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Sen o Afryce 16 dni
Namibia, Zimbabwe, Botswana
Windhuk, Pustynia Namib, Swakopmund, Walvis Bay,
Twyfelfontein, Park Narodowy Etosha, Wodospady Wiktorii, Park Narodowy Chobe
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 lodży na terenie parku.
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 lodży, czas wolny. Nocleg w lodży 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 Swakopmund / Twyfelfontein
Przejazd do miasteczka Twyfelfontein (ok. 5 godz.), które znajduje się w sercu regionu Damaraland, którego nazwa pochodzi od
zamieszkującego te tereny plemienia Damara. 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. Nocleg w lodży na terenie parku.
8 dzień Twyfelfontein / Park Narodowy Etosha
Wycieczka do Doliny Piszczałek Organowych, gdzie po obu stronach kotliny widoczne są formacje skał doloretowych
przypominające wyglądem rurki organów. 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 setek lat kultywuje swoją unikatową tradycję. Kobiety, słynące z nieprzeciętnej urody, do dziś pokrywają
swoje ciała i włosy brunatno-czerwoną miksturą robioną m.in.: z masła oraz ochry. Nocleg w lodży na terenie parku.
9 dzień Park Narodowy Etosha
Poranne safari, w czasie którego przy odrobinie szczęścia będzie można zobaczyć zwierzęta, które żyją na terenie parku takie
jak: słonie, żyrafy, hipopotamy, nosorożce, antylopy, hieny, lwy, gepardy i lamparty. Wykwaterowanie i przejazd w głąb
parku. Popołudniowe safari. Nocleg w lodży na terenie parku.
10 dzień Park Narodowy Etosha / Windhuk
Przejazd do Windhuk (ok. 5 godz.). Po drodze podziwianie krajobrazów oraz postoje na sesje zdjęciowe. Czas wolny. Nocleg w
Windhuk.

11 dzień Windhuk / Wodospady Wiktorii
Transfer na lotnisko i przelot nad słynne Wodospady Wiktorii w Zimbabwe, które są główną atrakcją kraju. Spacer nad
Wodospadami Wiktorii, które są uważane za jedną z najbardziej spektakularnych atrakcji Afryki i zaliczane do najbardziej
niezwykłych wodospadów na świecie. Woda z rzeki Zambezi spada w 100 metrowy przełom, a rozpryskująca się woda tworzy
wilgotną i wiecznie zieloną bajkową oazę. Wieczorem rejs aby podziwiać zachód słońca nad wodospadem. Nocleg w lodży.
12 dzień Wodospady Wiktorii
Dzień wolny. Polecamy wycieczkę do Zambii, rafting na rzece Zambezi uważany za jeden z najtrudniejszych na świecie, lot
helikopterem nad wodospadami czy ekscytujące skoki na bunge. Pilot chętnie doradzi i zapropnuje wycieczki. Nocleg w lodży.
13 dzień Wodospady Wiktorii / Park Narodowy Chobe
Przejazd (ok. 2 godz.) do Parku Narodowego Chobe w Botswanie, który jest trzecim co do wielkości obszarem chronionym na
terenie Botswany i jednym z największych skupisk dzikich zwierząt na kontynencie afrykańskim. Słynie za największej populacji
słoni na świecie szacowanej na 50 000 osobników. Spośród innych ssaków na terenie parku występują m.in.: hipopotamy,
zebry, żyrafy, nosorożce białe, bawoły afrykańskie z drapieżników m.in.: lew, leopard, gepard oraz hieny. Na terenie parku
występuje ponad 400 gatunków ptaków np.: długoszpon afrykański, trzewikodziób, drop olbrzymi, żołna. Po przyjeździe
zakwaterowanie, a następnie krótkie safari na terenie parku. Nocleg w lodży na ternie parku.
14 dzień Park Narodowy Chobe
Poranne safari samochodem terenowym, a następnie łodzią motorową. Safari łodzią będzie dobrą okazją do obserwacji nie tylko
słoni, ale również antylop czy bawołów, które pasą się na licznych wyspach wśród rozlewisk. Nocleg w lodży na terenie parku.
15 dzień Park Narodowy Chobe / Wodospady Wiktorii
Powrót do Zimbabwe i transfer na lotnisko. Przelot do Warszawy z przesiadkami.
16 dzień Przylot do Warszawy

- miejsce wpisane przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego

Termin:
07.09 - 22.09.2018

Symbol:
NAZB-9/18

Cena od osoby:

Dopłata do pokoju 1 os.

7500 PLN + 4100 USD*

1130 USD*

* płatne w Polsce w USD lub w PLN według kursu sprzedaży w Pekao S.A. z dnia wpłaty.
Cena obowiązuje dla grup min. 10 uczestników.
Cena obejmuje:
Cena nie obejmuje:
1. Przelot na trasie Warszawa - Windhuk, Wodospady Wiktorii - Warszawa
1. Napojów do posiłków.
z przesiadkami oraz Windhuk - Wodospady Wiktorii.
2. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców (80 USD
2. Transfery i przejazdy wg programu klimatyzowanym autokarem lub
płatne w Afryce).
3. Wizy do Zimbabwe (koszt 60 USD płatne na granicy).
mikrobusem.
3. Zakwaterowanie w hotelach oraz lodżach o standardzie zbliżony do
4. Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie
obiektów **** w pokojach 2-os. z łazienką i klimatyzacją.
objętych programem zwiedzania.
4. Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wymienionych w programie w tym 5. Ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie.
do parków narodowych.
6. Usług tragarzy na lotniskach i w hotelach.
5. Opiekę lokalnego przewodnika w czasie zwiedzania. Przewodnik pełni
Informacje wizowe dla posiadaczy paszportów RP:
również funkcję kierowcy.
Namibia:
6. Opiekę polskiego pilota na całej trasie wycieczki.
7. Posiłki (ilość wskazuje cyfra w ikonce przy każdym dniu programu).
45 dnia przed wylotem należy dostarczyć do biura wypełniony
8. Wizę do Namibii dla posiadaczy paszportów RP.
wniosek wizowy wraz z 2 zdjęciami biometrycznym. Paszport
9. Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób
powinien być ważny 6 miesięcy od daty powrotu oraz posiadać
przewlekłych), NNW i bagażu.
1 wolną stronę.
Botswana:
10. Opłaty lotniskowe oraz opłaty za wystawienie biletów.
11. Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Nie ma obowiązku posiadania wizy przy pobytach do 3
12. Podatek VAT.
miesięcy. Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od
daty wyjazdu oraz posiadać co najmniej 1 wolną stronę.
Zimbabwe:
Wizę można uzyskać na lotnisku po uiszczeniu opłaty w
wysokości 60 USD i wypełnieniu formularza wizowego. Nie są
wymagane zdjęcia. Paszport musi być ważny minimum 6
miesięcy od daty wyjazdu oraz posiadać co najmniej 1 wolną
stronę.
Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie.

.........................................................................................
DATA I CZYTELNY PODPIS PRACOWNIKA BIURA/AGENTA

.........................................................................................
DATA I CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA

CHARAKTERYSTYKA TRASY:
ZAKWATEROWANIE:
Grupa będzie zakwaterowana w hotelach oraz w lodżach (zazwyczaj domki typu bungalow). Wszystkie lodże 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 lodżach, 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, Zimbabwe i Botswanie. Dłuższe przejazdy dają możliwości zobaczenia
różnych krajobrazów. Wyjazdy z hoteli (lodży) będą wczesnym rankiem, a przyjazd w godzinach popołudniowych. Zwiedzanie
będzie rano lub późnym popołudniem, aby uniknąć największych upałów.
ZDROWIE:
Nie ma obowiązkowych szczepień. Na trasie podróży istnieje niewielkie ryzyko zachorowania na malarię. Przed wyjazdem
polecamy wizytę u lekarza specjalisty od medycyny tropikalnej, który udzieli informacji na temat profilaktyki antymalarycznej i
ewentualnych zaleceń szczepiennych w danym rejonie.

