ze 
zwierzakami 

 
Palmwag, Opuwo 

 
 Epupa Falls 

 
Kaokoland 

 



 



 



Namibia 
 
 
Państwo 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.  
 
 
 

 



Dzień 1: WARSZAWA  
 
Spotkanie na lotnisku w Warszawie w godzinach porannych. Wylot z 
Warszawy do Windhoek. 
 
 
 

Dzień 2: WINDHOEK  1h| 45 km 
 

Przylot w godzinach południowych. Transfer z lotniska do Windhoek, 
gdzie zapoznamy się z samochodami. Następnie jedziemy do sklepu 
zrobić zakupy na najbliższe dni. Wyjeżdżamy z Windhoek – nocleg w 
Moon Mountain Lodge. Idealne miejsce na pierwszy nocleg i 
odpoczynek po locie! 
 
 
 
 

Dzień 3: WINDHOEK – NAMIB NAUKLUFT  6h | 358 km  
 

Wyruszamy w drogę, podróż odbywać się będzie drogą szutrową. Już 
w po kilku kilometrach zobaczymy dlaczego Namibia nazywana jest 
krajem kontrastów. Zostawimy nowoczesne miasto, jakim jest 
Windhoek, dla zapierających dech widoków jakie spotkamy po 
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. Naszym celem dzisiaj jest Sesriem, gdzie 
spędzimy noc na pierwszym naszym kampingu.  
Zachód słońca będziemy podziwiać z Wydmy 45 (Dune 45), Sesriem 
Canyon to kolejna atrakcja tego miejsca, bardzo mały ale uroczy i na 
pewno nie można o nim zapomnieć 
 
 
 
 

 



Dzień 4: Solitaire – Walvis Bay – Swakopmund  6h | 274 km  
 
Wstajemy bardzo wcześnie rano (w zasadzie przed wschodem słońca), 
aby zdążyć na wschód słońca w Sossusvlei. 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 3 w National Geographic.  Powrót na śniadanie 
na camping. 
 
Po południu 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 Koziorożca. 
 

Dzień 5: Swakopmund - Walvis Bay – Swakopmund  1h | 30 km  
 
Po śniadaniu rejs łódką na poszukiwanie delfinów, fok, pelikanów i, 
przy odrobinie szczęścia, wielorybów. Na łodzi jest przewidziana 
przekąska, głównie owoce morza i szampan (wycieczka fakultatywna) 
Dalsza część dnia na relaks w Swakopmund – idealne miejsce na złapanie 
oddechu! 
 
Dzień zakończymy w jednej z restauracji Swakopmund, która słynie 
z owoców morza. 
 
 
 

 



Dzień 6: Swakopmund – Spitzkoppe   8h | 340 km  
 
Wyruszamy wzdłuż wybrzeża Atlantyku droga solna. Pierwszy przystanek 
będzie tuz przed Henties Bay - będziemy mogli zobaczyć wrak statku, 
który osiadł tam całkiem niedawno.  
Zostawiamy chłodne wybrzeże i wyruszamy wgląb lądu – nocleg 
zaplanowaliśmy w Spitzkoppe, które jest nazywane również 
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.  
 

Dzień 7: Spitzkippe – Damaraland          3h | 250 km  
 
Kolejnego dnia wyruszamy do Damaraland. Mijamy miejscowość Uis - 
bardzo małe miasteczko powstałe na potrzeby kopalni rudy żelaza. 
Kopalnia została zamkniętą w 1990 roku i od tamtej pory miasteczko 
zamienia się pomału w miasto duchów. Po drodze będziemy mijać 
małe wioski ludu Herero, można sie 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 
(wycieczka fakultatywna). 
Ostatnim przystankiem w Damaraland będzie Palmwag słynący z 
Rezerwatu dzikich zwierząt, Jest bardzo malowniczy Park o powierzchni 
można powiedzieć nieskończonej dlatego brak ogrodzeń, Uznaje sie , ze 
jest to największe skupisko dzikich zwierząt żyjących poza płotem czyli na 
zupełnej wolności, szczęście jednak jest bardzo potrzebne. 
 
 

 



Dzień 8: Damaraland – Kaokoland (Opuwo) 6h | 244 km 
 
Jedną z atrakcji tego miejsca są rysunki naskalne bushmenów, wpisane 
na listę 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 głowach 
zaplecionych tak aby tworzyły krowie rogi – symbol Herero 
Wieczorem dojedziemy do Opuwo, jako że mieliśmy długi dzień za sobą to 
będziemy spali w pięknej  lodgy 

 
 
 
Dzień 9: Opuwo – Epupa Falls 3h | 170 km 
 
Rankiem z przewodnikiem odwiedzimy wioskę Himba (o ile nie 
zrobimy tego dzień wcześniej). Po niezapowiedzianej i 
„gospodarskiej” wizycie, wyruszamy do Epupa Falls (wycieczka 
fakultatywna) Jest to bajkowe miejsce. Myślę, że gdyby to było w Europie, 
to z pewnością to miejsce byłoby już skażone budynkami gwarnych i 
hałaśliwych hoteli. Na szczęście miejsce to leży z dala od szlaków 
większości tour operatorów. Przepływająca tędy rzeka Kunene jest 
otoczona skalnym brzegiem porośniętym różnorodnym drzewostanem. 
Całość stanowi przepiękny widok zwłaszcza o zachodzie słońca, którego 
czerwonawe światło sprawia, że jest to idealne miejsce na pocztówkowe 
zdjęcia 

 
 
 
 

 



Dzień 10-11: Kunene River  - Etosha   8h | 410 km 
 
Dziś będziemy mieli okazję zobaczyć słynny Park Narodowy Etosha. 
Wjeżdżamy do parku od strony północnej przez bramę Nehale Mpingana, 
lub od strony zachodniej, mało uczęszczanej przez turystów. Zanim jednak 
dotrzemy do Etoshy, przejedziemy przez najbardziej zaludnioną część 
Namibii, jaką jest Owamboland. Okazją do poznania zupełnie innej 
Namibii będzie przejazd ruchliwą drogą w kierunku Etoshy, której 
barwnego kolorytu dostarczają lokalne bary, o dość osobliwych nazwach. 
Standard noclegów w Etoshy zależy od państwa wyboru, osobiście jestem 
zwolennikiem kontynuowania spania w namiotach, a to z powodu 
lepszego kontaktu z fauną parku. Pod rozgwieżdżonym niebem, jakiego 
nad  Europą nie zobaczymy i przy dźwięku cykad będziemy 
nasłuchiwać zwierząt przychodzących do pobliskich wodopojów. Na 
temat Etoshy można się rozpisywać bardzo długo, wystarczy tylko 
dodać, że jest to raj dla miłośników zwierząt. Za każdym razem jest tu 
równie pięknie i nigdy nie chce się stąd wyjeżdżać. 

 
 
Dzień 12: Etosha – Otjiwarongo - Waterberg 4h | 376 km 
 
Wyruszamy w dalsza drogę do Otjiwarongo, gdzie zaopatrzymy sie na 
ostatni nasz kamping. W Otjiwarongo  jest Farma Krokodyli – warto 
odwiedzić to miejsce . 
Rozbicie obozowiska i spacer na Płaskowyż Wateberg, który wznosi się na 
wysokość 400 metrów ponad otaczający horyzont. Podczas pobytu w 
Waterberg możecie skorzystać z game drive, podczas którego można 
zobaczyć rzadkie sępy Cape Vulture i nosorożce Dopłata +/-60 Euro. 
Można również udać się na płaskowyż, odpocząć przy basenie czy 
podglądać pawiany, które na pewno nam nie dadzą spokoju   
 
 
 

 



Dzień 13: Waterberg– Windhoek  3h | 300 km 
 
Ostatniego dnia naszej wyprawy pojedziemy asfaltową drogą do 
Windhoeku. Po drodze zatrzymamy się w Okahandja na przydrożnym i 
największym w Namibii rynku pamiątek. Oprócz tego w Okahandja 
znajduje się najstarszy i chyba najlepszy sklep z Biltongiem, czyli lokalnym 
przysmakiem - suszonym mięsem. 
W Windhoeku chcemy być wczesnym popołudniem, by zdążyć zrobić 
zakupy przed powrotem do domu. Windhoek, jak na metropolię, jest 
małym miastem, ale za to ma sporo ciekawych sklepów z oryginalnymi 
wyrobami. 
Zdanie samochodów i przejazd na lotnisko. Wylot do Europy.  
 
*Program tego dnia jest uzależniony od godziny wylotu. 
 
 
 
Dzień 14: Warszawa 
 
Przylot do Polski. 
 
 
 

 



 

Dzień Miejsce Zakwaterowanie Posiłki 

1 Warszawa przelot w samolocie 

2 Namib Desert Moon Mountain Lodge Kolacja, śniadanie 

3 Namib Desert Sesriem Campsite Self-Catering 

4 Swakopmund Guesthouse śniadanie 

5 Swakopmund Guesthouse śniadanie 

6 Spitzkoppe Spitzkoppe Campsite Self-Catering 

7 Damraland Mowani Campsite Self-Catering 

8 Opuwo Opuwo Luxury Rooms Kolacja, śniadanie 

9 Epupa Falls Epupa Falls Campsite Self-Catering 

10 Etosha NP Olifantrus Campsite Self-Catering 

11 Etosha NP Okaukuejo Bush Chalet śniadanie 

12 Waterberg Waterberg Bush Chalet śniadanie 

13 Windhoek Wylot do Europy W samolocie 

14 Warszawa przylot 



Cena zawiera 
 
• wynajem samochodów 4x4 z ubezpieczeniem ZERO EXCESS (4 

osoby w samochodzie) 

• koszty noclegów w pokojach dwuosobowych w hotelach, lodgach i w 

namiotach dwuosobowych na kempingach 

• śniadania w lodgach i posiłki uwzględnione w tabeli 

• transfer z i na lotnisko 

• pościel, sprzęt kampingowy (naczynia, sztućce, krzesełka, stoliki 

itp.),  namioty na dachu, lodówki 

• GPS z mapami i szczegółowo opracowana trasa 

• Prowadzącego Nautica Travel, który dba o realizację programu, 

zaopatrzenie, obsługę fotograficzną 

 

Cena nie zawiera 
 

• przelotu międzynarodowego z Warszawy do Windhoek (ok. 3 500 - 4 400 zł) 

• wizy namibijskiej (50 EUR + pośrednictwo) wyrabianej w Ambasadzie Namibii w Berlinie 

• kosztów paliwa , dodatkowego wyżywienia (self catering – zakupy + restauracje), wstępów do parków, 

wycieczek fakultatywnych– łącznie ok. 500 EUR/osoba cały pobyt przy 4 osobach w samochodzie 

• ewentualnej dopłaty za 2 osoby w samochodzie (400 EUR/osoba) 

 

 

 
 
 

                   

Cena za osobę (min. 7osób) 

* Zniżka kliencka 100 EUR 

 

 
 
 
 
 



 
 
1. Zaliczka w wysokości 20% kosztów wyprawy płatna w momencie rezerwacji 
2. Zaliczka w wysokości 50% kosztów wyprawy płatna do dnia 30.12.2017 
3. Dopłata do całości do dnia 15.02.2018 

 
4. Przy rezerwacji biletu lotniczego przez Nautica Travel – całość opłaty za bilet 

płatna w momencie rezerwacji przelotu. 
 
 
 

 
 

 Zniżka stałego klienta: 100 EUR/osoba 
 
1. Koszty dodatkowe na miejscu: ok. 500 EUR – wyżywienie, paliwo, wstępy do parków, 

fakultety – w gotówce płatne na miejscu 
 

2. Wiza Namibijska – wyrobienie w ambasadzie w Berlinie – 50 EUR + pośrednictwo 
 

3. Ewentualna dopłata do max. 2 osób w samochodzie (spanie w SGL w namiocie) – 400 
EUR/osoba – muszą być dwie osoby chętne do dopłaty 
 

 

Harmonogram wpłat 

 
 
 

                   

 
Zniżki i dopłaty 



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 podróżników, którym nie straszne są niewygody, kurz i 
upał. 
6. Wyprawa jest objazdem Namibii co oznacza ogromną ilość kilometrów i dlatego wiele godzin spędzicie w 
samochodzie 
7. Będziemy robili wszystko aby zrealizować zaplanowaną trasę w 100% i dlatego obiecujemy Wam, że 
zobaczycie najważniejsze symbole Namibii. Jednak prosimy o wyrozumiałość w momencie kiedy warunki na 
drodze się zmieniają z powodów niezależnych od nas musimy zmienić trasę. 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 łatwo złapać gumę 

i dlatego to może opóźnić wyjazd niejednokrotnie. Samochody są serwisowane przed każdym wyjazdem ale 
jak wiadomo awarie mogą się zdarzyć. Dlatego prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Jest to po prostu 
wpisane w charakter wyjazdu. Proszę się jednak nie martwić. Jak dotąd awarie zdarzyły nam się dwukrotnie 
ale w obu przypadkach powodem była brawura i błąd kierowcy. Nie wyłączenie 4 x 4 na drodze asfaltowej  
co spowodowało uszkodzenie przedniego mostu. Pomimo tego klienci kontynuowali wyprawę i zakończyli ją 
bez opóźnień. Drugim przypadkiem był wypadek, kiedy to podróżni pod wpływem wina jechali po ciemku i 
zabili dorosłe kudu – tutaj samochód już nie mógł jechać dalej. 

9.  Do dyspozycji 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 Życia 

 



 
10. 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 
11. Chęć zamiany namiotu na lodge powinna być zgłoszona przed wyprawą aby uniknąć zawodu 
spowodowanym brakiem miejsc. 
12. Warunki na Campach są dobre i na pewno przeżyjecie. Wszędzie jest toaleta z bieżącą woda i prysznic. 
Czasami prysznice są wkomponowane w drzewa ale są. Jedynie Campsite w Spitzkoppe nie ma WODY 
13. Wstajemy skoro świt !!!! 
14. Prąd będzie jedynie w guesthouse i lodge oraz na kampingu w Sossuvlai, Palmwag, Epupa Falls, Etoshy 
15.Prosimy o minimalny bagaż. Wygodniej będzie nam zapakować dwie mniejsze torby niż jedna ogromną 

ciężką walizkę. Torby podróżne najlepiej aby były stare takie już na dobicie bowiem jest duże 
prawdopodobieństwo, że sie okurzą i podniszczą. 
 

 
16. Nie zabierajcie: 
• Poduszek, śpiworów, ręczników, niepotrzebnych rzeczy, które będą jedynie obciążały samochód, 
przejściówek elektrycznych bo i tak nie pasują. Dużych, ciężkich walizek, które mogą się nie zmieścić do części 
bagażowej Land Rovera. 
 
17. Zabierajcie: 
• Koszulki letnie, sandały, lornetkę, czołówki, ciepły polar, dresy lub piżamkę do spania, krem 
przeciwsłoneczny, okulary słoneczne, kapelusz, pamiątki dla dzieci przy drodze 

 



 
Toyoty Hilux lub Toyoty Land Rover 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. 
 
Ubezpieczenie ZERO EXCESS: 
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. 
 

 



 



NAUTICA TRAVEL Sp. z o.o. Ul. Vetulaniego 5/305 

31-226 Kraków 

www.nauticatravel.pl 

biuro@nauticatravel.pl  

KONTAKT:  

Ewa Malawska 
tel: 508 177 388    
e-mail: ewa.malawska@nauticatravel.pl 


