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Ilość dni : 15 
Ilość kilometrów:   +/-  3500-4000 
Trasa wyprawy: Namib Naukluft Park, Sossusvlai, Sesriem Canyon, Walvis Bay, Swakopmund, Cape Cross, 
Damaraland, Kaokoland, Epupa Falls, Cheetah Farm, Etosha Park. 

 
 

 



PROPONOWANY PROGRAM 

 
DATA 

 
MIEJSCE 

 

 
ZAKWATEROWANIE 

STANDARD 
 

WYŻYWIENIE 
 

ALTERNATYWA 
VIP 

 

7 -05-2016 Namib 
Desert 

Moon Mountaine 
Lodge (hotel) 

Kolacja, śniadanie*** 
 

wspólnie 

8-05 2016 Namib 
Desert 

Sesriem Campsite 
(namiot) 

lunch własny, ** 
kolacja z grilla* 

 

Sossus Dune Lodge 
(hotel) 

9 -05-2016 Swakopmund Desert Breeze (hotel) 
Śniadanie*** 

lunch* w restauracji** 
 

wspólnie 

10 -05-2016 Swakopmund Desert Breeze (hotel) 
Śniadanie*** 

Lunch na łodzi ** 
 

wspólnie 

11-05-2016 Spitzkoppe Spitzkoppe Campsite  
(namiot) 

lunch własny** 
kolacja z grilla* 

 

Spitzkoppe Campsite 
(namiot) 

12-05-2016 Damrland Mowani Campsite 
(namiot) 

śniadanie, lunch 
własny** 

kolacja z grilla* 
 

Mowani Mountain 
Camp (hotel) 

13-05-2016 Opuwo Opuwo Luxury 
Rooms (hotel) 

 
Kolacja, śniadanie*** 

 

wspólnie 

14 -05-2016 Epupa falls Epupa Falls 
Campsite (namiot) 

Wyżywienie własne** 
 

Epupa Falls Lodge 
(hotel) 

15 -05-2016 Epupa falls Kunene River 
Campsite (namiot) 

Wyżywienie własne** 

 

Kunene River Lodge 
(hotel) 

16-05-2016 Etosha NP Dolomite Camp 
(hotel) 

Kolacja, śniadanie*** 
 

wspólnie 

17-05-2016 Etosha NP  Okaukuejo Lodge 
(hotel) 

Kolacja *** 

 

wspólnie 
 

18 -05-2016 Etosha NP  
Halali Campsite  

(namiot) 
Wyżywienie własne** 

 

Halali Bush Challet 
(hotel) 

 
19 -05-2016 

 
Erindi Game 

R 

 
Erindi Luxury Lodge 

(hotel) 
 

Kolacja, śniadanie*** 
 
 

 
wspólnie 

 

20-05-2016 Windhoek 
 

Erindi Luxury Lodge 
(hotel) 

 
Kolacja, śniadanie*** 

 

wspólnie 

21-05-2016 Windhoek 
 

Lot do Europy  
 

-  - 

*Kolacja z grilla zostanie przygotowana przez naszych prywatnych lokalnych kucharzy 
** wyżywienie własne – tj. zakupione wcześniej produkty w Polsce lub w Namibii do spożycia na kempingach lub w trasie lub w 
restauracjach, które są dostępne w Swakopmund i w Etoshy.  
*** pozostałe kolacja, śniadanie są podawane w lodgach. 



Namibia -Diament Pustyni  
                   Wstęp 

Pokłady diamentów pod złotymi wydmami, najliczniejsza populacja gepardów,  

najstarsza pustynia, która łączy się z Oceanem Atlantyckim, nierówne i różnorodne  

krajobrazy tworzą wspaniałą atmosferę czarnego lądu, jakim jest Namibia.  

 Ten kraj, znajdujący się na zwrotniku Koziorożca określany krajem kontrastów przyciąga  

turystów swoją tajemniczością, niczym nie ograniczoną wolnością i przestrzenią wolną od  

zgiełku. Kierowanie samochodami terenowymi po urozmaiconych drogach dostarcza turystom  

niezapomnianych emocji i wrażeń. Miłośnicy przyrody i poszukiwacze odległych zakątków  

zainspirują się pięknem Pustyni Namib. Krajobraz pustynny tworzą skaliste góry i żwirowe  

równiny oraz półksiężycowate wydmy piaskowe. Wyjątkowe piękno i znaczenie wydm  

pustynnych zostało zauważone i wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ze szczytu  

słynnej wydmy Dune 45 rozpościera się  zachwycająca panorama na Park Narodowy Namib- 

Nauklauf oraz najwyższą wydmę na świecie Big Daddy, której wysokość od podnóża do  

szczytu wynosi aż 383 metry. Malowniczych miejsc, gdzie nie powinno zabraknąć aparatu  

fotograficznego jest w Namibii więcej, na przykład miejsc tak pięknych, jak nietypowy widok  

bieli wyschniętego jeziora, kontrastującej z czerwienią otaczających wydm i czernią obumarłych  

drzew. 

  Przejeżdżając po Namibii widać porządek, schludność i estetykę architektury i miejskich  

alejek, co jest rzadkością w krajach afrykańskich. Pozostałości po niemieckiej architekturze  

kolonialnej pochodzą z XIX-wieku. Miasto Luderitz nazwane przez Otto Von Bismarcka –  

Niemiecką Afryką Południowo – Zachodnią, dzięki złożom diamentów zachęcało Niemców  

do przyjazdu i odkrywania tego odległego lądu. Jednak, po I wojnie światowej Niemcy utraciły  

ten obszar na rzecz obecnej Republiki Państw Afrykańskich, aż w 1990 r. powstała niepodległa  

Namibia. 

 Organizacja państwa i polityka Namibii nie wpłynęły na zamieszkiwaną tam ludność,  

bowiem nadal żyją biali – głównie Niemcy oraz czarne pierwotne plemiona Herero, Himba,  

Buszmeni. Himba to koczownicy, którzy nauczyli się egzystować bez wody, a kobiety barwią  

swoją skórę na czerwono nakładając otjize, pastę z masła z dodatkiem ochry. Herero słyną  

z nakrycia głów kobiet, które przypomina rogi krów. Najstarszy na świecie lud Buszmenów  

posługuje się charakterystycznym językiem opartym na dźwiękach, zwanych mlaskami. 
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 Miłośnicy dzikich zwierząt będą mieć szansę, aby tropić i obserwować pustynne słonie,  

antylopy, zebry, majestatyczne oryksy, szakale, strusie, kotiki, pelikany itp. Namibia może  

pochwalić się największym prywatnym rezerwatem przyrody w Erindi, ale także Parkiem  

Narodowym w Etoshy gdzie organizowane są wyprawy safari, a woda pojawia się tylko na  

kilka dni w roku , wtedy to nad Etoshę przylatują wielkie stada flamingów i pelikanów. 

 Podczas wyprawy poznamy sposób życia w Namibii i tamtejszą kuchnię. W Sesriem,  

Spitzkoppe, w Mowani kolacje przyrządzą dla nas zamówieni lokalni kucharze, głównie aby był  

to typowo afrykański grill (Braai) z game-meat (upolowanych zwierząt). Będziemy zajadać się  

stekami T-bone z wołowiny – najlepszej na świecie, stekami z krokodyla, a też rozmaitymi  

rybami, typu Angel Fish i różnymi rodzajami owoców morza.   

 Według fachowców ze względu na temperaturę i brak opadów najlepszym okresem  

aby wyjechać do Namibii jest miesiąc maj - tamtejsza wczesna jesień. Przygotowaliśmy  

dla Państwa szczegółowy opis wyprawy, która z pewnością zafascynuje i zachwyci ….  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAMOWY PROGRAM 

Dzień 1, 06-05-2016  

Wylot z Warszawy o godz. 17:05– rekomendowany przez biuro; 
dla pozostałych osób - wg indywidualnego planu lotów 

Dzień 2, 07-05-2016 

Windhoek Lotnisko – Windhoek City – Moon Mountaine Lodge 
(Dystans: 45 km) 

 Pierwszy dzień podróży rozpoczniemy od zwiedzania stolicy Namibii – Windhoek.  

O godz. 700 spotka się z nami na lotnisku lider wyprawy i zabierze specjalnym autem  

spacerowym na zwiedzanie stolicy. Zobaczymy Pałac Prezydencki, niemiecką architekturę  

z czasów kolonialnych Namibii , która była niemiecką kolonią. To pozostawiło silny wpływ na  

kształt państwa, jego organizację, a nawet architekturę i nazwy ulic w tym m.in. Tintenpalast  

(obecną siedzibę parlamentu) i luterański kościół Christuskirche. W mieście będzie możliwość  

wymiany waluty na namibijski dolar (NAD: 1 USD = 15,6; 1 EUR = 17,2 NAD; 1 NAD = 0,25 PLN;  

 1 PLN = 3,94 NAD), co rekomendujemy w celu zrobienia zakupów żywnościowych na dalszą  

drogę, a następnie udamy się  po odbiór aut 4x4. 

  Będzie to dobry moment, aby zapoznać się z samochodami, sprzętem i wyposażeniem  

kempingowym, a także poznać funkcjonalność i działanie znajdującego się na nim namiotu. 

Pierwszą namibijską noc spędzimy w Moon Mountaine Lodge. Kolacja i śniadanie będą 

serwowane w restauracji należącej do obiektu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



RAMOWY PROGRAM 

Dzień 3, 08-05-2016 

                           Windhoek – Namib Naukluft (Park Narodowy Naukluft)   
                                                                      (Czas podróży 6 h, Dystans: 358km) 

 

 Po śniadaniu w Moon Mountaine Lodge wyruszymy na najstarszą pustynię świata –  

pustynię Namib. Trasa będzie prowadzić po pustych drogach szutrowych (ruchem  

lewostronnym, ale po raczej pustych drogach) pośród rozległych i różnorodnych obszarów  

dzikiej natury.   

 W przerwie na lunch kucharz zaserwuje Nam specjalności namibijskie. Tutaj będzie  

możliwość wycieczki na quadach po pustyni  (za dodatkową opłatą 40 EUR – 1,5 h).Dalsza  

trasa poprowadzi nas do Kanionu Sesriem, gdzie będzie dobry moment na zrobienie  

pamiątkowych fotografii. Pozostanie czas na grillową kolację z ogniskiem (steki z dzikich  

zwierząt tak smakują najlepiej) i rozłożenie kempingu. Ta ciepła noc pod gołym niebem  

przyniesie z oddali dźwięki dzikiej Afryki, jak ryki polujących drapieżników, śpiewy cykad,  

zawodzenie szakali i płacz upolowanych puchaczy. 

          Wersja VIP przewiduje nocleg w eleganckim Sossus Dune Lodge, gdzie można słuchać 

Afryki z tarasu restauracji.  

 Następnego dnia, wczesnym świtem wyruszymy do Sossusvlaa, aby zdążyć na wschód  

Słońca na wydmach. Sossusvlaa słynie z wysokich, czerwonych wydm piaskowych i białej solnej  

płaszczyzny po wyschniętym jeziorze. 



RAMOWY PROGRAM 
 
 

Dzień 4, 09-05-2016  

    Sossusvlai – Walvis Bay – Swakopmund 

          (Czas Podróży: 6h - Dystans: 374 km) 

 

 Kolejnego dnia wyprawy będziemy dalej zdobywać pustynię Namib i po czym udamy się  

nad Zatokę by odwiedzić portowe miasto nad Zatoką Wielorybią – Walvis Bay. Na pustyni  

znajduje się zadziwiająco bogata fauna i flora, m.in. kaktusy, baobaby, strusie, zebry, żyrafy.   

 Kluczowym punktem będzie przekroczenie Zwrotnika Koziorożca, który został  

oznaczony wielkim znakiem drogowym – Tropic of Capricorn i nie bez powodu turyści wybierają  

ten moment na zrobienie pamiątkowych zdjęć. 

 Po dotarciu do Walvis Bay jest odpowiedni czas na skosztowanie lunchu w słynnej restauracji  

Anshors the Jetty, w której podają wyśmienite kalmary. Miasto słynie również z kompleksu  

płytkich basenów, które służą do pozyskiwania soli z wody morskiej (Walvis Bay Lagoon). Dalej  

jadąc trasą wiodącą do Swakopmund można zobaczyć flamingi i pelikany.  

Po dniu pełnym emocji zrelaksujemy się i odpoczniemy w bungalowach Desert Breeze, gdzie  

będziemy zakwaterowani i zjemy wspólnie kolację a dodatkowo możemy skorzystać z basenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień 5,  10-05-2016 

                          Sossusvlai – Walvis Bay – Swakopmund 

                                (Czas Podróży:1h  Dystans: 30 km) 

 

Po śniadaniu proponujemy dla chętnych (koszt 66 EUR wraz ze snack lunch) niezapomniany rejs  

łodzią po Atlantyku (godz. 9-12) na spotkanie z delfinami, fokami, wielorybami. Na pokładzie  

będzie przygotowany poczęstunek w formie owoców morza, przekąsek i szampana.  

 Po 3 godzinnym rejsie zobaczymy lagunę Sandwich Harbour na wybrzeżu Atlantyckim, która  

odegrała ważną rolę w historii Namibii. Przejedziemy po wyschniętym korycie rzeki  

w poszukiwaniu tzw. Little five, czyli charakterystycznych zwierzątek pustynnych, jak węże,  

kameleony, jaszczurki itp. Przed odpoczynkiem po intensywnym dniu pojedziemy zrobić zakupy  

pamiątek i żywności, napojów na kolejne dni w lokalnych sklepach.Po dniu pełnym  

wyczerpujących atrakcji wrócimy do Desert Breeze Lodge. 

 



RAMOWY PROGRAM  

Dzień 6, 11-05-2016 

Swakopmund – Damaraland 
(Czas Podróży:4h    Dystans: 240 km) 

  

 Opuszczając kurort wypoczynkowy Swakopmund wyruszymy  drogą solną aż do  

Wybrzeża Szkieletów. Tutaj fale Atlantyku zbijają się z piaskiem suchej pustyni. Wybrzeże  

znane jest nieszczęśliwie z rozbitych okrętów, które zabłądziły we mgle, ale ponadto znajduje  

się tam Narodowy Park, który rozciąga się na szerokości 40 km. Atrakcją w dalszej drodze  

będzie kolonia dwóch tysięcy fok w Cape Cross (Przylądek Krzyża). Miasto posiada interesującą  

historię krzyża postawionego w 1486 r. przez odkrywcę z Portugalii, Bartolomeu Dias,  

pierwszego europejskiego żeglarza.  

 

 W drugiej części dnia odkryjemy szczyt Spitzkoppe, znany jako afrykański  Matternhorn  

(szczyt Alp), gdyż wysokość wynosi 1800 m n.p.m. Po drodze można nabyć pamiątkowe  

kamienie półszlachetne. Ciekawym miejscem będzie raj Bushmenów, gdzie można podziwiać  

piękny klif, malowidła skalne i bogata roślinność (drzewa kołczanowe). Bushmeni to kolejne  

unikalne plemię endemiczne nomadów afrykańskich. Ci niewysocy ludzie o pogodnym  

usposobieniu  posiadają ogromną – potwierdzoną przez naukę, wiedzę o naturze, lekach,  

gwiazdach, polowaniach i przetrwaniu. Przebywanie z nimi to mistyczne doświadczenie. 

 

 Noc spędzimy wszyscy w Kempingu Spitzkoppe. (W wersji VIP też bowiem nie ma  

hoteli w tej okolicy). Kolacja i śniadanie będzie przygotowane przez naszych kucharzy  

i postaramy się skosztować innych rodzajów grillowanej dziczyzny oraz wsłuchać w opowieści  

nocnej Afryki. 



RAMOWY PROGRAM 
 

Dzień 7, 12-05-2016 

Swakopmund – Damaraland 
(Czas Podróży:4h    Dystans: 240 km) 

  

 Kolejnym celem wyprawy będzie Damaraland. Po drodze zatrzymamy się w małym  

mieście Uis, słynącym ze starych zamkniętych kopalni rudy żelaza, ale także w wiosce ludu  

Herero i Himba. Co ciekawe oba ludy reprezentują to samo plemię, a wyróżniają się kompletnie   

innym wyglądem, oblepieni błotem z czerwona ochrą i niemal zupełnie nadzy Himba  

kontrastują z kolorowymi strojami jakby sprzed 200 lat Herero. Warto zabrać z Polski małe  

gadżety, które często dostajemy lub sami kupujemy impulsywnie, jak drobiazgi, gumy do żucia  

tzw. smycze, lizaki, kredki, breloczki, aby podarować lokalnym mieszkańcom, a zwłaszcza  

dzieciom. Odwiedzimy również wioskę ludu Damara, u których można zakupić nawet bez  

pomocy tłumacza afrykańską biżuterię.  

 Po wspólnym lunchu zaserwowanym przez naszego kucharza udamy się do Palmwag –  

rezerwatu dzikich zwierząt o powierzchni 400 tys. hektarów. Na otwartym terenie żyją na m.in.  

leopardy, lwy, gepardy, zebry, żyrafy, słonie.   

 Noc w Damaraland spędzimy na kempingu w namiocie z kolacją w formie grilla.  Wersja  

VIP przewiduje nocleg w  w super bungalowach  Mowani Mountain Camp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAMOWY PROGRAM  

Dzień 8, 13-05-2016 

Damaraland – Kaokoland (Opuwo) 
(Czas Podróży:6h   Dystans:244km) 

 

 Atrakcją kolejnego dnia będzie nielicznie zamieszkujący obszar Kaokoland z górską scenerią  

w tle. Dalsza trasa prowadzi przez Rezerwat Palmwag Gam, gdzie żyją żyrafy, słonie, nosorożce  

i lwy. Na wieczór dojedziemy do Opuwo, stolicy tego regionu i zakwaterujemy się w Opuwo  

Luxury Rooms. W Opuwo można zaopatrzyć się w żywność w supermarkecie, tam gdzie półnagie  

kobiety słynnego plemienia Himba robią zakupy. Himba to ostatni prymitywny lud Nomadów na  

świecie. Słynie z tego, że się nie myje, a jedynie smaruje błotem z ochrą i masłem. Różnią się  

kompletnie od swych braci, którzy się odłączyli w czasach głodu i stworzyli odmienny lud Herero  

bardziej już ucywilizowany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dzień 9, 14-05-2016 
Opuwo – Epupa Falls 

(Czas Podróży:3h   Dystans: 170 km) 

Rano wyjedziemy, aby poznać wioskę ludu Himba. Dzień 9 dedykowany jest Epupa Falls –
urzekających  wodospadów na rzece Kunene, na granicy Namibii i Angoli. Flora w tym regionie 
zafascynuje nie jednego globtrotera, bowiem rosną tutaj baobaby,  fikusy, balsy, drzewa dzikiej figi, 
palmy itp. Niedaleko od Epupy znajduje się rzeka Kunene. Krajobraz jest otoczony przez kolorowe 
skały, a w rzece występują krokodyle – to moment na wspólną fotografię z krokodylami w tle. Noc 
spędzimy w namiotach na  kempingu na wprost wodospadów. Wersja VIP przewiduje nocleg  
w Epupa Falls Lodge. Epupa to fantastycznie wyglądający spory wodospad wśród fascynującego 
zielonego otoczenia. 



RAMOWY PROGRAM 
 

Dzień 10, 15-05-2016 

                   Epupa Falls – Kunene River (offroad Safari) 
           (Czas Podróży 5 h Dystans: 240km) 

 

 Kolejny dzień to jazda 4x4 off road, poza trasą wzdłuż rzeki Kunene na granicy z Angolą.  

Niebezpieczna droga doda adrenaliny, bo wyzwanie polega na rozsądnym przejechaniu bez  

utknięcia w piasku lub błocie. Kiedy kierowca będzie zmagać się z drogą i autem, co może uda się  

bez przeszkód, pasażerowie mogą upajać bogatymi krajobrazami natury i malowniczych wiosek  

Himba.  

Tutaj mamy dla chętnych opcję raftingu po kataraktach rzeki Kunene, w cenie 40 EUR/os. 

Przygoda na rzece jest przeżyciem nie do zapomnienia, zwłaszcza, że w tej rzece (wprawdzie  

o wiele km niżej) żyją krokodyle.Wiemy z doświadczenia, że jest to jedno must do w Namibii  

i oczywiście w pełni bezpieczne. Po dniu pełnym atrakcji zakwaterujemy się w kempingu blisko  

rzeki (Kunene River Campsite) i z rana wyruszymy w dalszą trasę do Etoshy. 

Wersja Vip przewiduje nocleg w Pokojach Kunene River Lodge. 

 

 

 

 

 

 

 
 



RAMOWY PROGRAM 
Dzień 11/12/13 

16/17/18-05-2016 

                     Kunene – Etosha 
            (Czas Podróży 6 h   Dystans: 370km) 

 

Po śniadaniu wyprawa do Etoshy, przez mało uczęszczaną przez turystów Bramy Nehale. Dzień  

w Etoshy spędzimy tropiąc występujące tu w dużych ilościach dzikie zwierzęta, filmując i robiąc  

fotografie – można spotkać szakale, ratele miodożerne. Park Narodowy w Etoshy prezentuje  

wszystkie gatunki spotykane w południowej Afryce. W sercu parku znajduje się słone  

i wyschnięte jezioro, pokryte białą twardą skorupą błota.   

 11-tego dnia podróży zapewne zasłużymy na relaks i odpoczynek w lodgy w DolomiteCamp  

z dostępem do basenu. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kolejnego dnia zjemy wspólną kolację i zakwaterujemy się w Okaukuejo Lodge. 
 

 Ostatnią noc w Etoshy spędzimy w namiotach na dachu. Wersja Vip przewiduje nocleg  
w  Halali Bush Challet.  
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Dzień 14/15 

19/20-05-2016 

Otjitotongwe – Erindi 
(Czas Podróży 4h   Dystans: 376km) 

Dwa kolejne dni de facto ostatnie w Afryce spędzimy w luksusowym Erindi, największym  

prywatnym rezerwacie natury i dzikiej zwierzyny na świecie. Na obszarze 70 tysięcy  

hektarów żyje prawie 20 tysięcy dzikich zwierząt. Region zamieszkuje fantastycznie  

kolorowo i endemicznie strojne plemię Herero. Obie noce spędzimy w Erindi Luxury  

Lodge. Tu w komfortowych warunkach będzie czas na podsumowania, uzupełnienie  

wspomnień i autentyczny relax. 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień 16  
21-05-2016  

Erindi – Windhoek 
(Czas Podróży 3h   Dystans: 300km) 

Zbliżając się do końca wyprawy po Namibii, jeszcze wczesnym porankiem zwiedzimy Okahandja, 
najstarszą osadę. Posiada dworzec kolejowy, sklepy, banki, stacje benzynowe i dwa duże sklepy z 
tradycyjnym rzemiosłem.  Tuż przed wylotem pozostaje oddać wypożyczone auta i ustalić kolejną 
wyprawę po Afryce. Wylot do Europy.  



 

 

Wskazówki ogólne:  

1.Potwierdzenie miejsc hotelowych i wycena będzie  przedstawiona już  w momencie złożenia  zamówienia, 

2.Hotele mogą ulec zmianie w zależności od możliwości rezerwacji, jednak co najmniej o tym samym standardzie.  

3.Przed wyjazdem rekomendowane jest szczepienie na żółtą febrę (po 14 dniach szczepienie rozpoczyna swoje działanie); 

4. Wyjazd do Namibii wymagania wyrobienia wizy. Paszport i inne dokumenty  należy przesłać do naszego biura cztery  

tygodnie przez wylotem.   

Do wizy potrzebne będą: 

- wypełniony formularz podpisany z datą; 

- kopia pierwszej strony paszportu; 

- 2 fotografię o wymiarach 45 mmx35 mm; 

- paszport ważny 6 miesięcy od daty wjazdu do Namibii musi posiadać 3 czyste ostatnie strony; 

- ubezpieczenie zdrowotne (Signal Iduna - przy NNW 60.000 EUR, KL:15.000 EUR, szacunkowy koszt 175 PLN lub  

AIG – przy NNW 5 000 EUR, KL: 50 000 EUR szacunkowy koszt 120 PLN); 

- Opłata za wizę jednokrotną  standardową  turystyczną  do Namibii to koszt 50 EUR plus koszty wysyłki; 

5. Podany ramowy program jest ogólnym planem wyprawy. Harmonogram zwiedzania miast lub obiektów w czasie podróży  

może ulec zmianie z różnych powodów, jak pogoda, zmiana stanu technicznego dróg, nieprzewidywalnych wydarzeń i  

problemów sprzętowych itp. ;  

6. Wyprawa jest dedykowana wytrawnym podróżnikom, którym nie straszny jest kurz, upał, grill i ognisko i spanie w namiocie. 

7. Wyprawa jest objazdem autami 4X4 po Namibii, co oznacza sporą ilość kilometrów a tym samym wiele godzin  

spędza się w samochodzie.  

8. Samochody są oddane do przeglądu i serwisu przed każdym wyjazdem. W razie awarii na miejscu będzie  

dostępna  pomoc i w ciągu 24h auto zostanie naprawione lub zamienione na inne sprawne. Prosimy jednak  

o rozwagę i szacunek, gdyż jest to dziki kraj i przy szybkiej jeździe można nie zauważyć wyjścia zwierząt na drogę.  

Kierowcy muszą mieć uprawienia kat. B – ważne międzynarodowe prawo jazdy lub przysięgłe tłumaczenie. 

9. Ubezpieczenie samochodu jest pełne z ZERO Excess. Prosimy pamiętać, że ubezpieczenie nie pokrywa  szkód wyrządzonych  

zaniedbaniem przepisów drogowych, jazdy po zmroku, niewłaściwym używaniem system 4 x 4 itd..  

10. Podczas kempingu w namiotach będzie możliwość skorzystania z wody bieżącej i prysznica, a obiady i kolacje (tam gdzie  

uzgodniono w 3 miejscach) będą przygotowywane przez załogę samochodu - uczestników wyprawy, którzy przygotują potrawy  

na kotle żeliwnym, grillowane oparte na mięsie, sałatki i potrawy. Przed wyjazdem zostaną uzgodnione wspólnie produkty  

rekomendowane do zakupu w Polsce (zupy błyskawiczne, puszki, liofilizowane, itp.) 

11. Jest to wyprawa autami, a więc najlepiej nie obciążać bagażnika ciężkimi i licznymi bagażami. W autach i w lodgy’ach będą  

ręczniki do Państwa dyspozycji, więc nie trzeba ich zabierać z Polski. Można zaopatrzyć się w menażki i sztućce. 

12. Nie trzeba zabierać śpiworów, ale rekomendujemy własne wkłady do śpiworów głównie ze względów  

Estetyczno – higienicznych.  

13. Można zabrać: letnie t-shirty, sandały, lornetki, latarki (czołówki), polar, spodnie dresowe, ciepłą  

piżamę i rekomendujemy tzw. styl safari tj. przewiewne płócienne koszule i spodnie w kolorze khaki  

z dużą ilością kieszeni.. 

14. Rekomendujemu także zabranie drobiazgów na prezenty , aby wręczać w odwiedzanych wioskach, tzw. gadżety  

korporacyjne lub souveniry z Polski, takie jak: długopisy, kredki, smycze, portfeliki,kubeczki,male proporczyki,  

gumy do żucia, lizaki. 
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