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Namibia – mozaika krajobrazów  12 dni 

   Kameralna grupa do 11 uczestników 

 
Windhuk, pustynia Namib, Sesriem, Sossusvlei, Park Narodowy Namib-Naukluft, Walvis Bay, Swakopmund, Wybrzeże 

Szkieletowe, góry Spitzkoppe, Przylądek Krzyża, Skamieniały Las, Twyfelfontein, Biała Dama, wioska Himba, farma gepardów, 
Park Narodowy Etosha, Otjiwarongo 

 
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 / pustynia Namib / Sesriem / Sossusvlei      

Przylot do Windhuk – stolicy i największego miasta Namibii. Już dziś przed nami pierwszy dzień afrykańskiej przygody. Dzięki 

dobrze utrzymanym szutrowym „autostradom” przejazd po namibijskich bezdrożach okazuje się wielką frajdą. Wyjeżdżamy 
w kierunku fascynującej swoim pięknem i tajemniczością pustyni Namib – naukowcy szacują, że przetrwała ona w niezmienionym 

kształcie ponad 50 milionów lat, co czyni ją drugą najstarszą pustynią na świecie, tylko jej siostra pustynia Atacama w Chile jest 
starsza. Co więcej, zaliczana jest również do najbardziej suchych pustyń na Ziemi. Jej piękno objawia się w rdzawych 
piaszczystych wydmach, które ciągną się kilometrami tworząc 
nieziemski charakter całego regionu. Zatrzymamy się 
przed kanionem Sesriem, wyżłobionym przed wiekami przez rzekę 

Tsauchab, gdzie będzie można podziwiać przedziwne formy ścian 
wąwozu ukształtowane na przestrzeni wieków. Zakwaterowanie w 
lodży w Sesriem. Po krótkim wypoczynku przejazd do rezerwatu 
wydm Sossusvlei. Nie tylko przyjrzymy się z bliska najwyższym 

wydmom świata, sięgających ponad 300 m wysokości, a nawet 
wejdziemy na jedną z nich, aby podziwiać przepiękny krajobraz 
pustyni. Aby widok był jeszcze bardziej oszałamiający, wejdziemy 
również na wydmę numer 45, która jest zaliczana do najwyższych, 
aby poczuć się jak na pustynnym dachu świata. Nocleg w lodży w 
okolicach Sesriem. 
Dziś przejedziemy ok. 350 km. Planowana godzina przyjazdu do 
lodży ok. 13:30. 
 

3 dzień Sesriem / Walvis Bay / Swakopmund    

Dziś ruszamy w głąb pustyni Namib i będziemy jechać przez Park 
Narodowy Namib-Naukluft. Zajmujący powierzchnię ok. 50 tys. km² park jest jednym z największych obszarów chronionych na 

świecie. W czasie podróży nie będziemy sami. W oddali będą nam towarzyszyć dzikie strusie, zebry, oryksy czy żyrafy. Postój, 
gdzie przebiega zwrotnik Koziorożca, a następnie przy malowniczej przełęczy rzeki Kuiseb. Po południu docieramy do Walvis 

Bay, głównego portu Namibii położnego nad Zatoką Wielorybią. 

Bogate w plankton wody zatoki, przyciągały wieloryby, a w 
późniejszych okresach wielorybników z Europy tworząc ciekawą 
historię tego miejsca. W tutejszych basenach solankowych można 
również spotkać liczne stada flamingów, pelikanów i innego 
ptactwa wodnego. Następnie przejazd do wyjątkowo 
uroczego 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. Nie dziwi zatem fakt, że Angelina Joli i Brat Pitt 
zdecydowali, że ich córeczka urodzi się właśnie w tak wyjątkowym 
miasteczku. Nocleg w hotelu w Swakopmund. 
Dziś przejedziemy ok. 350 km. 
 

4 dzień  okolice Swakopmund   
Po dwóch dniach intensywnego pokonywania pustynnych czeluści 
Namibii, pora na chwilę odpoczynku, aby nabrać sił na dalszą 

część wyprawy. Do południa czas wolny na wypoczynek, zakupy, spacery po mieście. Miasto ma również ciekawe muzeum i 
galerię kryształów. Nasz pilot chętnie zaproponuje wycieczki fakultatywne jak rejs łodzią na spotkanie z fokami i delfinami (cena od 
80 EUR). Po południu wyjazd w okolice Swakopmund. Wycieczkę rozpoczniemy od miejsca o niezwykłej pustynnej scenerii, które 
jest nazywane księżycowym krajobrazem. Przejedziemy również do kanionu rzeki Swakop, aby zobaczyć niesamowite formacje 
skalne. Następnie zatrzymamy się przy jednym z większych skupisk ponad tysiącletnich pustynnych roślin welwitschii. Nocleg w 

hotelu w Swakopmund. 
Dziś przejedziemy ok. 180 km 
 
 
 
 



 

5 dzień  Swakompund / Wybrzeże Szkieletowe / góry Spitzkoppe    

Przed nami następny długi i pełen przygód dzień. Aby nie tracić czasu wyjedziemy wcześnie rano w stronę Parku Narodowego 
Wybrzeża Szkieletowego. Ze względu na silne prądy morskie oraz 

nieprzewidywalne płycizny, żeglarze często nazywali te miejsce „bramą do 
piekła”. Jeszcze do dzisiaj linia wybrzeża usiana jest wieloma szkieletami 
rozbitych statków, które przywołują wspomnienia o wspaniałych wprawach 
morskich. W miarę możliwości zatrzymamy się w niewielkiej wiosce 
rybackiej Henties Bay, a następnie ruszymy w stronę Przylądka Krzyża. 

Jest to jeszcze jedno miejsce o wspaniałej historii. Właśnie tutaj w 1485 r. 
portugalski odkrywca Diego Cao, jako pierwszy Europejczyk, postawił stopę 
w Namibii i na cześć swojego króla wzniósł pomnik. Przylądek Krzyża to nie 
tylko historia, ale również dom dla ponad dwustutysięcznej kolonii uchatek, 
które majestatycznie wygrzewają się na plażach Oceanu Atlantyckiego. 
Pożegnamy się z dumnymi uchatkami i ruszymy w  rejony gór Spitzkoppe i 

miasteczka Usakos. Sesja zdjęciowa przed zachodem słońca w 
najciekawszych miejscach tego przedziwnego skupiska gór. Nocleg w lodży. 
Dziś przejedziemy ok. 300 km 

 

6 dzień góry Spitzkoppe / Twyfelfontein / Biała Dama / Twyfelfontein   
Zmieniamy krajobraz na pustynny i rozpoczynamy naszą przygodę w Damaraland. To region, którego nazwa pochodzi od 

zamieszkującego te tereny plemienia Damara. Głównymi ikonami Damaraland są masyw Brandberge (najwyższy szczyt Namibii) 
oraz jaskinia z malowidłami buszmeńskimi znana jako Biała Dama. Zostały namalowane ponad 2000 lat temu przy użyciu białego 

barwnika ukazując Białą Damę pośród ludzi i zwierząt. Nieopodal obejrzymy bazaltową formację skalną przypominającą piszczałki 
organów oraz niezwykłą „spaloną górę". Następnie przejazd w okolice Twyfelfontein, aby przyjrzeć się słynnym rycinom skalnym 

(uznane niedawno przez UNESCO za miejsce światowego dziedzictwa kultury) powstałym ponad 4 tys. lat temu, których autorami 
byli Buszmeni nazywani również San. W całym regionie naliczono ponad 43 tys. rycin przedstawiających lwy, nosorożce, słonie, 

strusie i żyrafy, a także odbicia ludzkich stóp i zwierzęcych łap. Nocleg w lodży w okolicach Twyfelfontein. 
Dziś przejedziemy ok. 300 km 
 

7 dzień Twyfelfontein / Skamieniały Las / wioska Himba / farma gepardów   

Przed nami wyjątkowo różnorodny dzień, który rozpoczniemy od wizyty w 
Skamieniałym Lesie. Zobaczymy ogromne, sięgające 30 m skamieniałe 

drzewa. Spędziły one miliony lat pod warstwą ziemi oraz lodu w czasie 
zlodowacenia, dzięki czemu zachowały perfekcyjne kształty i detale. 
Zatrzymamy się w jednej z wiosek, aby z bliska przyjrzeć się życiu 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 maścią robioną z tłuszczu 
z mleka krowiego, ekstraktu z roślin, popiołu i ceglasto-czerwonej ochry. 
Późnym  popołudniem odwiedzimy farmę gepardów, gdzie będzie okazja 

zrobić sobie selfie z  najszybszym na świecie zwierzęciem oraz uczestniczyć 

w karmieniu. Nocleg w lodży. 
Dziś przejedziemy  ok. 250 km 
 

8 dzień  Park Narodowy Etosha  
Dziś już jedziemy w kierunku niezwykłego Parku Narodowego Etosha, 

łączącego w sobie gęsty busz z rozległymi otwartymi terenami dna słonego 
jeziora. Centrum parku stanowi Etosha Pan – 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 tys. km² zamieszkują 144 gatunki ssaków, ponad 340 gatunków ptaków i 110 gatunków gadów. 
Etosha to duma Namibii. Nie dziwi nikogo, że mówi się, że w Namibii wszystkie drogi prowadzą do krainy dzikich zwierząt – Etoshy. 
Nocleg w lodży w pobliżu parku. 
Dziś przejedziemy ok. 250 km 
 

9 dzień  Park Narodowy Etosha    

Całodniowe safari otwartymi samochodami terenowymi na terenie Parku 
Narodowego Etosha. Nie zapomnijmy o aparatach i lornetkach, w wyjątkowej 

scenerii, będzie można zobaczyć zwierzęta, które żyją na terenie parku takie 
jak: słonie, żyrafy, nosorożce, antylopy, hieny, lwy, gepardy i lamparty. 

Warto pamiętać, że jest to także jedno z najlepszych miejsce do zobaczenia 
małych, mniej znanych zwierząt, takich jak antylopy dikdik kirka (Madoqua 
kirkii), srebrne lisy, ratele, szakale czaprakowe i otocjony. Trzymamy kciuki, 

aby udało się spotkać jak najwięcej zwierząt. Nocleg w lodży w pobliżu parku. 
Dziś przejedziemy ok. 200 km 
  

10 dzień Park Narodowy Etosha / Otjiwarongo / Windhuk   

Po porannym safari ostatni długi przejazd na naszej trasie, ostatnie „szutrowe 
autostrady”, ostatnie spojrzenie zabłąkanej zebry czy nonszalancko dumnej 
żyrafy. Wracamy, aby w końcu zobaczyć stolicę Namibii. Po drodze na chwilę 
zatrzymamy się w Otjiwarongo położonym w zachodniej części 

płaskowyżu Waterberg oraz na bazarze z pamiątkami sztuki ludowej w 
Okahandie. Nocleg w Windhuk. 
Dziś przejedziemy ok. 400 km 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Narodowy_Waterberg


 

11 dzień Windhuk    

Półdniowe zwiedzanie miasta. Windhuk to wyjątkowa stolica, gdyż spotykają się tutaj dwie kultury: europejska oraz afrykańska. Do 
dzisiaj historyczne centrum miasta jest pod dużym wpływem architektury niemieckiej, ta szczypta europejskości podkreśla 
unikatowy charakter stolicy. Krótkie zwiedzanie zaczniemy od postoju przed gmachem parlamentu Tintenpalast, budynkiem Sądu 
Najwyższego. Zobaczymy również najstarsze budynki administracyjne jak Kantyna Oficerska, pierwszy bank, szkoła czy poczta. 
Na koniec zwiedzania zatrzymamy się przed niewielkim kościołem luterańskim (Christus Kirche), który stał się ikoną starego 

Windhuk. Czas wolny na zakupy. Transfer na lotnisko i przelot do Warszawy z przesiadką. 
 

12 dzień Przylot do Warszawy    

 

 

Termin: Symbol: Cena od osoby: Dopłata do pokoju 1 os. 

10.09 - 21.09.2021 NAMI - 9/21 6250 PLN + 1795 EUR * 485 EUR * 

05.11 - 16.11.2021 NAMI - 11/21 6250 PLN + 1795 EUR * 485 EUR * 

 

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

 
Cena obejmuje: 
1. Przelot na trasie Warszawa-Windhuk-Warszawa z przesiadką. Bilet 

lotniczy została skalkulowany na poziomie 3500 PLN. 
2. Transfery i przejazdy wg programu klimatyzowanym 13 os. 

minibusem. 
3. Zakwaterowanie w hotelach oraz lodżach o standardzie zbliżonym do 

obiektów **** w pokojach  2-os. z łazienką i klimatyzacją. Jeden obiekt 
*** plus. 

4. Opiekę lokalnego przewodnika w czasie zwiedzania. Przewodnik 
pełni również funkcję kierowcy. 

5. Opiekę polskiego pilota na całej trasie wycieczki.  
6. Posiłki (ilość wskazuje cyfra w ikonce przy każdym dniu programu).   
7. Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób 

przewlekłych), NNW i bagażu. 
8. Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 
9. Opłatę na Turystyczny Fundusz Pomocowy. 
10. Podatek VAT.  

Cena nie obejmuje: 
1. Biletów wstępów (200 EUR płatne w Namibii).      
2. Napojów do posiłków i dodatkowych posiłków. 
3. Wizy do Namibii (koszt 1080 NAD (ok. 65 EUR) płatne 

na granicy). 
4. Testu PCR na COVID-19. 
5. Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie 

objętych programem zwiedzania. 
6. Usług tragarzy na lotniskach i w hotelach/lodżach. 
 
 
 
 

 

Uwagi i charakterystyka trasy: 
Test na COVID: 

Od wjeżdżających do Namibii wymaga się przedstawienia negatywnego testu PCR na COVID-19 wykonanego do 72 godzin przed 
wyjazdem na teren kraju. Test lub zaświadczenie musi być w języku angielskim i zawierać imię i nazwisko jak paszporcie, numer 
paszportu oraz datę urodzenia. Test należy mieć przy sobie w czasie całej wycieczki.  
Na chwilę obecną osoby zaszczepione muszą również przedstawić negatywny test PCR na COVID. 
 
Wiza dla posiadaczy paszportów RP: 

Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski oraz posiadać co najmniej 2 wolne strony. 
Wizę można uzyskać na lotnisku w Windhuk po uiszczeniu opłaty w kwocie 1080 NAD (ok. 65 EUR) i wypełnieniu formularza 
wizowego. Płatność tylko kartą kredytową. Nie są wymagane zdjęcia. 
 
Zakwaterowanie: 

Grupa będzie zakwaterowana w hotelach oraz w lodżach (zazwyczaj domki typu bungalow). Wszystkie lodże mają standard 
zbliżony do hoteli **** (jeden obiekt *** plus). Posiadają bar, sklepik oraz restauracje. Większość pokoi ma zainstalowaną 
klimatyzację – zazwyczaj są baseny, z których można bezpłatnie korzystać. 
 
Przejazdy: 

Przejazdy będą się odbywać 13 osobowym minibusem. Z uwagi na ograniczoną przestrzeń, zachęcamy do zabrania małych 
bagaży. Przejazdy będą trwały nawet do 8 godzin z licznymi postojami na zdjęcia i odpoczynek. Bagaże będą transportowane w 
przyczepce. 
 
 

Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie. 
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