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Sen o Afryce 16 dni
Namibia, Zimbabwe, Botswana
Kameralna grupa 11 uczestników
Windhuk, Pustynia Namib, Park Narodowy Namib-Naukluft, Swakopmund, Walvis Bay, Przylądek Krzyża, Khorixas,
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 przesiadką.
2 dzień Windhuk
Przylot do Windhuk. Krótkie zwiedzanie stolicy Namibii zaczniemy do postoju przed gmachem Parlamentu, budynkami
rządowymi oraz symbolem miasta - 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. Spacer do kanionu Sesriem, wyżłobionego przed wiekami przez rzekę Tsauchab,
gdzie będzie można podziwiać przedziwne formy ścian wąwozu. Po południu wjazd do rezerwatu wydm i wejście na jedną z nich,
aby podziwiać przepiękny krajobraz pustyni i powoli zachodzące słońce. Po drodze mijamy jedną z najwyższych wydm na świecie
zwaną „Big Daddy". Nocleg w lodży w pobliżu parku.
Dziś przejedziemy ok. 460 km.
4 dzień Pustynia Namib / Swakopmund
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. Postój przy miejscu, gdzie przebiega zwrotnik
Koziorożca, a następnie przy malowniczej przełęczy rzeki Kuiseb. Po południu docieramy do Walvis Bay, głównego portu
Namibii, gdzie w basenach solankowych można spotkać ogromne stada flamingów, pelikanów i innego ptactwa wodnego. Przejazd
do Swakopmund - nadbrzeżnego miasteczka ze wspaniałą promenadą osłoniętą palmami będącą prawdziwą oazą dla każdego
podróżnika po długiej pustynnej podroży. Miasto jest również dobrze zachowanym przykładem niemieckiej architektury kolonialnej.
Nocleg w hotelu w Swakopmund.
Dziś przejedziemy ok. 340 km.
5 dzień Swakopmund
Wyjazd w okolice Swakopmund. Wycieczkę rozpoczniemy od miejsca o niezwykłej pustynnej scenerii, które jest nazywane
księżycowym krajobrazem. Następnie zatrzymamy się przy jednym z większych skupisk ponad tysiącletnich pustynnych roślin
welwitschii. Po południu powrót do Swakopmund i wizyta w centrum sportów uprawianych na wydmach. Możliwość uczestnictwa
w wycieczkach fakultatywnych jak zjeżdżanie na desce od 50 EUR, jazda quadami od 40 EUR i latanie na lotniach od 100 EUR.
Nocleg w hotelu w Swakopmund.
Dziś przejedziemy ok. 150 km.
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. Nocleg w Swakopmund.
Dziś przejedziemy ok. 150 km.
7 dzień Swakompund / Przylądek Krzyża / Khorixas
Wyjazd wcześnie rano i podroż przez Park Narodowy Wybrzeża Szkieletowego. Jadąc w kierunku północnym przez to rozległe i
odizolowane wybrzeże natrafiamy na wspaniałe widoki wydm spotykających się z oceanem oraz wraki statków. Takie krajobrazy
doprowadzają nas do Przylądka Krzyża - wielotysięcznej kolonii fok. Później wracamy w głąb lądu, przez tereny pokryte zielenią i
górami, aż docieramy w okolice miejscowości Khorixas. Nocleg w lodży w okolicy Khorixas.
Dziś przejedziemy ok. 420 km.
8 dzień Khorixas / Twyfelfontein / Skamieniały Las / wioska Himba / okolice PN Etosha
Przejazd do Twyfelfontein, które znajduje się w sercu regionu Damaraland biorącego nazwę od plemienia Damara
zamieszkującego te tereny. Oglądanie słynnych rycin skalnych powstałych ponad 4 tysiące lat temu, których autorami byli
Buszmeni nazywani również San. Przedstawiają one lwy, nosorożce, słonie, strusie i żyrafy, a także odbicia ludzkich stóp i
zwierzęcych łap. Miejsce to jest jednym z dwóch obiektów w kraju wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jadąc w
kierunku Parku Narodowego Etosha zwiedzamy rezerwat Skamieniałego Lasu oraz wioskę plemienia Himba. Himba to jedna z
nielicznych grup etnicznych, która od setek lat kultywuje swoją unikalną tradycję. Kobiety, słynące z ciekawej urody, do dziś
pokrywają swoje ciała i włosy brunatno-czerwoną mieszanką robioną m.in.: z masła oraz ochry. Nocleg w lodży w pobliżu parku.
Dziś przejedziemy ok. 310 km.
9 dzień Park Narodowy Etosha
Wjazd do niezwykłego Parku Narodwoego Etosha, łączącego w sobie gęsty busz z rozległymi otwartymi terenami dna słonego
jeziora. Centrum parku stanowi Etosha Pan (słone dno jeziora) - płytka depresja o powierzchni ok. 4500 km², która pozostaje
sucha przez większą część roku, a napełnia się wodą do głębokości 1 m tylko w porze obfitych deszczów. Równina przyciąga wiele

zwierząt i ptaków ze względu na bogactwo w sole mineralne i wodę. Park o powierzchni 22 tyś. km² zamieszkują 144 gatunki
ssaków, ponad 340 gatunków ptaków i 110 gatunków gadów. Całodzienne safari w, gdzie w wyjątkowej scenerii można zobaczyć
stada zebr, springboków, żyraf, antylop gnu i słoni. Nocleg w lodży w pobliżu parku.
Dziś przejedziemy ok. 200 km.
10 dzień Park Narodowy Etosha / Windhuk
Poranne safari w Etoshy, następnie przejazd do Windhuk. Będziemy przejeżdżać przez miasto Otjiwarongo położone w
zachodniej części płaskowyżu Waterberg oraz Okahandię w centralnej części kraju. Po drodze zatrzymamy się na bazarze z
pamiątkami sztuki ludowej. Nocleg w Windhuk. .
Dziś przejedziemy ok. 450 km.
11 dzień Windhuk / Wodospady Wiktorii
Transfer na lotnisko i przelot nad słynne Wodospady Wiktorii w Zimbabwe. Spacer nad Wodospadami, 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 na rzece Zambezi w oczekiwaniu na spektakularny zachód słońca. Nocleg w hotelu w Wodospadach Wiktorii.
12 dzień Wodospady Wiktorii
Dzień wolny. Polecamy rafting na rzece Zambezi uważany za jeden z najtrudniejszych na świecie od 130 EUR, lot helikopterem nad
wodospadami od 180 EUR lub też ekscytujące skoki na bunge od 160 EUR. Pilot chętnie doradzi i zaproponuje inne wycieczki.
Nocleg w hotelu w Wodospadach Wiktorii.
13 dzień Wodospady Wiktorii / Park Narodowy Chobe
Przejazd do Parku Narodowego Chobe w Botswanie, który jest trzecim co do wielkości obszarem chronionym na terenie
Botswany i jednym z największych skupisk słoni na kontynencie afrykańskim (ok. 50 tys. osobników). Spośród innych ssaków na
terenie parku występują m.in.: hipopotamy, zebry, żyrafy, bawoły afrykańskie, a z drapieżników m.in.: lwy, pumy, gepardy oraz
hieny. Spotkać również można ponad 400 gatunków ptaków np.: długoszpony afrykańskie, trzewikodzioby, dropy olbrzymie
oraz żołny. Po przyjeździe zakwaterowanie, a następnie safari łodzią na rzece Chobe, gdzie będziemy oglądać popołudniowe
kąpiele słoni. Nocleg w lodży w Kasane.
Dziś przejedziemy ok. 100 km.
14 dzień Park Narodowy Chobe / Wodospady Wiktorii
Poranne safari samochodem terenowym w Parku Chobe. Po śniadaniu powrót do Zimbabwe i wypoczynek w lodży. Wieczorem
kolacja pożegnalna w afrykańskiej restauracji Boma. Nocleg w hotelu w Wodospadach Wiktorii.
Dziś przejedziemy ok. 100 km.
15 dzień Wodospady Wiktorii
Transfer na lotnisko i przelot do Polski z przesiadkami.
16 dzień Powrót do Warszawy
- miejsce wpisane przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego
Termin:

Symbol:

Cena od osoby:

Dopłata do pokoju 1 os.

10.09 - 25.09.2020

ASEN - 9/20

7995 PLN + 2950 EUR*

590 EUR*

* płatne w Polsce w EUR lub w PLN według kursu sprzedaży w Pekao S.A. z dnia wpłaty.

Cena obejmuje:
Cena nie obejmuje:
1. Przelot na trasie Warszawa - Windhuk, Wodospady Wiktorii 1. Napojów do posiłków i dodatkowych posiłków.
Warszawa z przesiadkami oraz Windhuk - Wodospady Wiktorii.
2. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców (80
2. Transfery i przejazdy wg programu klimatyzowanym 14 os.
EUR płatne na miejscu).
mikrobusem.
3. Wizy do Zimbabwe (koszt 100 USD płatne na granicy).
3. Zakwaterowanie w hotelach oraz lodżach o standardzie zbliżonym do 4. Wizy do Namibii (koszt około 1000 NAD płatne na
obiektów *** i **** w pokojach 2-os. z łazienką i klimatyzacją.
granicy).
4. Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wymienionych w programie w 5. Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie
tym do parków narodowych.
objętych programem zwiedzania.
5. Opiekę lokalnego przewodnika w czasie zwiedzania. Przewodnik
6. Ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie.
pełni również funkcję kierowcy.
7. Usług tragarzy na lotniskach i w hotelach.
6. Opiekę polskiego pilota na całej trasie wycieczki.
7. Posiłki (ilość wskazuje cyfra w ikonce przy każdym dniu programu).
Informacje wizowe dla posiadaczy paszportów RP:
8. Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty
przewlekłych), NNW i bagażu.
powrotu do Polski oraz posiadać co najmniej 4 wolne
9. Opłaty lotniskowe oraz opłaty za wystawienie biletów.
strony.
10. Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Namibia: Wizę można uzyskać na lotnisku po uiszczeniu
11. Podatek VAT.
opłaty w wysokości około 1000 NAD i wypełnieniu
formularza wizowego. Nie są wymagane zdjęcia..
Botswana: Nie ma obowiązku posiadania wizy przy
pobytach do 3 miesięcy dla podróżujących z paszportem
RP.
Zimbabwe: Wizę można uzyskać na lotnisku po uiszczeniu
opłaty w wysokości 100 USD i wypełnieniu formularza
wizowego. Nie są wymagane zdjęcia.
Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie.
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