Namibia
NAJPIĘKNIEJSZE OBLICZA AFRYKI

TERMINY WYPRAW:
05.03-21.03.2023
29.10-14.11.2023

1

Dlaczego Namibia?
Te słowa Jacka Pałkiewicza to idealny opis miejsca i przygód, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Jeśli zawsze
marzyliście, aby odkryć prawdziwe oblicze „czarnej” Afryki i przeżyć przygodę swojego życia – ta wyprawa jest
dla Was. Wsiadajcie z nami do terenówek i ruszajmy w podróż bezdrożami południowej cześci tego
wspaniałego i jakże bogatego kontynentu. Zawsze ilekroć jesteśmy w Afryce, czujemy się jakbyśmy byli na innej
planecie. Mamy nadzieje, że będziecie mieli podobne odczucia. Piękna, niezmącona przez człowieka przyroda
obﬁtuje w roślinność niespotykaną nigdzie indziej. Dla kochających przestrzeń i wolność Namibia to pozycja
obowiązkowa. Obszar trzykrotnie większy od Polski, a zamieszkały jest jedynie przez dwumilionową serdeczną
ludność. Zapierające dech w piersiach widoki, dzikie plemiona, bogata roślinność i zwierzęta w swoim
naturalnym środowisku zauroczą każdego bez wyjątku.

Księżycowa Namibia, wraz z wybrzeżem Atlantyku zaspokoją nawet najbardziej wybrednych podróżników.
Możliwość obserwowania pelikanów czy dzikich delﬁnów z pokładu 45 stopowego katamaranu, wizyta w
ogromnej kolonii kotików, off-road samochodami terenowymi, szaleństwa quadami na wydmach pustyni to
dawka adrenaliny, która na długo zapadnie w pamięci. Ludzie tu mieszkający niezależnie czy reprezentują plemię
Buszmenów Damara, Herero czy Himba wyznają zasadę, że najtańszym i najłatwiejszym sposobem na poprawę
swojego wizerunku jest uśmiech.

“AFRYKA JEST CIEPŁA, AFRYKA JEST WIELKA I ZNIEWALAJĄCA! POKOCHASZ AFRYKĘ,
A ONA WYPALI TRWAŁY ŚLAD W TWOIM SERCU....POTEM BĘDZIESZ TĘSKNIŁ”

Jacek Pałkiewicz

Przekonacie się również ile prawdy jest w powiedzeniu, że my Europejczycy posiadamy zegarki, a Afrykańczycy
czas. Niezapomniane wspólne wieczory z najwspanialszymi zachodami słońca, ogniska pod baldachimem z
gwiazd, obozowiska rozbite w samym środku najdzikszych zakątków świata oraz towarzystwo zwierząt znanych
dotąd głównie z programów National Geographic. Zależy nam, abyście obcując z dziką przyrodą zrozumieli jej
rytm, a także doświadczyli różnorodności i piękna natury. Spotkamy nieznane dotąd kultury oraz dzikie plemiona.
Zobaczymy również jak ogromną ilość zbędnych przedmiotów my, Europejczycy kolekcjonujemy w życiu
codziennym. Tereny, które odwiedzimy słyną z niezliczonej ilości kolorowych ptaków od małego wikłacza po
majestatycznego sępa czy orła. Właśnie te ostatnie, będą czasem dla nas cieniem w upalne południa.
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Piękno namibijskiej ziemi ma pełne mocy, ostre kolory. I choć to przyjazne i kojące
miejsce – zawsze traktujmy je z szacunkiem i pokorą bowiem jesteśmy tu tylko
gośćmi. Jeśli szukacie przygody i kontaktu z naturą, a przy tym chcecie eksplorować
nowe tereny, to nasza wyprawa jest właśnie dla Was. Będziemy obcować z przyrodą
w jej najprzeróżniejszych formach, przedzierać się przez formacje skalne, sawannę
pustynię czy wyschnięte koryta rzek. Nasz transport to znakomicie przygotowane
auta terenowe, głównie toyoty z napędem 4×4, prowadzone także przez uczestników
wyprawy. Samochody wyposażone są w rozstawiane na dachu namioty, lodówkę i
całą masę niezbędnego sprzętu kempingowego. Ogromna przestrzeń i małe
zurbanizowanie Namibii pozwoli nam na oddech i wyciszenie. Prowadzeni przez
doświadczonych pilotów i zaopatrzeni w mapy, krótkofalówki oraz telefon
satelitarny zapewniamy że, będziecie czuć się bezpiecznie.

Nasz dzień często zaczynać się będzie o świcie – to właśnie wtedy zwierzęta są
najbardziej aktywne. Noclegi w namiotach na campach to z pewnością nie Hilton, ale
zapewniają bezpieczeństwo oraz wolność nieporównywalną z żadnym hotelem.
Znajdziecie tam prysznic, bieżącą wodę i toaletę. Wysoko postawione namioty na
łonie natury to wygodny i bezpieczny odpoczynek. W połączeniu ze wspólnym
przyrządzaniem posiłków pozwoli nam na pełną integrację oraz dobrą szkołę pracy
zespołowej.

Namibia to królestwo mięsa i dobrej kuchni. Zasmakujecie również afrykańskie
warzywa prosto z małych gospodarstw, które nie sposób odnaleźć w polskich
sklepach. Namibia nie tylko inaczej wygląda, ale też inaczej smakuje. Ten smak
zapamiętacie na długie lata. Czekają nas też jazdy terenówkami po pustynnych
wydmach, piesze wycieczki, a także rejs po Atlantyku. Chcemy pokazać Wam Afrykę
z wielu perspektyw. Dzięki stosunkowo małej liczbie uczestników i określonej formie
podróży będziemy mogli dużo lepiej poznać i zrozumieć odwiedzany kraj. Nasza
trasa nie jest zaliczaniem kolejnych atrakcji. Pokażemy Wam miejsca równie piękne,
choć mniej znane, znajdujące się z dala od uczęszczanych szlaków. Przygotowana
trasa jest projektem autorskim. W naszej wyprawie może wziąć udział każdy, bez
względu na kondycję, wiek, płeć, religię i przekonania. Wyznajemy tylko jedną zasadę:
szacunek dla przyrody, tubylców oraz wszystkich uczestników wyprawy.
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Zobacz co nas czeka w Namibii!

Więcej ﬁlmów z naszych
podróży na Vimeo

DZIEŃ 1 WYLOT
WYLOT Z POLSKI – WINDHOEK
Przed nami lot międzykontynentalny. Zweryﬁkujmy swój
bagaż. Sporo część na pozór niezbędnych rzeczy, okaże się
później niepotrzebna lub wręcz uciążliwa. Z odpowiednim
uprzedzeniem poinformujemy wszystkich uczestników jak
właściwie przygotować się do wyprawy i co zabrać.
Spotykamy się na Okęciu w umówionym miejscu.
Czeka nas 15 dni pełnych wrażeń, przygód, wspaniałych
widoków i doskonałej zabawy.

namibia w liczbach
odległość od Polski – 12 658 km
powierzchnia: 825 418 km²
liczba ludności: 2 484 780 (2017)
języki: owambo, nama, afrikaans, herero, angielski, niemiecki
temperatura w trakcie pobytu: 27 st. C
wilgotność: 20 - 60%
waluta: dolar namibijski

DZIEŃ 2 Windhoek
Lądujemy w Windhoek. Przejazd do lodgy i zakwaterowanie. Po lunchu
udajemy się na parking, gdzie zapoznamy się z autami oraz otrzymamy
ekwipunek campingowy. Przejdziemy również krótkie szkolenie z obsługi
sprzętu. Potem czas na odpoczynek i powitalną kolację. Nocleg w wygodnym
hotelu, tak by dobrze odpocząć po podróży i nabrać sił na przygody.

DZIEŃ 3 PUSTYNIA NAMIB
WINDHOEK - SOSSUSVLEI
Lądujemy o świcie. Odbieramy na lotnisku auta oraz ekwipunek campingowy,
przechodzimy krótkie szkolenie z obsługi sprzętu, wrzucamy bagaże i
ruszamy do sklepu po niezbędne zaopatrzenie żywieniowe. Nie tracąc dnia
wyruszamy w drogę do najstarszej na świecie pustyni – Namib.
Zatrzymujemy się, aby zjeść obiad w pięknych okolicznościach przyrody
miasteczka Solitaire.

Na miłośników motoryzacji oraz fotograﬁi czeka niemała gratka. Znajdują się
tu bardzo ciekawe wraki zabytkowych aut, które świetnie wpisują się w
tutejszy krajobraz. Dla chętnych będzie możliwość odświeżenia się pod
prysznicem. Dzisiejszy nocleg spędzamy na campingu w niewielkiej osadzie
Sesriem, znanej jako „Brama Sesriem”, która niejako jest wstępem do Parku
Narodowego Namib-Naukluft. Jest to jednocześnie najlepsza lokalizacja w
pobliżu głównych atrakcji: Sossusvlei, Sesriem Canyon, Deadvlei oraz
najsłynniejszej wydmy świata Dune 45, na której przy wschodzie słońca
powitamy dzień. Nocujemy w namiotach, rozstawionych na dachach naszych
samochodów, pośród koron akacji. Dzień kończymy wspólną kolacją przy
płomieniach ogniska.

DZIEŃ 4 PUSTYNIA NAMIB
SOSSUSVLEI – DUNE 45 – DEADVLEI
– SWAKOPMUND
Pobudka jeszcze przed świtem. Wskakujemy do aut i ruszamy w samo serce najwyższych
wydm świata, sięgających nawet 400 m wysokości. Pierwszym celem jest zdobycie Duny
45, najsłynniejszego, piaszczystego kolosa. Mozolne wdrapywanie się na szczyt zostanie
nagrodzone niewiarygodną grą świateł i cieni, kiedy wraz ze wschodem słońca olbrzymie,
czerwone wydmy Sossusvlei obudzą się ze snu. Będziemy mieli również okazję wypatrzeć
tutejszych mieszkańców pustyni: oryksy, szakale i strusie. Po tym wspaniałym widowisku,
czeka nas piknik u podnóża Dune 45. Następnie udamy się na spacer po wyschniętym
jeziorze Deadvlei, gdzie biel ogromnej połaci soli kontrastuje z czerwienią otaczających
wydm oraz czernią wyschniętych kikutów drzew. To niezwykle surrealistyczne i trochę
tajemnicze miejsce zachwyca każdego bez wyjątku. Dlatego dodatkowy czas rezerwujemy
na sesję fotograﬁczną.

Zaraz po tym ruszamy na trekking do Doliny Śmierci. Wejdziemy na wydmę Sossusvlei,
dzięki której nazwę zawdzięcza cała dolina. Po trekkingu jedziemy w stronę Swakopmund z
przerwą na szybką przekąskę w jednym z punktów widokowych na łonie natury.
Swakopmund to urokliwy, nadmorski kurort z charakterystyczną, kolonialną zabudową,
wzniesioną przez Niemców na pustyni zaraz nad zwrotnikiem Koziorożca. Kolorowe
budynki, zadbane ulice i niemiecki porządek harmonizują z surowym otoczeniem pustyni i
zimnymi wodami Atlantyku. Dzisiejszy nocleg spędzimy w namiotach na campingu w
akompaniamencie oceanu. Wspólnie przygotujemy kolację, bądź udamy się do jednej z
licznych, lokalnych restauracji serwujących doskonałe owoce morza. Dla chętnych
możliwość wyjścia do klubu na drinka.

DZIEŃ 5 SWAKOPMUND
REJS KATAMARANEM PO ATLANTYKU – WYPRAWA NA
SANDWICH HARBOUR I JAZDA PO WYDMACH
Rankiem po śniadaniu podjedzie bus i zabierze chętnych na przystań Walvis Bay, skąd katamaranem wypłyniemy na szerokie
fale Oceanu Atlantyckiego. Weźmiemy udział w karmieniu wskakujących na pokład uchatek oraz zrobimy selﬁe z ogromnym
pelikanem. Przy odrobinie szczęścia będziemy mogli zobaczyć popisy delﬁnów butlonosych oraz dowiedzieć się co nieco o
tym ciekawym miejscu od lokalnego przewodnika. Rejs uświetni degustacja świeżych ostryg z tutejszych hodowli i lampka
musującego wina. Po powrocie zjemy lunch w restauracji w Swakopmund, bądź na campingu.

W drugiej części dnia czeka na nas szaleństwo terenówkami po piaszczystych wydmach na Sandwich Harbour.
Przejedziemy po pustyni z wykwaliﬁkowanymi kierowcami w miejscach, w których wydmy spotykają się z oceanem, czyli
Lange Wand. Spragnieni dodatkowych wrażeń wjedziemy na kilka najwyższych wydm po gorących piaskach pustyni, aby
później zjechać z nich z dużą prędkością. To będzie prawdziwy pustynny roller coaster. W przerwie czeka nas wyjątkowy
poczęstunek na jednej z wydm z widokiem na ocean..Dzień pożegnamy w bajecznej scenerii przy zachodzie słońca. Kolację
zjemy na campingu, bądź w restauracji. Nocleg w namiotach.

DZIEŃ 6 UGAB RHINO CAMP
SWAKOPMUND – CAPE CROSS – UGAB RHINO CAMP
Po śniadaniu ruszamy w drogę do Cape Cross. Pierwszym przystankiem będzie Wybrzeże
Szkieletów, którego pasmo rozciąga się wzdłuż wybrzeża od Swakopmund aż pod granicę z
Angolą. Niegdyś żeglarze nazwali ten rejon „bramą do piekła” ze względu na silne prądy i
liczne płycizny. To właśnie na jednej z nich w 2008 roku osiadł statek Zeila, którego wrak
dziś możemy podziwiać. Nieopodal znajduje się największa na świecie kolonia kotików
afrykańskich, ich populacja liczy około 260 tys. osobników. Będziemy mieli możliwość
przyjrzeć się z bliska tym pokracznym stworzeniom i zapewne każdym zmysłem odebrać
wszystko, co wiąże się z tym przedziwnym miejscem.

Kolejny przystanek to obiad w restauracji przy plaży Cape Cross Lodge, po którym ruszamy
bajeczną trasą górskimi wąwozami do Ugab Rhino Camp. Jeżeli będziemy mieli zapasu
czasu, wybierzemy dłuższą, ale uważaną za najpiękniejszą drogę tego regionu. Po drodze
miniemy najwyższy szczyt Namibii – Konigstein (2606 m n.p.m.) w masywie gór Brandberg,
a także zetkniemy się z jedną z bardziej osobliwych roślin na świecie welwiczją, która
występuje jedynie w Namibii i Angolii.

Dzisiejszy nocleg spędzimy na bardzo dzikim i niesamowitym campingu położonym w
korycie rzeki Ugap. Częstymi jego gośćmi bywają słonie i lwy. Który sławny podróżnik tu
zawitał? Dowiecie się podczas kolacji przy ognisku. Nocleg w namiotach.

DZIEŃ 7 ABA-HUAB
UGAP RHINO CAMP – RZEKA ABA-HUAB
Wczesnym rankiem, po śniadaniu wyruszamy malowniczym kanionem rzeki
Ugap w kierunku campingu, położonego w korycie wyschniętej rzeki Aba-Huab,
na ziemi ludu Damara – zwanej Damaraland, który uważany jest za jeden z
najpiękniejszych regionów Namibii. Zjemy wspólny lunch na łonie natury w
otoczeniu surowych formacji skalnych. Po dotarciu na miejsce udamy się doliną
wyschniętej rzeki Abu-Huab na poszukiwanie pustynnych słoni, które przez lata
przystosowały się życia w skrajnie trudnych warunkach. Spotkanie oko w oko
tych afrykańskich kolosów w ich naturalnym środowisku to nie lada przygoda.
Wieczorem rozbijemy obóz i wejdziemy na jedną z „płonących gór”, aby
delektować się niesamowitymi widokami podczas zachodu słońca. Po trekkingu
zjemy wspólnie przygotowaną kolację pod osłoną gwiazd. Nocleg w namiotach.

DZIEŃ 8 DAMARALAND
ABA-HUAB - DURIS CAMP
Po śniadaniu odwiedzimy wioskę Buszmenów Damara, w której
dowiemy się o ich tradycjach i zwyczajach. Z bliska zobaczymy, jak
rozpalić ogień bez użycia zapałek, jakie naturalne metody i zioła
używane są do leczenia najróżniejszych dolegliwości oraz w jaki
sposób tutejsza ludność zapewnia sobie rozrywkę. Przyjrzymy się
ich strojom, tańcom oraz posłuchamy radosnych śpiewów przy
akompaniamencie afrykańskich instrumentów. Będziemy mogli
skosztować również lokalnego piwa.
Drugą część dnia poświęcimy na off-roadową eksplorację
pustynnych terenów Damaralandu. Rozkoszując się bajecznymi
widokami namibijskiej przyrody zobaczymy stada oryksów,
szpringboków, kudu, zebr, szakali, hien, a przy odrobinie szczęścia
nawet pustynnych słoni. Tego dnia noc spędzimy w Duris Camp.
Jest to niezwykłe miejsce, położone na wzgórzu nieopodal koryta
nieprzewidywalnej rzeki Hoanib, która w zależności od pory roku
potraﬁ być rwąca i nieprzejezdna, bądź zupełnie wyschnięta.

Po dotarciu do celu, rozbijemy obóz w otoczeniu skalnych gór.
Wspólną kolację zjemy przy ognisku pod osłoną miliona gwiazd.

DZIEŃ 9 PURROS
DURIS CAMP - PURROS
Po śniadaniu czeka nas trudna i wymagająca trasa wzdłuż
koryta rzeki Hoanib do miasteczka Purros. Jednak widoki za
oknem w dużej części wynagrodzą nam jej trudy. Piękne
formacje skalne, góry na przemiennie z pustynią oraz
wałęsające się słonie to stały element tego krajobrazu. W tej
scenerii zjemy lunch i naładujemy baterie przed kolejnym
odcinkiem trasy.

Przed nami Kaokoland, który po dziś dzień pozostaje jednym z
najmniej zaludnionych terenów na świecie. Jest ojczyzną ludu
z plemienia Himba. Krajobraz Kakaolandu to spalone słońcem
góry z wyżłobionymi wyschniętymi strumieniami rzek. Noc
spędzimy nieopodal miasteczka Purros, w bardzo
klimatycznym campingu pośród wielkich akacji. Tu zjemy
kolację przy ognisku, a dzień zakończymy wizytą w
miejscowym „disco-barze” o wdzięcznej nazwie Manchester
United, by wspólnie pobawić się z lokalną społecznością.

DZIEŃ 10 opuwo
PURROS - NOCLEG „NA DZIKO“
Rano po śniadaniu ruszamy na trekking kanionem Purros nad
rzeką Hoarusib. Nasz przewodnik chętnie podzieli się wiedzą na
temat tutejszej fauny i ﬂory. W zależności od warunków,
zdecydujemy, czy możemy pozwolić sobie na przejazd off-roadową
trasą widokową w stronę Orupembe, wyschniętymi korytami rzek
Hoarusib i Khumib. Stamtąd udamy się w stronę w stronę stolicy
regionu Kunene, a po drodze zatrzymamy się przy jednej z
najtrudniejszych tras południowej Afryki – Van Zyl’s Pass. Ta
kamienista przełęcz zarezerwowana jest tylko dla bardzo
doświadczonych kierowców, dysponujących najlepiej
przygotowany autami terenowymi. Van Zyl’s Pass to
kilkukilometrowy, ale ekstremalnie trudny odcinek drogi. „Skrót”,
który pokonuje się praktycznie cały dzień.

Ze względu na bezpieczeństwo ominiemy go, jadąc droga dookoła.
To będzie długi dzień off-roadowej jazdy po dzikich i pięknych
terenach Kaokolandu.

To dość wymagająca i długa trasa więc po drodze zorganizujemy
nocleg „na dziko” w samym sercu Kaokolandu. Wspólnie
poszukamy najpiękniejszego miejsca, gdzie rozbijemy nasz obóz.
Rozpalimy ogień i przygotujemy kolację. Wieczór upłynie pod
znakiem ciekawych rozmów i doskonałej zabawy. To sam smak
prawdziwej, afrykańskiej przygody.

DZIEŃ 11 OPUWO EPUPA FALLS
OPUWO – WODOSPADY EPUPA
Po śniadaniu ruszamy w drogę, nadal delektując się widokami za
oknem. Kaokoland to jeden z piękniejszych regionów Namibii,
urzekający swym dzikim obliczem. Naszym celem będzie Opuwo –
miasto, które łączy dwa odmienne światy, gdzie nowoczesność
drastycznie wdziera się w historię. Zamieszkują tu dwa plemiona
Himba i Herero, jakże różne od siebie, jednak wywodzące się z tych
samych korzeni. Od pokoleń żyjące w zgodzie z naturą i tradycją,
jednak w kontakcie z nowoczesnością łapczywie chłoną zdobycze
ówczesnej cywilizacji, jak telefony komórkowe, komputery czy
odbiorniki TV. Jest to niestety naturalna kolej rzeczy, ale trudno
pogodzić się, że na naszych oczach ten świat ginie się bezpowrotnie.

W Opuwo udamy się na szybkie zakupy w celu uzupełnienia zapasów
żywności, a także zatankujemy nasze pojazdy. Popołudniu ruszymy w
drogę, naszym celem będą wodospady Epupa tuż przy granicy z
Angolą. Wieczorem rozbijemy obóz na szczycie punktu widokowego
nad wodospadami i rozpalimy ognisko. Przy odrobinie szczęścia
zjemy kolację podczas jednego z najpiękniejszych zachodów słońca
jaki widzieliście w życiu.

DZIEŃ 12 EPUPA FALLS
WODOSPADY EPUPA
Budzimy się wczesnym rankiem, aby dzień przywitać razem ze
wschodem słońca. To żywy plan zdjęciowy z naturalną scenograﬁą
przyrody. Po śniadaniu odwiedzamy wodospady Epupa. Te mierzące
135 m wysokości i 500 m szerokości, wodne kaskady otoczone są
kolorowymi, skalistymi ścianami oraz bajecznymi drzewami
ﬁgowca, baobabami oraz palmami Makalani. Niespodziewanie
spośród afrykańskiego buszu wyrasta gąszcz bujnej roślinności,
znajdujący się tuż przy rzece Kunene, która stanowi naturalną
granicę między Namibią i Angolą. Wijąc się i załamując tworzy
widowiskową kaskadę wody, odgrywając na widzu ogromne
wrażenie.

Po kąpieli w znajdującym się tutaj naturalnym basenie,
przeniesiemy nasze obozowisko na pobliski camping, gdzie
możemy kontynuować relaks nad tutejszym tym razem już
sztucznym basenem. Dla chętnych trekking brzegiem rzeki
Kunene, podczas którego należy zachować szczególną ostrożność
ze względu na licznie żyjące tu krokodyle nilowe. Wieczorem
przygotujemy wspólną kolację przy ognisku. Nocleg w namiotach.

DZIEŃ 13 WIOSKA HIMBA FARMA GEPARDÓW
WODOSPADY EPUPA – FARMA
GEPARDÓW
Rano po śniadaniu ruszymy z wizytą do wioski Himba. Dzięki naszemu
doświadczeniu znajdziemy najbardziej autentyczną spośród wielu, aby przyjrzeć
się niezwykłym zwyczajom i organizacji życia tego koczowniczego ludu z
odległej epoki. Następnie czeka nas długa trasa. Naszym celem będzie farma
gepardów i safari w prywatnym rezerwacie. Po drodze będziemy delektować się
niewiarygodnymi widokami za oknem. Po dotarciu na miejsce zwiedzimy
rezerwat, w którym żyją gepardy. Następnie przemiły gospodarz przygotuje dla
nas tradycyjny, afrykański braai, podczas którego zaserwuje nam mięso kozy lub
jagnięcinę. Przy wspólnej kolacji posłuchamy o regionie, a także dowiemy się
więcej o zwyczajach dzikich kotów, z którymi przyjdzie nam się spotkać
kolejnego dnia. Nocujemy w namiotach na campingu.
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DZIEŃ 14 WATERBERG PLATEAU
FARMA GEPARDÓW – WATERBERG PLATEAU
Wstajemy wczesnym rankiem i jemy wspólnie przygotowane śniadanie. Następnie udajmy
się na farmę, gdzie oko w oko spotkamy się z najlepszymi sprinterami na naszej planecie.
Kto nie miał wcześniej styczności z dzikimi kotami w tak bliskim i bezpośrednim kontakcie
będzie zachwycony. Spotkanie to na pewno gwarantuje podniesienie poziomu adrenaliny,
ale też wrażenia, których nigdy nie zapomnimy.

Po południu ruszamy do ostatniego już na naszej trasie rezerwatu. Będziemy tu tropić
nosorożce i będzie to jednocześnie pożegnanie z afrykańską, dziką i nieokiełznaną przyrodą.
Park Narodowy Waterberg położony jest w centralnej części Namibii. To trudno dostępny
płaskowyż, słynący z przepięknych widoków, ale też bogatej ﬂory. Podczas naszej wizyty
będziemy mogli spotkać nosorożce, bawoła afrykańskiego, lamparty, geparda, żyrafy,
liczne gatunki antylop, a także gady jak waran stepowy. Należy uważać, gdzie stawiamy
stopę, ponieważ rezerwat zamieszkuje również pyton skalny, żmija sykliwa oraz czarna
mamba. Ostatnia kolacja przy ognisku i nocleg na campingu.

WATERBERG PLATEAU
Płaskowyż wznosi się na wysokość 1878 m n.p.m. czyli ponad 400
metrów ponad otaczające go równiny. Najstarsza warstwa skalna
oszacowana jest na 850 milionów lat. Właśnie na tym terenie swoje
ślady 200 milionów lat temu pozostawiły dinozaury. Pierwszymi
osadnikami w Waterberg byli ludzie San, którzy żyli tam aż do końca
lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Waterberg jest także
miejscem historycznym, a to za sprawą ostatniej bitwy podczas
powstania Herero przeciwko Niemcom (1904–1908).

Herero przegrali i zostali zmuszeni do opuszczenia ojczyzny.
Tysiące wojowników zostało zabitych w wyniku pościgów i rzezi, a
setki umarło z wycieńczenia i głodu.

Ci, którzy przeżyli, dotarli na tereny dzisiejszej Botswany, gdzie wciąż
żyje wielu ich potomków. Szacuje się, że w wojnie z Niemcami
zginęło dwie trzecie ludności Herero. W pobliżu campingu do dziś
można natknąć się na stare groby niemieckich żołnierzy poległych w
walkach. Zamordowanych Herero nikt nie chował...

Płaskowyż i otaczające go tereny zostały uznane za ścisły rezerwat
przyrody już w 1972 roku. Głównym celem stworzenia tego
rezerwatu była ochrona ginących i rzadkich gatunków zwierząt.
Program ten okazał się wielkim sukcesem i Waterberg jest teraz
głównym źródłem rozrodu zagrożonych gatunków.

DZIEŃ 15 windhoek
WATERBERG PLATEAU - WINDHOEK
Rano ostatnie afrykańskie śniadanie na łonie natury. Spakujemy bagaże i
udamy się w podróż do stolicy Namibii. Po przyjeździe do Windhoek
zakwaterujemy się w lodgy dla podróżników i zjemy ostatnią wspólną
kolację w jednej z lokalnych restauracji. Nocleg w lodgy.

DZIEŃ 16 Wylot do Polski
Rano po śniadaniu przejazd na lotnisko i wylot do Polski.

DZIEŃ 17 LĄDOWANIE W Polsce

NAMIBIA

CENA ZAWIERA
●

Opiekę dwóch przewodników z Polski

●

Wypożyczenie samochodów - z najwyższą opcją ubezpieczeniową, a także z pełnym
ekwipunkiem campingowym (kuchnia, pościel, namioty na dachach samochodów, wszystkie
akcesoria potrzebne do radzenia sobie w trudnych sytuacjach)

NAJPIĘKNIEJSZE OBLICZA AFRYKI

TERMINY WYPRAW:
05.03-21.03.2023
29.10-14.11.2023

koszt uczestnictwa:

10 990 PLN + LOTY

●

Noclegi - koszty campingów wraz z drewnem na ognisko

●

Parki Narodowe - koszty wjazdów i pobytu w Parkach Narodowych

●

Atrakcje i aktywności - wszystkie aktywności na wyprawie są już zawarte w cenie

●

Ubezpieczenie ERGO Ubezpieczenia Podróży - wariant TIP Plus, 40 000 EUR, KR 5000 EUR,
NNW 30 000 PLN + Sporty wysokiego ryzyka

CENA NIE ZAWIERA
●

Przelotów: Warszawa - Windhoek - Warszawa (przybliżona cena lotu 3500 zł)

●

Wizy do Namibii, płatna na lotnisku (przybliżony koszt 330 zł)

●

Paliwo: przybliżona kwota, którą każdy uczestnik wyda na paliwo to ok. 450 zł

●

Wyżywienie: posiłki i napoje (przybliżona kwota na wspólne zakupy 850 zł

●

Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu. Koszt ubezpieczenia to 4,4% od
wartości imprezy.

Ten folder nie jest ofertą sprzedaży w rozumieniu prawa handlowego. Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej
lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. W takim przypadku będziemy proponować alternatywne (równomierne ﬁnansowo)
rozwiązania zastępcze. Nierównoważne ﬁnansowo rozwiązania wymagają dopłaty nadwyżki w stosunku do obliczonego
kosztorysu. Wszelkie prawa do tekstu, programu i zdjęć użytych w folderze są zastrzeżone.

Z prawdziwą przyjemnością polecam
wyprawy organizowane przez Igora
Olejniczaka. Namibia to dziewiczy, ale
niesamowicie piękny kraj, dzięki
profesjonalizmowi i doświadczeniu
organizatorów nic nie odwracało mojej
uwagi od jej pięknych krajobrazów. Dziękuję
za wspaniałą atmosferę, a przede
wszystkim prawdziwą pasję ekipy.

Mateusz poznański

Moje wszelkie oczekiwania dotyczące
tego wielkiego kawałka Afryki się
spełniły, a moje ego zostało w pełni
zaspokojone, tym co zobaczyłem,
przeżyłem i tym co przygotowano dla
mnie w Namibii. Auta terenowe,
namioty i doborowe towarzystwo – to
prawda, spełniły się moje marzenia

Piotr Deutsch
Prezes ﬁrmy ProOﬃce

Dyrektor Banku - ING Bank Śląski

Drugiego dnia wieczorem w Botswanie na
kamping "przyczłapał" sobie dość potężny
czarny nosorożec i wystarczyło zrobić 5
kroków żeby go klepnąć w tyłek. I tak
zaczęła się moja przygoda...

Izabela szymańska
uczestniczka Projektu Botswana

Jeśli poszukujecie wygód, paskudnych drinków z
all-inclusive i basenów z podgrzewaną wodą, to
zdecydowanie odradzam. Jeśli natomiast chcecie
doświadczyć traperskiej przygody, zanurzyć się głęboko
w Afryce, zobaczyć jak naprawdę wygląda życie
rdzennych mieszkańców tego ogromnego kontynentu,
zajrzeć w miejsca, gdzie turyści nie zaglądają i to
wszystko we wspaniałej atmosferze pionierskiej
przygody, to traﬁliście pod właściwy adres.

MICHAŁ truchanowicz

Igor Olejniczak
PRZEWODNIK
+48 501 740 604
igor@legalnomads.pl

Microsoft, Key Account Manager

Moje oczekiwania co do wyprawy zostały zrealizowane
już w drugim dniu, a pozostałe dni
to kolejne dawki niezapomnianej i niewiarygodnej
przygody i pozytywnej energii. Ludzie, zwierzęta,
krajobrazy – wszystko było niesamowite. Ich
doświadczenie, wiedza, profesjonalizm oraz dobroć
i prawdziwość sprawi, że będzie to wasza najlepsza
w życiu przygoda.

Bartek rysak
uczestnik Projektu Namibia

Mega ludzie. Wszystkie chwile z nimi
spędzone są warte całego worka
kolumbijskich pesos.

Grzegorz słowiński
uczestnik Projektu Kolumbia

Ania Olejniczak
BIURO
+48 509 627 711
ania@legalnomads.pl
www.legalnomads.pl

Przygoda czeka, nie zwlekaj!
Mamy tylko 14 miejsc :)
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