
Najpiękniejsza Namibia( - )
Cena: 1695 EURO

Wyjazd mo?emy zorganizowa? w dowolnym terminie, a program modyfikowa? na ?yczenie.

Zapierające dech w piersiach krajobrazy, kontakt z naturą, otwarte przestrzenie, dzikie zwierzęta,
fantastyczni ludzie z różnych plemion, brak masowej turystyki - to właśnie Namibia. Ten niesamowity
i jeszcze nie do końca odkryty kraj zapewni nam wszystko czego każdy podróżnik szuka - dziewiczą
przyrodę, rozlegle tereny, niepowtarzalne krajobrazy i niezwykłą gościnność oferowaną przez
tutejszą ludność. Namibia to niepowtarzalny klimat jaki tworzy wszystko co znajduje się na jej lądzie:
ludzie, zwierzęta, roślinność... wszystko to jest jedyne w swoim rodzaju i sprawia, ze chce się tam
wracać.

Zakwaterowanie na trasie wyprawy do wyboru - w standardzie 3* lub standardzie podstawowym. 
Pokoje 2-wu osobowe z możliwością wykupienia jednoosobowego dodatku.

Dzień 1 
Powitanie na afrykańskiej ziemi, na Lotnisku Międzynarodowym Hosea Kutako w Namibii. Następnie krótkie zwiedzanie stolicy z głównymi punktami takimi jak: Kristus Kerk, Tynten Palace, Meteoryty na deptaku i część miasta zwana Katutura, zamieszkała przez lokalną ludność. Przejazd do hotelu/lodgy znajdującej się poza miastem,
niemalże w dzikim buszu, aby odpocząć, zaaklimatyzować się i zjeść obiadokolację. 
Posiłki: obiadokolacja. 

Trasa do przejechania około 70 km.

Dzień 2

Rano wyjeżdżamy na zachód Namibii w kierunku Pustyni Namib. Przejeżdżamy przez jedne z najpiękniejszych terenów w Namibii, zatrzymując się na punkcie widokowym przełęczy górskiej Spreetshoogte. Stamtąd wspaniale widać rozciągającą się pustynię, sieć wyschniętych rzek i piaszczyste wydmy w oddali. Zjeżdżamy w dół z

płaskowyżu centralnego z wysokości około 1600 m nad poziomem morza na teren pustynnej sawanny, na poziom ok. 600 m npm. Trasa prowadzi głównie przez tereny sawanny i buszu z
okazyjnymi przejazdami przez wyschnięte koryta rzeczne, w których rosną akacje. Koryta rzeczne
wypełniają się wodą tylko w porze deszczowej. Docieramy do maleńkiej osady Solitaire, tam
zatrzymamy się na krótki odpoczynek i lunch w lokalnej restauracji. Jest niepowtarzalna okazja aby
spróbować lokalnej szarlotki, która jak chwali się piekarz, jest najlepszą w Namibii. Kontynuujemy
podróż przez Pustynię Namib w kierunku Sesriem do lodgy położonej w pobliżu Parku Narodowego
Namib-Naukluft. Docieramy do lodgy ok. 3-ciej po południu, czas na odpoczynek po dniu podróży.

  

Posiłki: śniadanie, obiadokolacja. Zakwaterowanie: na 2 noce.

Dystans: około 350 km, drogą szutrową. Czas trwania przejazdu około 8 godzin, z postojami. 

Dzień 3
Wczesny wyjazd około godziny 6-tej rano do Sossusvlei - najwyższych wydm piaszczystych świata, znajdujących sie na terenie najstarszej pustyni na ziemi, Namib. Wspaniała, unikatowa szansa fotograficznego safari, łowiąc okiem aparatu zapierające dech w piersiach pejzaże. Wspinamy się na Dune 45 (Wydmę 45). Niesamowite pejzaże
i wspaniale przeżycie. Odwiedzamy Dead Valley „Martwą Dolinę”, gdzie suche, powykręcane drzewa stoją jak zamarły las, pośród surrealistycznych, pomarańczowych wydm. Następnie udajemy się w kierunku Kanionu Sesriem, który jest oddalony 4 km od Sossusvlei. 

Posiłki: śniadanie, obiadokolacja. 



Trasa do przejechania około 150 km, drogami szutrowymi.

Dzień 4
O świcie, wyprawa przez Park Namib-Naukluft, w kierunku Rzeki Kuiseb (Kuiseb River) i Kanionu Kuiseb. Przepiękne krajobrazy rozpościerają się gdzie okiem sięgnąć; okazyjnie mijamy dzikie zwierzęta, zamieszkujące pustynie Namib: górskie zebry, czarne nosorożce (które są już rzadkością), a także żyjące na pustyni antylopy: oryx,
springbuck, kudu i największe ptaki świata, które nie latają - strusie. Lampką szampana celebrujemy przekroczenie Zwrotnika Koziorożca. 
Posiłki: śniadanie, obiadokolacje. Zakwaterowanie na 2 noce. 
Trasa do przejechania około 300 km, droga szutrowa.
Czas trwania podróży około 5 godzin, z postojami.

Dzień 5
Rano udajemy się szlakiem „księżycowym” do Moon Valley, aby podziwiać Welwitschje Mirabillis tzw. „żyjącą skamielinę”, atrakcje botaniczna i jedna z najstarszych roślin świata, pamiętającą czasy Chrystusa. 

Posiłki: śniadanie.
Trasa do przejechania około 150 km, drogami asfaltowymi i szutrowymi.

Atrakcje fakultatywne:
- Atlantycki rejs do kolonii fok futrzastych i różowych flamingów. (wczesnym rankiem) . Cena 50 Euro/osoba.

- Przejażdżka quadami (Quad Bike) po wydmach Pustyni Namib. Cena 55 Euro/osoba.

- Zwiedzanie miasta/Galeria Kryształów (Crystal Galery) i lokalny curio market pod gołym niebem.  Cena 5 Euro/osoba.

Dzień 6
Wyruszamy droga wiodąca nad wybrzeżem atlantyckim, 160 km na północ, w stronę Przylądka Krzyża (Cape Cross) i największej kolonii fok futrzastych (Cape Fur Seal Colony), poruszając się po drodze solnej. Następnie, podróżujemy przez zmieniający się krajobraz (z nad oceanicznego na pustynny) w kierunku Masywu Górskiego
Brandberg, jednego z najpiękniejszych i najbardziej majestatycznych miejsc w Namibii. 

Posiłki: śniadanie, obiadokolacja. Zakwaterowanie na 2 noce. 
Trasa do przejechania około 350 km, w tym 160 km droga solną, dalej droga szutrowa.
Czas podróży około 8 godzin, ze zwiedzaniem.

Dzień 7
Odkrywamy piękno petroglifów z Twyfelfontein, ponad 2000 - cy dziel skalnych stworzonych przez Lud Buszmenów, który zamieszkiwał tutejsze tereny. Egzotyczne spotkanie z lokalnym plemieniem Damara. Zapoznajemy się ze zwyczajami i tradycjami tego unikalnego, fascynującego i odosobnionego ludu. W wiosce obserwujemy życie i
codzienne obyczaje – oddalonego od cywilizacji plemienia.

Posiłki: śniadanie, obiad. 

Trasa do przejechania około 300 km, drogami szutrowymi.
Czas trwania podróży, wraz ze zwiedzaniem, około 8 godzin.

Dzień 8 i 9
Wyprawa do Parku Narodowego Etosha (Etosha National Park) – skarbu Namibii, gdzie wita nas powiew sawanny, dzika zwierzyna i biały piach. Po południu, wyruszamy na trasę w poszukiwaniu króla sawanny – lwa. Podziwiamy stada antylop, żyrafy, słonie i bogatą faunę Etoszy. Nad wodopojem zbiera się spragniona zwierzyna -
obserwujemy teatr natury w najlepszym wydaniu! Kolejne dwa dni spędzamy tropiąc dziką zwierzynę, podziwiając przyrodę Afryki, odpoczywając przy wodopoju, medytując piękno i ciszę sawanny. 

Zakwaterowanie na 2 noce. 

Posiłki: śniadanie, obiadokolacja. 

Trasa do przejechania około 200 km, głównie drogami asfaltowymi.
Czas przejazdu około 3 godzin.

Dzień 10
Po śniadaniu żegnamy się z Etoszą, wyruszając na południe, do stolicy Namibii, Windhoek, gdzie po ostatnich zakupach upominków pożegnają się Państwo z Afryka na Lotnisku Międzynarodowym Hosea Kutako. 

Posiłki: śniadanie.
Trasa do przejechania około 450 km, głownie drogami asfaltowymi.
Czas trwania podróżny około 6 godzin, wraz z postojami na posiłek i zakupy.

Żegnamy się, życząc miłej podróży i wielu powrotów do Namibii!

Cena wyprawy w standardzie zakwaterowania 3*

Cena za osobę w Euro: 2275

Dopłata do pokoju jednoosobowego Euro: 560

Cena wyprawy w standardowym zakwaterowaniu

Cena za osobę w Euro: 1695

Dopłata do pokoju jednoosobowego Euro: 430

Wyprawa odbywa się przy minimum 2 uczestnikach.

Terminy rozpoczęcia wypraw 2015:



07/04/2015

05/05/2015

09/06/2015

07/07/2015

04/08/2015

08/09/2015

06/10/2015

10/11/2015

Uwaga: Istnieje możliwość adaptacji wyjazdu według życzeń klienta.

W cenie imprezy wliczone są:
- odbiór z lotniska/transport na całej trasie wyprawy,
- wszystkie posiłki jak w planie wyprawy,
- wstęp do wszystkich parków narodowych i atrakcji na trasie safari wymienionych w planie podróży,
oprócz atrakcji fakultatywnych,
- polskojęzyczny przewodnik na całej trasie wyprawy,
- zakwaterowanie na całej trasie safari.

W cenę imprezy nie wliczone są:
- cena biletu „do i z” Namibii,
- wiza,
- ubezpieczenie podczas całej wyprawy safari,
- koszt dodatkowych opcjonalnych atrakcji nie wliczonych w oryginalną cenę,
- woda mineralna, inne napoje oraz napoje alkoholowe podczas trwania wyprawy,
- napiwki,
- upominki zakupione podczas wyprawy.

Wiza 
Wizy namibijskiej nie można dostać na granicy państwa. Można ja dostać na dwa sposoby.

W ambasadach Namibii. Najbliższa jest w Berlinie.
http://www.namibia-botschaft.de/

W urzędach Namibia Tourist Board:
http://www.namibiatourism.com.na/ntb_offices.php

Przy załatwianiu wizy przez Berlin telefonicznie można poprosić o przesłanie wniosku potrzebnego do
jej otrzymania. Po wypełnieniu wniosku można go przesłać poczta na adres ambasady bądź faksem,
wraz z kserokopia wymaganych stron z paszportu, jak i potwierdzeniem przelewu na konto
ambasady. Ważne, aby data ważności paszportu była dłuższa od deklarowanej daty pobytu w
Namibii nie mniej niż 6 miesięcy

Wiza turystyczna - wymagania:
- paszport (ważny min. 6 miesiące dłużej niż planowana data wyjazdu),
- 2x wypełniony wniosek wizowy,
- 3x zdjęcia paszportowe (podpisane na odwrocie - imię i nazwisko),

http://www.namibia-botschaft.de/
http://www.namibiatourism.com.na/contact-us/


- kopia powrotnego biletu lotniczego lub plan podróży (w języku angielskim),
- zaproszenie (w przypadku wizy biznesowej),
- oplata konsularna:wiza jednokrotna - 45 EURO; wiza dwukrotna - 65 EURO.

Czas oczekiwania na wizę wynosi do 10 dni. Można uzyskać wizę w trybie express w ciągu 3 dni
roboczych - oplata konsularna wynosi wtedy 75 EURO.

Transport
Transport na całej trasie wyprawy odbywa się w jednym z samochodów typu:
- Toyota Landcruiser 4X4, 9 osobowy.
- Toyota Hilux 4X4, 4 osobowy.
- Toyota Quantum, 14 osobowy.
- WV Microbus, 8 osobowy.
Wszystkie samochody wyposażone są w klimatyzację.

Szczepienia
Nie ma obowiązku szczepień dla osób przybywających do Namibii. Należny jedynie upewnić się, czy
byli Państwo szczepieni na podstawowe choroby takie jak: polio, tężec, błonica i żółtaczka.

Malaria
Trasa safari przebiega przez teren, na którym występuje malaria, prosimy o pobranie środków
zapobiegawczo-profilaktycznych i uprzednia konsultacje z lekarzem.

SCUBA TRAVEL – PROFESSIONAL INCENTIVE
UL. STOCZNIOWCÓW 9, 03-982 WARSZAWA

EMAIL:
info@scubatravel.com.pl, http://www.scubatravel.com.pl
info@proincentive.pl, http://www.proincentive.pl

TEL.: (+4822) 646 98 43, FAX: (+4822) 646 98 41
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