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Namibia – mozaika krajobrazów  13 dni 

 
Windhuk, Pustynia Namib, Swakopmund, Walvis Bay, Damaraland,  
Twyfelfontein, Park Narodowy Etosha, Park Narodowy Waterberg 

 
Program wycieczki 

 
1 dzień  Wylot z Polski   
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku Chopina w Warszawie. Wylot do Windhuk z przesiadkami. 
 
2 dzień Windhuk  
Przylot do stolicy Namibii, Windhuk. Krótkie zwiedzanie miasta: postój przed gmachem Parlamentu, Pałacem Prezydenckim 
oraz kościołem luterańskim. Transfer do hotelu. Nocleg w Windhuk.   
 
3 dzień Windhuk / Pustynia Namib   
Wyjazd w kierunku Pustyni Namib – jednej z najstarszych i najbardziej suchych pustyń na Ziemi, która słynie z rdzawych 
piaszczystych wydm w okolicy Sossusvlei. Czas przejazdu ok. 4,5 godz. Po przyjeździe i zakwaterowywaniu wycieczka, aby 
podziwiać zachód słońca. Nocleg w lodżach na terenie Parku Narodowego (PN). 
  

4 dzień Pustynia Namib   
Wczesnym rankiem wyjazd w głąb Pustyni Namib do Parku Narodowego Namib-Naukluft. Zajmujący powierzchnię ok. 50 tys. 

km² park jest jednym z największych obszarów chronionych na świecie. Wejście na jedną z wydm, aby podziwiać przepiękny 

krajobraz pustyni. Przejazd jeepami do „Doliny Śmierci” gdzie znajduje się mierząca około 400 metrów wysokości jedna 

z najwyższych wydm na świecie zwana „Big Daddy". Postój przy kanionie Sesriem, który był uważany przez Buszmenów za 

święte miejsce. Powrót do miejsca noclegu i czas wolny. Nocleg w lodżach na terenie parku. 
  
5 dzień  Pustynia Namib / Swakopmund    
Przejazd (ok. 5 godz.) do miasteczka Swakopmund nad Oceanem Atlantyckim, które jest przykładem dobrze zachowanej 

niemieckiej architektury kolonialnej. Postój przy przełęczy rzeki Kuiseb, a następnie w miejscu gdzie przebiega zwrotnik 
Koziorożca. Po zakwaterowaniu wycieczka do „księżycowej doliny” by podziwiać okoliczne krajobrazy. W czasie wycieczki 
będzie można zobaczyć welwiczie przedziwną, roślinę endemiczną dla Namibii oraz Angoli, która może żyć nawet do 2000 lat. 

Nocleg w Swakopmund. 
  

6 dzień  Swakopmund / Walvis Bay    
Przejazd drogą wzdłuż Oceanu Atlantyckiego do Walvis Bay, głównego miasta portowego Namibii położonego nad Zatoką 

Wielorybią. Rejs katamaranem po zatoce. Możliwość zobaczenia fok oraz wielorybów. Lekki lunch podczas rejsu. Powrót do 

hotelu. Po południu czas na odpoczynek, spacery lub fakultatywne korzystanie z lokalnych atrakcji (np.: przejażdżka quadami, 

czy wycieczka balonem). Nocleg w Swakopmund. 
  

7 dzień  Swakompund / Damaraland    
Przejazd do regionu Damaraland (ok. 5 godz.), którego nazwa pochodzi od zamieszkującego te tereny plemienia Damara. Część 

trasy przebiega wzdłuż wybrzeża szkieletowego, które było nazwane przez portugalskich żeglarzy „bramą do piekła” ze 

względu na silne prądy morskie. Postój przy „Bazaltowych Organach”, czyli pionowo ciosanych ciekawych formacjach skalnych. 

Nocleg w lodżach na terenie parku. 
  

8 dzień  Damaraland   
Przejazd do miasteczka Twyfelfontein. Oglądanie słynnych rysunków wyrytych w skałach setki lat temu przez Buszmenów 

San, które przedstawiają lwy, nosorożce, słonie, strusie i żyrafy, a także odbicia ludzkich stóp i zwierzęcych łap. Miejsce to jest 

jedynym w kraju obiektem wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wycieczka w poszukiwaniu żyjących na 

wolności pustynnych słoni. Słonie te przez 10 miesięcy w roku pozbawione są dostępu do zbiorników wodnych. Przeżywają, 

ponieważ umieją poszukiwać wody kopiąc głębokie doły w wyschniętych korytach rzek. Nocleg w lodżach na terenie parku. 
  

9 dzień  Damaraland / ParkNarodowy Etosha    
Przejazd do Parku Narodowego Etosha (ok. 4,5 godz.), który z powierzchnią 22 tys.km² jest jednym z największych parków na 

świecie. Żyje tu 114 gatunków ssaków, 340 gatunków ptaków, 110 gatunków gadów. Po drodze zwiedzanie okolic wioski 

Kamanjab zamieszkałej przez plemię Himba. Himba to jedna z nielicznych grup etnicznych, która od setk lat kultywuje swoją 

unikatową tradycję. Kobiety, słynące z nieprzeciętnej urody, do dziś pokrywają swoje ciała i włosy brunatno-czerwoną maścią 

robioną z tłuszczu z mleka krowiego, ekstraktu z roślin, popiołu i ceglasto-czerwonej ochry. Wieczorne safari. Nocleg w lodżach 

na terenie parku. 
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10 dzień  Park Narodowy Etosha   
Całodniowe safari na terenie Parku Narodowego Etosha. Przy odrobinie szczęścia będzie można zobaczyć zwierzęta, które żyją 

na terenie parku takie jak: słonie, żyrafy, hipopotamy, nosorożce, antylopy, hieny, lwy, gepardy i lamparty. Nocleg 
w lodżach na terenie parku. 
  

11 dzień  Park Narodowy Etosha / Park Narodowy Waterberg    
Przejazd do Parku Narodowego Waterberg (ok. 4,5 godz.). Położony w centralnej części Namibii park ma powierzchnię 405 

km². Płaskowyż Waterberg jest trudno dostępny, dlatego w latach siedemdziesiątych powstał program przeniesienia tam kilku 

z zagrożonych gatunków zwierząt w celu ochrony przed drapieżnikami oraz kłusownikami. Popołudniowe safari na terenie parku 
narodowego. Nocleg w lodżach na terenie parku.  
  

12 dzień  Widnhuk     
Przejazd na lotnisko w Windhuk (ok. 5 godz.). Wylot do Warszawy z przesiadkami.  
  
13 dzień  Powrót do Polski  
Przylot do Warszawy. 
 
 

Termin: Symbol: Cena od osoby: Dopłata do pokoju 1 os. 

05.09 - 17.09.2017 NAM-9/17 6980 PLN + 2680 USD* 240 USD* 
 

*  płatne w Polsce w USD lub w PLN według kursu sprzedaży w Pekao S.A. z dnia wpłaty.  
 
Cena obejmuje: 
1. Przelot na trasie Warszawa – Windhuk – Warszawa z dwiema przesiadkami w klasie ekonomicznej. 
2. Transfery i przejazdy wg programu klimatyzowanym autokarem.  
3. Zakwaterowanie w hotelach oraz lodżach o standardzie zbliżony do obiektów *** i **** w pokojach  2-os. z łazienką i 

klimatyzacją.  
4. Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wymienionych w programie w tym do parków narodowych. 
5. Opiekę lokalnego przewodnika w czasie zwiedzania. Przewodnik pełni również funkcję kierowcy. 
6. Opiekę polskiego pilota na całej trasie wycieczki.  
7. Posiłki (ilość wskazuje cyfra w ikonce przy każdym dniu programu).   
8. Wizę do Namibii dla posiadaczy paszportów RP.  
9. Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób przewlekłych), NNW i bagażu. 
10. Podatek 0% VAT. 
 
Cena nie obejmuje: 
1.     Dodatkowych posiłków oraz napojów do posiłków. 
2.     Napiwków dla lokalnych przewodników (70 USD od osoby - płatne na miejscu). 
3.     Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie objętych programem zwiedzania. 
4.     Ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie. 
5.     Usługi bagażowych w hotelach (lodżach) oraz na lotniskach. 
6.     Obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (13 PLN ). 
 
  
UWAGI: 
 Wycieczka jest realizowana przy grupie min. 14 osób. W przypadku mniejszej liczby uczestników cena może ulec zmianie. 
 Kolejność realizacji programu, godziny przelotów oraz trasa przejazdu może ulec zmianie.  

 Aby otrzymać wizę do Namibii do dnia 20 lipca należy dostarczyć 
do biura paszport, wypełniony wniosek wizowy wraz  z 2 zdjęciami 

biometrycznym. Paszport powinien być ważny 6 miesięcy od daty powrotu oraz mieć dwie wolne strony.  
  Doba hotelowa w większości hoteli zaczyna się o godz. 14 i trwa do godz. 10 dnia następnego. Wcześniejsze 

zakwaterowanie w dniu przybycia do hotelu jest możliwe jedynie w przypadku dostępności pokoi hotelowych i zgody hotelu. 

Brak możliwości zakwaterowania przed rozpoczęciem się doby hotelowej nie stanowi wady usługi. 
 Podana standaryzacja hoteli jest kategoryzacją lokalną.  
 Cena imprezy obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (KL) i pomoc w podróży (assistance) (w tym ryzyko 
 zaostrzeń i powikłań chorób przewlekłych) do 30 000 EUR, następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) do 2 500 EUR oraz 
 kosztów utraty lub opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego do 250 EUR. 
 
CHARAKTERYSTYKA TRASY: 
ZAKWATEROWANIE: 
Grupa będzie zakwaterowana w hotelach oraz w logdach (zazwyczaj domki typu bungalow). Wszystkie lodge mają standard 

zbliżony do hoteli. Posiadają bar, sklepik oraz restauracje. Większość pokoi ma zainstalowaną klimatyzację, zazwyczaj są 

baseny, z których można bezpłatnie korzystać. 
 
 



 
 
PRZEJAZDY: 
W czasie objazdu przez Namibię autobusy poruszają się głównie po drogach szutrowych. Jakość dróg jest dobra, a autobus 

porusza się średnio z prędkością 100 km/h. Z powodu specyficznych warunków drogowych autobusy są specjalnie dostosowane 

do dróg w Namibii – silnik  zazwyczaj jest z przodu pojazdu. Duża pojemność silnika powoduje, że autobusy mogą być głośne. 

Przejazdy w Namibii mogą trwać do 6 godzin, ale będą częste przystanki na odpoczynek czy sesje fotograficzne.  
 
POSIŁKI: 
Śniadania będą serwowane w hotelach lub lodgach, a kolacje również w restauracjach. Będzie serwowana kuchnia europejska 

oraz afrykańska. W czasie przejazdów będzie można zazwyczaj zjeść lunch w lokalnej restauracji - koszt posiłku 10 - 15 USD. 
 
ZWIEDZANIE: 
Trasa przebiega przez najpiękniejsze miejsca w Namibii. Dłuższe przejazdy dają możliwości zobaczenia różnych krajobrazów. 

Wyjazdy z hoteli (lodge) będą wczesnym rankiem, a przyjazd w godzinach popołudniowych. Zwiedzanie będzie rano lub późnym 

popołudniem, aby uniknąć największych upałów. 
 
ZDROWIE: 
Nie ma obowiązkowych szczepień. Ryzyko występowania malarii jest w północnej części kraju i głównie w porze deszczowej od 

listopada do czerwca. Nie odnotowano przypadków zachorowań na ebolę. Służba zdrowia jest stosunkowo dobrze rozwinięta, 

zwłaszcza w stolicy kraju. 
 

Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie. 
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