
Namibia - Plemiona (15 dni)( - )
Cena: 2340 EURO

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

Dwa tygodnie pośród plemion Namibii! Wizyta w tradycyjnych wioskach i bliskie spotkanie z pasterskimi z ludźmi Himba, Herero, Damara, Owambo i San (Buszmenami). Kalejdoskop egzotycznych tradycji, kultur i obyczajów. Niepowtarzalne etniczne przeżycie! Trasa wyprawy wiedzie przez jeden z najpiękniejszych regionów Namibii -
Damaraland i królestwo dzikiej zwierzyny - Park Narodowy Etosza.

Zakwaterowanie na trasie wyprawy jest w hotelach/lodgach 2 i 3 gwiazdkowych oraz na kempingu
(namioty).
Pokoje 2 osobowe z możliwością wykupienia jednoosobowego dodatku. Pokoje z łazienkami.

Dzień 1

Odbiór z Lotniska Międzynarodowego Hosea Kutako i podróż do lodgy w pobliżu Windhoek, stolicy Namibii, na odpoczynek i zaaklimatyzowanie się po podróży.



Posiłki: wszystkie serwowane w hotelu.



Zakwaterowanie:1 noc w hotelu, w Windhoek lub okolicy.

Dystans: około 70 km, drogami asfaltowymi i szutrowymi.



Dzień 2

Rano wyruszamy do miejscowości Uis w pobliżu Masywu Górskiego Brandberg. Po południu, spacer pośród granitowych skał i spotkanie z ‚Białą Damą’ słynnym malowidłem skalnym, wykonanym przez pierwszych artystów tego terenu, Buszmenów.



Posiłki:śniadanie, lunch, obiad.



Zakwaterowanie: w lodgy w Uis lub okolicy na 1 noc.

Dystans: około 350km, drogami asfaltowymi i szutrowymi.

Czas trwania podróży: około 5 godzin.



Dzień 3



Po śniadaniu ruszamy na północ kraju w stronę Damaraland, aby odwiedzić światowy obiekt UNESCO

w Twyfelfontain, chroniący ponad 2000-ce petroglifów wyrytych w rdzawych skałach. Ciekawe

petroglify przedstawiają sceny z życia Buszmenów, ich dawne obyczaje, kulturę i polowania.

Następnie udajemy się do Skamieniałego Lasu. Tam lokalny przewodnik opowie jego historię.



Po drodze odwiedzimy wioskę ludzi z plemienia Damara (Living Museum). Wioska została stworzona przez ludzi Damara dla zachowania i utrzymania tradycji tego plemienia. Lokalny przewodnik zapozna nas z obyczajami, oprowadzając po tradycyjnej, jak i współczesnej wiosce; będziemy mogli poznać jak ludzie z tego plemienia żyją

dzisiaj. Po dniu pełnym wrażeń, po południu docieramy do miejsca zakwaterowania na zasłużony odpoczynek.

Posiłki: śniadanie, lunch, obiad w miejscu.



Dystans: około 300 km, drogami szutrowymi.

Czas trwania podróży: około 8 godzin, z przerwami na zwiedzanie i lunch.



Zakwaterowanie: 1 noc w hotelu.



Dzień 4 i 5

Wyprawa do Kaokoland, obszaru położonego w północno-zachodniej części Namibii, zamieszkałego przez plemię Himba. Ludzie Himba są jednym z najstarszych, koczowniczych plemion Świata, wciąż ‚oddalonych od cywilizacji’, które przez ostatnie stulecia utrzymuje swoje pasterskie tradycje i obyczaje.



W Opuwo – stolicy tego rejonu - odpoczynek po długim dniu podróży. Następnego ranka wizyta we wiosce Himba. Uczymy się ich zwyczajów i sposobu życia, wyrabiania tradycyjnej biżuterii i przyrządzania potraw. Fascynujące, bliskie spotkanie z egzotycznymi ludźmi Himba pozostawia niezapomniane wrażenia i jest szansą na etniczną

fotografię.

Posiłki:śniadanie, lunch, obiad.



Zakwaterowanie: w Opuwo na 2 noce.

Dystans: około 400km, drogami szutrowymi i asfaltowymi.



Czas trwania podróży: około 8 godzin, z postojami.



Dzień 6 i 7

O świcie wyruszamy na północ, w kierunku Wodospadu Epupa na Rzece Kunene. Rzeka ta jest naturalną granicą pomiędzy Namibią i Angolą. Kunene słynie ze spektakularnych kaskad wodnych i wodospadów, gdzie najwyższy, pojedynczy spadek wody wynosi 37 metrów.



Po zakwaterowaniu w lodgy, możemy spędzić czas fakultatywnie (nie wliczone w cenę wyprawy):

- White water rafting. (adrenalinowy spływ po rzece)



- Przepływ kajakami po Rzece Kunene.

- Treking po wyznaczonych szlakach.



- Rejs łodzią o zachodzie słońca.



Jest też oczywiście opcja spokojniejszego odpoczynku w ciszy urokliwego rejonu, w gaju palmowym, obserwując obficie występujące ptactwo lub dla odważnych poszukiwaczy, szansa na spotkanie krokodyli nilowych zamieszkujących rzekę. Krokodyle w Kunene są uważane za jedne z najbardziej agresywnych krokodyli Afryki. Jak

szczęście dopisze spotkamy też olbrzymie jaszczury (waran nilowy), które w tym rejonie dochodzą nawet do 2 metrów.

7 – go dnia wyprawy odwiedzimy wioskę Himba. Ludzie Himba w Rejonie Kunene różnią się od swoich plemiennych kuzynów z Opuwo, tym , że mieszkają „dalej od cywilizacji”. Niepowtarzalna szansa na etniczne zdjęcia – chwytając okiem aparatu unikalne sceny z życia jednego z ostatnich pasterskich plemion świata. Jedne z

najlepszych, etnicznych fotografii świata zostały wykonane we wioskach Himba w Namibii.



Posiłki, dzień 6-ty: wszystkie serwowane są w hotelu w regionie Epupa.



Dystans, dzień 6-ty: około 200km, drogami szutrowymi.

Czas trwania podróży: około 4 godzin z postojami na zdjęcia.



Zakwaterowanie: na 2 noce w komfortowym hotelu, położonym pośród malowniczego rejonu Kunene z dala od zgiełku cywilizacji.

Posiłki, dzień 7-my: śniadanie, lunch na trasie, obiad i pozostałe posiłki w hotelu, w którym zatrzymamy się w Epupa.



Dystans, dzień 7-my: około 250km, drogami szutrowymi.

Dzień 8



Po śniadaniu wyjeżdżamy na południe przejeżdżając przez miasteczko Opuwo, a następnie na północ do miejscowości Ruakana, wjeżdżając na teren Ovamboland, zamieszkały w większości przez ludność z plemienia Ovambo.

Docieramy do Ruakana około 3-ciej po południu, po zakwaterowaniu odwiedzamy spektakularny Wodospad Ruakana z osławionymi, przepięknymi widokami. Region ten uważany jest za jeden z najbardziej krajobrazowych miejsc Namibii.



Posiłki: śniadanie, lunch na trasie (lunch pack), obiadokolacja.



Dystans: około 400km, drogami szutrowymi.

Czas trwania podróży: około 6 godzin z postojami i przerwą na posiłek.



Zakwaterowanie: 1 noc w hotelu nieopodal Wodospadu Ruakana.

Dzień 9



Wyprawa do Sanktuarium Natury, uważanego za jeden z najpiękniejszych parków Afryki, osławionego Parku Narodowego Etosha – skarbu Namibii! Po drodze przemierzamy tereny sawanny, mijając wioski w regionie Ovamboland. Unikatowa szansa obserwacji i uchwycenia okiem aparatu życia ludzi z plemienia Owambo.

Odwiedzamy Baobab Ombalantu Tree Heritage Centre (drzewo baobab) z centralną figurą baobaba, którego historia sięga czasów wojen tubylczych. Olbrzymia dziupla służyła jako schronisko dla lokalnych plemion, w szczególności kobiet i dzieci, podczas konfliktów plemiennych. Później była tu poczta i nawet kawiarnia. Na miejscu,

lokalny przewodnik opowie historię tego specjalnego miejsca, wpisanego w dzieje ludu Owambo.



Po wizycie w Ombalantu, udajemy się trasą wiodącą do Etoszy z przerwą na małym lokalnym ’markecie pod gołym niebem’ w Oshakati, stolicy tego rejonu. Dla chętnych, niepowtarzalna szansa skosztowania lokalnych przysmaków tj. suszone gąsienice Mopane i pikantne mięso „kapaana”, które są przygotowywane i przyprawiane przez

lokalną ludność na różne sposoby.



Około 4-tej po południu wjeżdżamy do Parku Etosza, tam zatrzymamy się w jednym z kampów/ośrodków na 2 noce. Naturalne piękno i dzikość tej części świata jest oszałamiająca! Tylko z niewielką interwencją człowieka, natura została pozostawiona sama sobie. Obserwujemy harmonię i balans przyrody dający swoiste poczucie spokoju i

ukojenia.

Posiłki: śniadanie, lunch, obiad w Etoszy.



Dystans: około 400 km, drogami asfaltowymi i szutrowymi.

Czas trwania podróży: około 8 godzin wraz z przerwą na zwiedzanie i posiłek.



Zakwaterowanie: 2 noce.



Dzień 10

Wprawa w głąb Etoszy! Przemierzamy szlaki safari, tropiąc dzikie zwierzęta Afryki: lwy, słonie, żyrafy, zebry, szakale, hieny i całą gamę antylop (kudu, oryks, szpringbok, impala czarnolica, eland, gnu) – szczególnie te, spotkamy w dużych ilościach. Przejedziemy około 200 km drogami szutrowymi, zatrzymując się przy licznych

wodopojach i naturalnych źródłach, obserwując żywy ‚teatr natury’ w najlepszym wydaniu.



Spotkanie z Etoszą to wspaniała okazja do utrwalenia niezapomnianych, emocjonujących chwil spędzonych pośród dzikiej zwierzyny na sawannie, w jednym z najpiękniejszych parków narodowych Afryki.

Po dniu pełnym wrażeń i apetycznej obiadokolacji, zapraszamy na kolejny odcinek w ‚Teatrze nad Wodopojem’ usytuowanym nieopodal kampu. Do późna w nocy (z bezpiecznej odległości) można oglądać dzikie zwierzęta chłodzące się w wodzie i kojące pragnienie po dniu upałów.



Posiłki: śniadanie, lunch, obiad.

Dystans: podczas całego dnia przejedziemy około 200 km, drogami szutrowymi.



Dzień 11 i 12



Wyruszamy do stolicy Bushmanland, Tsumkwe, gdzie zatrzymamy się na 2 noce, aby spędzić kolejny, cały dzień z przyjaznym i egzotycznym plemieniem Buszmenów. We wiosce nauczymy się jak tropić dziką zwierzynę w buszu, zbierać jadalne owoce drzew i znaleźć wodę na pustkowiu; będziemy obserwować wiele innych kulturowych

zwyczajów, zachowanych do dzisiejszego dnia przez to koczownicze plemię.

Posiłki: serwowane w lodgy w Tsumkwe.



Dystans: dzisiaj do przejechania najdłuższy odcinek podczas safari, około 600km, drogami asfaltowymi i szutrowymi.

Czas trwania podróży: około 9 godzin z przerwą na lunch.



Zakwaterowanie: 2 noce.



Dzień 13

Po śniadaniu, żegnamy się z Bushmanland, wyruszając na południe kraju w kierunku Otjiwarongo, tam spędzimy noc i odwiedzimy farmę krokodyli.



Dystans: około 530 km, drogami szutrowymi i asfaltowymi.

Czas trwania podróży: około 8 godzin z przerwą na lunch.



Posiłki: śniadanie, lunch na trasie, obiad w lodgy/hotelu w pobliżu Otjiwarongo.

Zakwaterowanie: 1 noc.



Dzień 14



Rano po śniadaniu wyjeżdżamy do małego miasteczka Okakarara, zamieszkałego głównie przez ludzi z plemienia Herero. Lunch zjemy na trasie, w przydrożnej gar-kuchni, tradycyjnie ‚w stylu Herero’. Ludzie Herero są jednym z liczniejszych plemion Namibii. Kulinarne przeżycie i wspaniała okazja, aby zrobić unikalne zdjęcia!

Po lunchu wyruszamy do hotelu położonego w pobliżu Windhoek, stolicy Namibii, tam można odpocząć przed popołudniową wyprawą, podczas której będziemy tropić dziką zwierzynę w buszu. Apetyczny obiad w ciszy afrykańskiego wieczoru i harmonii natury jest koronacją dnia.



Dystans: około 250km drogami asfaltowymi.

Czas trwania podróży: około 6 godzin z postojami na lunch i zwiedzanie miasteczka Okakarara.



Posiłki: śniadanie, lunch, obiad.



Dzień 15

Po śniadaniu przejazd na lotnisko międzynarodowe Hosea Kutako, na samolot, zabierający Państwa ‚z powrotem do cywilizacji’, na trasie żegnając się z Namibią i Afryką! Do następnej, afrykańskiej wyprawy!

Cena wyprawy: 



Hotele/Lodge Standard 3*+: 3240 Euro za osob? (poza sezonem) / 3420 Euro za osob? (w sezonie). 

Hotele/Lodge Standard 2*: 2340 Euro za osob? (poza sezonem) / 2520 Euro za osob? (w sezonie). 

Kemping/namioty: 1435 Euro za osob? (poza sezonem) / 1620 Euro za osob? (w sezonie). 



Sezon: od 01.07 do 31.10; Poza sezonem: od 01.11 do 30.06. 

Uwaga: Istnieje możliwość adaptacji wyjazdu według życzeń klienta.

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

W cenie 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, napoje, w tym napoje alkoholowe, 
- 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),
- 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:

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


- Toyota Landcruiser 4X4, 9 osobowy.
- Toyota Hilux 4X4, 4 osobowy.
- Toyota Quantum, 14 osobowy.
- WV Microbus, 8 osobowy.
Wszystkie samochody wyposażone są w klimatyzacje.

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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