
1

NAJPIĘKNIEJSZE OBLICZA AFRYKI

Cape Town
i południowa Namibia

TERMIN WYPRAWY 
15.10-30.10.2023 



● spacer w rezerwacie Table Mountain

● niezapomniany 20 min. lot śmigłowcami nad Cape Town i wybrzeżem Atlantyku (opcja)

● wizyta w ogrodzie botanicznym – Kirstenbosch

● wycieczka na Przylądek Dobrej Nadziei i Cape Point

● zwiedzanie przystani Waterfront

● wizyta na Boulder’s Beach – spotkanie z pingwinami przylądkowymi

● przejazd po jednej z najpiękniejszych tras widokowych świata – Chapman’s Peak Drive

● zachód słońca na Nordhoek Beach

● zwiedzanie Cape Town i słynnej dzielnicy Bo-Kaap

● wizyta w Two Ocean Aquarium

● przejazd odkrytym autobusem po Kapsztadzie zakończony zachodem słońca

● doskonała kuchnia

● lot zabytkowym, amerykańskim śmigłowcem Huey z wojny w Wietnamie (opcja)

● pustynia Namib – miejsce gdzie nic nie ma

● lot awionetkę nad pustynią Namib (opcja)

● kultowe wydmy Sossusvlei i Dead Vlei

● urocze miasto Lüderitz i jego straszna historia

● Miasto Duchów Kolmanskoppe

● Fish River Canyon – jeden z największych kanionów na świecie

● las drzew kołczanowych

● wizyta w destylarni brandy KWV

● zwiedzanie winnic Franschhoek z degustacją najlepszych win

● ocean safari – Wielka Piątka Oceanu (opcja)

● nurkowanie w oceanie z rekinem żarłaczem białym w klatce (opcja)

● popołudniowo-wieczorna wizyta na plaży Muizenberg

● wjazd kolejką linową na Górę Stołową

Główne atrakcje wyprawy do Afryki
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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. 

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. 

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

Jacek Pałkiewicz
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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 quadami 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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RPA w liczbach
odległość od Polski – 13 915 km

powierzchnia: 1 219 912 km²

liczba ludności: 59 250 820 (2020)

języki: afrikaans, angielski, xhosa, ndebele, 

pedi, soto, suazi, tsonga, tswana, venda, zulu

temperatura w trakcie pobytu: 25 st. C

wilgotność: 60%

waluta: Rand
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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
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Zobacz co nas czeka 
podczas tej wyprawy!

Więcej filmów z naszych 
podróży na Vimeo

https://vimeo.com/user38412692
https://vimeo.com/user38412692
https://vimeo.com/user38412692
http://www.youtube.com/watch?v=DiMRPjxNRuo
http://www.youtube.com/watch?v=DiMRPjxNRuo
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DZIEŃ 1 Lecimy do Afryki
WYLOT Z POLSKI – CAPE TOWN

Przed nami lot międzykontynentalny do RPA. 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.
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DZIEŃ 2 Brandy na 
powitanie z Afryką
CAPE TOWN

Lądujemy w Cape Town. Zaraz po odebraniu aut i krótkim odpoczynku jedziemy 

skosztować wspaniałej brandy - to świetny sposób na powitanie z Afryką. Odwiedzimy 

największego producenta Brandy w RPA, gdzie podczas zwiedzania winnicy dowiemy 

dowiemy się więcej o procesie produkcji tego wspaniałego trunku. Spróbujemy kilku 

lokalnych rodzajów brandy KWV, które zdobyło nagrodę dla najlepszego producenta 

brandy i najlepszej brandy na świecie w 2015 i 2016 roku (pierwszy raz w historii to 

brandy, a nie, koniak zwyciężyło ten prestiżowy konkurs). To właśnie tam poznamy nowy 

wymiar degustacji alkoholu - w połączeniu z różnymi gatunkami czekolady. Poza rajem 

dla zmysłu smaku doświadczymy również zapierających dech w piersiach widoków tego 

pięknego, górskiego regionu.

Po lunchu przeniesiemy się ruszymy na południe, w kierunku najbardziej znanych winnic 

w RPA do miasteczka Franschoek. W 1964 roku Holenderska Kompania 

Wchodnioindyjska przyznała kilku rodzinom francuskich Hugenotów ziemię w malowniczej 

dolinie otoczonej góram Franschoek i Groot Drakenstein. Nowi osadnicy byli znakomitymi 

farmerami, znali się na rzemiośle i uprawie winogroni wywarli duży wpływ na całe 

okolice, którą Holendrzy nazwali później De Fransche Hoek (francuski Zakątek). Miejsce to 

słynie również z doskonałej kuchni, w ponad 30 restauracjach znajdziemy posiłki z 

kuchni wielu regionów świata.
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DZIEŃ 3 Wino i owoce morza
HERMANUS

Kolejny dzień pełen wrażeń! Zaraz po śniadaniu przejedziemy do winnicy Grande Provence, gdzie czeka 

nas kolejna degustacja win z regiony Franshhoek, a nastepnie zjemy lunch w znakomitej restauracji, 

pełnej  wybornych dań z Południowej Afryki. 

W 1964 roku Holenderska Kompania Wschodnioindyjska przyznała kilku rodzinom francuskich 

Hugenotów ziemię w malowniczej dolinie otoczonej górami Franschhoek i Groot Drakenstein. Nowi 

osadnicy byli znakomitymi farmerami, znali się na rzemiośle i uprawie winogron i wywarli duży wpływ 

na całe okolice, którą Holendrzy nazwali później De Fransche Hoek (francuski Zakątek). Miejsce to słynie 

również z doskonałej kuchni, w ponad 30 restauracjach znajdziemy posiłki z kuchni wielu regionów 

świata.

Po lunchu pojedziemy piękną trasą widokową do miejscowości Hermanus. Po zakwaterowaniu, spacer 

po okolicy i kolacja w restauracji z owocami morza.
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DZIEŃ 4 Atrakcje oceanu
MORSKIE SPOTKANIA ZE ZWIERZĘTAMI - 
ATRAKCJE WYBRZEŻA

Po śniadaniu wszyscy udamy się na morskie safari, w poszukiwaniu kolejnej 

wielkiej piątki - tym razem oceanu. Podczas rejsu, jeśli szczęście dopisze uda nam 

się zobaczyć rekiny, delfiny, kotiki afrykańskie, pingwiny, a przy może może 

nawet wieloryby. Będziemy płynęli pod okiem profesjonalistów, którzy od lat śledzą 

trasy przepływu tych majestatycznych zwierząt. Na najbardziej odważnych czekają 

szczęki czyli spotkanie oko w oko z rekinami (opcja). Pływanie w zimnych 

wodach oceanu w otoczeniu  sześciometrowego olbrzyma to przeżycie, które 

zostaje w pamięci na zawsze. Przed jego ostrymi jak brzytwa zębami śmiałków 

chronić będzie stalowa klatka, zatem, mimo adrenaliny, bezpieczeństwo 

gwarantowane. 

Po wodnych atrakcjach czekają nas następne na lądzie. Przemierzymy wybrzeże, 

zaczynając od False Bay dojedziemy do usłanej kolorowymi domkami plaży w 

Muizenberg. Kolację zjemy w Kalk Bay, wiosce rybackiej, słynącej z owoców 

morza. Nocleg w hotelu Cape Town.
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DZIEŃ 5 Pingwiny na przylądka
PRZYLĄDEK DOBREJ NADZIEI – NORDHOEK BEACH

Rano po śniadaniu pojedziemy na słynny Przylądek Dobrej Nadziei. Przejedziemy trasą w kierunku Cape 

Piont, następnie wjedziemy kolejką na górę na punkt widokowy. Właśnie to miejsce, obok Przylądka 

Igielnego, jest najbardziej wysuniętym na południe punktem Afryki. Choć faktycznym punktem na mapie 

podziału oceanów jest Przylądek Igielny, to wielu sądzi, że tutaj spotykają się dwa oceany - ciepły Indyjski i 

rześki Atlantyk. Po powrocie kolejką na dół, udamy się na Przylądek Dobrej Nadziei, gdzie zrobimy wspólne 

zdjęcie, które przyniesie szczęście każdemu z nas. Dostać się tam możemy busem lub przespacerować się 

pieszo widokową ścieżką. Po tych emocjach ruszymy na lunch, aby zakosztować owoców morza w 

restauracji znanej z przygotowywania morskich specjałów.

Następnie przejedziemy na spotkanie z pingwinami. W południowej Afryce żyje ich aż 55 tysięcy, chociaż na 

początku zeszłego wieku populacja sięgała 4 milionów! Niestety, spadek liczby pingwinów żyjących na 

Czarnym Lądzie jest dramatyczny. Tylko w ostatnich kilkunastu latach ich kolonie zmniejszyły się aż 

czterokrotnie. Jeśli taka tendencja się utrzyma, to według naukowców, za piętnaście lat znikną z kontynentu. 

Jedna z trzech największych kolonii pingwinów przylądkowych żyje na południowym krańcu miasta Simon’s 

Town, na plaży Boulders, którą właśnie odwiedzimy. Osiedliły się tam dopiero w 1985 roku. Po spotkaniu z 

pingwinami skierujemy się na jedną z najwspanialszych tras widokowych świata - to prawdziwe marzenie 

każdego biegacza i kolarza. 10-kilometrową Chapman’s Peak Drive, bo tak nazywa się ta trasa, pokonamy 

rowerami, zatrzymując się na najlepszych punktach widokowych. Widoki zapadną wam w pamięć na całe 

życie. Prestiżowe rankingi klasyfikują Chapman’s Peak wśród 10 najpiękniejszych tras widokowych na 

świecie. Amatorzy sportu, trenując na Chappies, pokonują prawie dziesięć kilometrów i duże różnice 

wzniesień na 114 zakrętach.

Nagrodą na koniec dnia będzie spacer na zachód słońca po jednej z najpiękniejszych plaż RPA - Nordhoek 

Beach. Dzisiejszą kolację zjemy u rzeźnika – miejscu z ogromnym wyborem najsmaczniejszych mięs w 

Cape Town.
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DZIEŃ 6 Cape Town z wielu perspektyw
WJAZD NA GÓRĘ STOŁOWĄ - WIDOKOWY LOT HELIKOPTEREM 
NAD CAPE TOWN - OGRÓD KIRSTENBOSCH

Po śniadaniu czeka na wyprawa na Górę Stołową. To jedno z najbardziej znanych miejsc i widoków z RPA. Góra o wysokości 

ponad 1000 m n.p.m. otacza cały Cape Town, a widok z niej na ziemię jest wprost… nieziemski. Na szczyt wjedziemy 

kolejką linową i z tej perspektywy oglądać będziemy niesamowitą panoramę miasta. 

Dla tych jednak, którzy pragną wnieść się jeszcze wyżej, przygotowaliśmy widokowy lot helikopterem (opcja) nad Górą 

Stołową i całym miastem! Przelecimy przez wybrzeże Atlantyku, Waterfront, zatokę Bantry, Clifton, Camps, a następnie 

wzdłuż Hout Bay. Z tej perspektywy Cape Town i okolice robią jeszcze większe wrażenie. Inną opcją jest wyjątkowy lot 

zabytkowym śmigłowcem typu Huey, który brał udział w wojnie w Wietnamie!

Ten pełen adrenaliny lot, imitujący powietrzną walkę zostaje w pamięci do końca życia! (opcja)

Następny punkt programu do Narodowy Ogród Botaniczny Kirstenbosch. To jeden z najstarszych istniejących ogrodów 

botanicznych na świecie, a jednocześnie jeden z najbardziej urokliwych. Położony na samych zboczach Góry Stołowej w 

swojej kolekcji na absolutnie unikatowe gatunki. Pośród pachnących alejek będziemy przechadzać się aż do wieczora, 

potem czeka nas wspaniała kolacja w jednej w restauracji w Waterfront, wieczorny spacer i odpoczynek w hotelu.
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DZIEŃ 7 Trochę luzu
WATERFRONT

Przed nami dzień odpoczynku… lub kolejnych aktywności - jak kto woli! Po śniadaniu będziemy mogli wybrać jedną z 

lokalnych atrakcji lub poleniuchować w hotelu. Do wyboru będziemy mieli wizytę w Muzeum Dystryktu Szóstego, które 

kultywuje pamięć o mrocznych czasach Apartheidu (opcja), albo wizytę w Oceanarium w Waterfront (opcja), gdzie 

podziwiać można morską faunę - ryby rafowe, jeżowce czy koniki morskie, a przede wszystkim rekina ludojada.

Można również wybrać się na zakupy lub spacer, chłonąc atmosferę tego miejsca. Po kolacji impreza, na której 

pożegnamy się z południową częścią RPA.
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DZIEŃ 8 Ruszamy do Namibii
CAPE TOWN - WINDHUK - SWAKOPMUND

Rano czeka nas krótki lot do stolicy Namibii. Odbieramy na lotnisku auta oraz ekwipunek 

campingowy, przechodzimy krótkie szkolenie z obsługi sprzętu, wrzucamy bagaże i ruszamy 

do sklepu po niezbędne zaopatrzenie żywieniowe. 

Zaopatrzeni wyjedziemy na południe, do 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.
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DZIEŃ 9 Szaleństwo na wydmach 
SWAKOPMUND - SANDWICH HARBOUR - SOSSUSVLEI

Po śniadaniu czeka nas niezła jazda… i to w dosłownym znaczeniu! Będziemy mieli okazję pojeździć 

terenówkami po niesamowitym miejscu - zjawiskowym Sandwich Harbour, gdzie pustynia styka się 

bezpośrednio z brzegiem oceanu. 

Jeszcze w XIX wieku próbowano zagospodarować to miejsce. Jednak nieprzyjazne warunki, piach i wiatr 

odpędziły intruzów, pozostawiając to miejsce w niemal nienaruszonym naturalnym stanie. Czekają nas 

wydmy, wyboje, ostre zakręty i dużo piachu! Emocje i piękne widoki - gwarantowane!

Po lunchu ruszymy do Sossusvlei, gdzie czeka nas kolejna noc (dosyć krótka) w rezerwacie na kempingu.
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DZIEŃ 10 Pustynia Namib
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. 

Kolejnym punktem programu jest oglądanie tych niesamowitych widoków z 

zupełnie innej perspektywy. Czeka nas widokowy lot awionetką nad pustynią 

Namib (opcja). To nie tylko świetna okazja do zrobienia niesamowitych zdjęć, ale 

również możliwość obserwacji z góry oryksów, strusi czy szpringboków, 

zamieszkujących ten trudny teren.

Po tych atrakcjach i lunchu pojedziemy w stronę Luderitz. Nocleg na kemping.
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DZIEŃ 11 Miasto duchów
LUDERITZ – KOLMANSKOP

Zaraz po śniadaniu przeniesiemy się w czasie. Zwiedzając Luderitz będziemy 

często mieli wrażenie, że w tym miejscu zegarki zatrzymały się na początku 

ubiegłego wieku. Niewielkie, bajecznie kolorowe murowane kamienice i domki 

w stylu kolonialnym, usytuowane nad brzegiem oceanu,  pustawe uliczki, 

niemieckie nazwy ulic,  a nad wszystkim Felsenkirche - najstarszy luterański 

kościół w Namibii. 

Nieopodal, zaledwie 10 km dalej znajduje się Miasto Duchów. Jeszcze 100 lat 

temu była to bogata, kwitnąca życiem osada, a wszystko za sprawą 

niewielkiego kamienia, który został tu znaleziony przez lokalnego robotnika, 

Zachariasa Lewalę. Kamień okazał się diamentem, a okupujący tę ziemię 

niemieccy przedsiębiorcy szybko zorientowali się, że złoża tego kruszcu są 

znacznie większe. 

Opuszczone eleganckie budynki, zasypane piaskiem wyposażenie i sprzęty to 

wprost wymarzone miejsce na sesje zdjęciową o zachodzie słońca. 

Wieczorem kolacja w restauracji i nocleg na kempingu.
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Luderitz 
Zatoka, nad którą leży Lüderitz, była po raz pierwszy znana 

Europejczykom, kiedy Bartolomeu Dias napotkał ją w 1487 

roku. Nazwał zatokę Angra Pequena (po portugalsku: Mała 

Zatoka) i wzniósł padrão (kamienny krzyż) na półwyspie 

południowym. 

Miasto zostało założone w 1883 roku, kiedy Heinrich 

Vogelsang kupił Angra Pequena i część okolicznych gruntów 

w imieniu Adolfa Lüderitza, kupca z Bremy w Niemczech, od 

miejscowego wodza Nama o imieniu ǃKhorebeb-ǁNaixab. 

Kiedy Adolf Lüderitz nie wrócił z wyprawy nad rzekę Oranje w 

1886 roku, Angra Pequena zostało nazwane na jego cześć.  

W 1905 r. władze niemieckie utworzyły obóz koncentracyjny 

na Wyspie Rekinów. Obóz, do którego dostęp był bardzo 

ograniczony, działał w latach 1905-1907 podczas wojen 

Herero. W wyniku tragicznych warunków pracy przymusowej 

zginęło tu od 1000 do 3000 Afrykanów z plemion Herero i 

Nama. Ich praca została wykorzystana do rozbudowy miasta, 

kolei, portu i gospodarstw białych osadników.

W 1909 roku, po odkryciu w pobliżu diamentów, Lüderitz 

cieszyło się nagłym wzrostem dobrobytu z powodu rozwoju 

gorączki diamentów na tym obszarze. Po przegranej I Wojnie 

Światowej, ziemie te przeszły pod władzę Południowej Afryki, 

a część niemieckich mieszkańców deportowano.
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DZIEŃ 12 Droga do 
kanionu
KOLMANSKOP - KANION FISH RIVER

Rano po śniadaniu, jeszcze raz odwiedzimy zasypane miasto, by spojrzeć 

na to miejsce o zupełnie innej porze dnia. 

Miasto Kolmanskop, które zostało zbudowane przy kopalni, w czasach 

swojej świetności miało szpital, salę balową, elektrownię, szkołę, teatr i 

halę sportową, kasyno, fabrykę lodu i pierwszą na półkuli południowej 

aparat rentgenowski. Był także pierwszy tramwaj w Afryce, łączący 

Kolmanskop z Lüderitz. Po kilkudziesięciu latach zasoby złoża skurczyły 

się, a okoliczni przedsiębiorcy i pracownicy opuścili miasto, szukając 

diamentów dalej na południu.

Potem ruszymy w stronę kolejnej atrakcji. Przed nami ponad 5 godzinna 

trasa, by zobaczyć jeden z najbardziej niesamowitych widoków na 

świecie - gigantyczny Kanion Fish River. Na miejsce dotrzemy po zmroku, 

a po kolacji udamy się na nocleg na kempingu.



DZIEŃ 13 Największy kanion Afryki 
i Plac zabaw dla Olbrzymów
FISH RIVER CANYON - KEETMANSHOOP

Ranek przywita nas nieziemskim widokiem. Zaraz po śniadaniu ruszymy na spacer widokowy, by podziwiać drugi 

co do wielkości kanion świata (zaraz po Wielkim Kanionie w USA). To ogromna szczelina o łącznej długości około 

160 km, szerokości do 27 km i miejscami głębokości prawie 550 metrów. Fish River jest najdłuższą rzeką 

wewnętrzną w Namibii. Wcina się głęboko w płaskowyż, który jest dziś suchy, kamienisty i słabo porośnięty 

wytrzymałymi, odpornymi na suszę roślinami. Rzeka płynie z przerwami, zwykle wylewając późnym latem; przez 

resztę roku staje się łańcuchem długich, wąskich basenów.

To jednak nie koniec dzisiejszych atrakcji, po drodze do następnego miejsca, odwiedzimy Plac Zabaw dla 

Olbrzymów. Ten niesamowity labirynt głazów z magmowych skał wulkanicznych jest geologicznym fenomenem. 

Kiedy miliony lat temu nastąpił ruch płyt tektonicznych, spowodował oddzielenie superkontynentu Pangei i 

poważne zakłócenia na powierzchni Ziemi. To wtedy pod powierzchnią ziemi powstał Plac Zabaw Olbrzyma. 

Stopiona lawa przeniknęła przez poziome i pionowe szczeliny w skale, rozcinając wały skał na duże głazy. W miarę 

upływu milionów lat erozja ujawniła głazy elementom takim jak deszcz, ciepło i wiatr, które wypolerowały i 

wygładziły te formacje skalne w zaokrąglone głazy, które możemy dzisiaj podziwiać.

Dzień zakończymy w lesie drzew kołczanowych. To unikatowe na świecie miejsce, bowiem jest tylko kilka miejsc w 

Afryce, gdzie naturalnie występuje ten gatunek roślin. O zachodzie słońca to miejsce wygląda zupełnie jak z innej 

planety. W takich właśnie okolicznościach przyrody spędzimy następną noc na kempingu przy lesie.
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DZIEŃ 14 Wracamy 
do cywilizacji…
KEETMANSHOOP – WINDHUK

Budzimy się jeszcze przed wschodem słońca, by jeszcze raz 

przeżyć niesamowite widoki w tym niemal kosmicznym lesie. 

Drzewo kołczanowe lub kokerboom, jest wysokim, 

rozgałęzionym gatunkiem soczystej rośliny, rodzimej w Afryce 

Południowej, a konkretnie w regionie Przylądka Północnego w 

RPA i części południowej Namibii. To jeden z najwyższych 

gatunków aloesu. Wiecznie zielone rośliny osiągają do 9 m 

wysokości, a ich korona sięga szerokości niemal 6 m. Kiedyś 

martwe pnie dużych drzew były wykorzystywane jako naturalne 

lodówki. Zamieszkujący te tereny Buszmeni, po wydrążeniu 

środków pni, chowali w środku mięso, warzywa czy wodę, 

ponieważ ich włóknista tkanka przyczynia się do schładzania 

wnętrza. 

Po śniadaniu pakujemy nasze przenośne domu i wracamy do 

cywilizacji, do Windhuk. W stolicy oddamy auta i zjemy 

pożegnalną kolację w restauracji. Na koniec dnia impreza w 

jednej z dyskotek. Nocleg w hotelu.



43



44

DZIEŃ 15 Pożegnanie z Afryką
Ostatnie chwile w Afryce. Czas na zakupy pamiątek, odpoczynek i przygotowanie do podróży. Po 

południu udamy się na lotnisko.
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DZIEŃ 16 Przylot do Polski
Następnego dnia rano lądujemy w kraju.



Cape Town
i południowa Namibia

TERMIN WYPRAWY
15.10-30.10.2023
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CENA ZAWIERA

● Opiekę  przewodnika z Polski

● Wypożyczenie samochodów - z najwyższą opcją ubezpieczeniową, a także w przypadku Namibii 

z pełnym ekwipunkiem campingowym (kuchnia, pościel, namioty na dachach samochodów, 

wszystkie akcesoria potrzebne do radzenia sobie w trudnych sytuacjach)

● Noclegi - koszty campingów wraz z drewnem na ognisko, lodge i hotele 3* i 4* w Cape Town

● Parki Narodowe - koszty wjazdów i pobytu w Parkach Narodowych

● Atrakcje i aktywności - wszystkie aktywności zawarte w programie bez dopisku (opcja)

● 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 - Cape Town - Warszawa (przybliżona cena lotu 4000 zł)

● Wizy do Namibii, płatna na lotnisku (przybliżony koszt 380 zł) 

● Paliwo: przybliżona kwota, którą każdy uczestnik wyda na paliwo to ok. 350 zł

● Wyżywienie: posiłki i napoje (przybliżona kwota na wspólne zakupy 1000  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.

koszt uczestnictwa:
11 990 PLN + LOTY 

TERMINY WYPRAW: 
05.03-21.03.2023 
29.10-14.11.2023
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Igor Olejniczak
PRZEWODNIK

+48 501 740 604 
igor@legalnomads.pl

Ania Olejniczak
BIURO

+48 509 627 711 
ania@legalnomads.pl

www.legalnomads.pl

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
Dyrektor Banku - ING Bank Śląski

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
Microsoft, Key Account Manager

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

kolumbijskich pesos.

Grzegorz słowiński
uczestnik Projektu Kolumbia

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

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

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

mailto:igor@legalnomads.pl
mailto:ania@legalnomads.pl
https://www.facebook.com/LegalNomadsPL/
https://www.instagram.com/legalnomads.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCjgThCa-vMw4yoPtDr6UZkg
https://vimeo.com/user38412692
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Przygoda czeka, nie zwlekaj!
Mamy tylko 14 miejsc :)
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Arequipa
Wyjątkowa i niepowtarzalna, 
przez mieszkańców nazwana 

„Białym Miastem”

wygasły Wulkan Chucura
na wysokości aż 4910 m n.p.m.

Kanion Colca
Najgłębszy kanion na Ziemi z punktem 

obserwacyjnym kondorów

wyspy Amantani i Taquile
Dowiemy się jakim rzemiosłem parają się 

tam mężczyźni Machu Picchu
Jedną z najpiękniejszych 
tras na świecie Inka Trail

Święta Dolina Inków
Pełną urokliwych krajobrazów 

nad rzeką Urubamba Lima
Stolica Peru

Jezioro Titikaka
Najwyżej położone żeglugowe 

jezioro na świecie,

Cusco
W języku keczua nazwane 

„Pępkiem Świata”
Amazonia

Rejs rzeką Madre de Dios

Zobacz więcej zdjęć 
z podobnej wyprawy!

https://www.legalnomads.pl/galerie/cape-town-i-namibia-poludniowa-2022/
https://www.legalnomads.pl/galerie/cape-town-i-namibia-poludniowa-2022/

