
Namibia - Zambia: Wodospad Wiktorii ( - )

Zapierające dech w piersiach krajobrazy, kontakt z natura, otwarte przestrzenie, dzikie zwierzęta,
fantastyczni ludzie z rożnych plemion, brak masowej turystyki - to właśnie Namibia. Ten niesamowity
i jeszcze nie do końca odkryty kraj zapewni nam wszystko czego każdy podróżnik szuka - dziewicza
przyroda, rozlegle tereny, niepowtarzalne krajobrazy i niezwykła gościnność oferowana przez
tutejsza ludność. Zambia to ta "prawdziwa Afryka". Nie ma wielu udogodnień w stylu zachodnim.
Przemieszczanie się po kraju wymaga cierpliwości, ale można spodziewać się nagrody za swoje
trudy. W Zambii znajdują się jedne z najciekawszych i najbogatszych parków narodowych na
kontynencie a na granicy z Zimbabwe leży jedna z największych afrykańskich atrakcji - Wodospady
Wiktorii.

Zakwaterowanie na trasie wyprawy jest w hotelach/lodgach 2 i 3 gwiazdkowych.
Pokoje 2 osobowe z możliwością wykupienia jedno osobowej dostawki.
Pokoje z łazienkami i klimatyzacja.

Dzień 1
Przylot do Namibii, odbiór z Międzynarodowego Lotniska Hosea Kutako i wyjazd do lodgy w pobliżu
Windhoek, aklimatyzacja i odpoczynek. Wszystkie posiłki w lodgy.
Trasa do przejechania około 70 km.

Dzień 2
Wyruszamy na północ do jednego z najpiękniejszych Parków Narodowych Afryki - Etosza National
Park. Tutaj doświadczamy piękną natury Namibii, spędzając czas na obserwacji dzikiej zwierzyny
przychodzącej do wodopoju. Oglądamy słonie, żyrafy, nosorożce, hieny, lwy i gamę antylop. Na
odpoczynek, po dniu pełnym wrażeń, zapraszamy do estetycznych bungalowów, zaprojektowanych w
ciepłym, afrykańskim stylu.
Zakwaterowanie na 2 noce w lodgy o standardzie zbliżonym do 3-gwiazdkowego. Lunch w małym
miasteczku Outjo, obiad w lodgy gdzie spędzimy noc.
Trasa do przejechania okolu 450 km, drogami asfaltowymi.

Dzień 3
Przemierzamy szlaki safari  Parku Etosza, odwiedzając główne wodopoje i ścieżki wędrówek dzikiej
zwierzyny. Obserwujemy stada słoni, żyraf, zebr i wielu gatunków antylop żyjących na terenie parku.
Okiem aparatu łowimy dzikie koty afrykańskie: lwy i gepardy, podziwiając piękny teatr natury.
Śniadanie w lodgy gdzie spędziliśmy noc, lunch w jednym z kampów Etoszy, obiad w lodgy.
Trasa do przejechania okolo 200 km, drogami szutrowymi, na terenie parku.

Dzień 4 i 5
Z Etoszy udajemy się na farmę fascynujących afrykańskich kotów – gepardów, aby obserwować ich
zwyczaje, sposób polowania i niebezpieczeństwa, którym muszą stawić czoła w buszu. Po wizycie na
farmie, udajemy się na północ aby odwiedzić największy meteoryt na świecie -  Hoba Meteor, po
czym udajemy się na odpoczynek i relaks do pobliskiej lodgy. 5-tego dnia udajemy się do wioski
przyjaznego plemienia Buszmenów, aby poznać ich obyczaje i kulturę. Zakwaterowanie na 2 noce, w
standardzie przybliżonym do 2-gwiazdkowego, w lodgy w pobliżu małego miasteczka Grootfontain.
Posiłki: śniadanie w lodgy w pobliżu Etoszy, lunch w małym miasteczku Otjiwarongo lub Grootfontain
i obiad w lodgy w pobliżu Grootfontain.
Trasa do przejechania około 400 km, głównie drogami asfaltowymi.



Czas trwania podróży około 8 godzin, włącznie ze zwiedzaniem.

Dzień 6
Wyruszamy do Rundu, miasteczka położonego nad brzegami Rzeki Okavango (czwartej co do
wielkości w Afryce) graniczącego, na północy Namibii z Angola. Spędzamy noc w lodgy nad brzegiem
Okavango, w ciszy i uroku nadrzecznej natury. Zakwaterowanie w lodgy, w pobliżu Rundu na 1 noc, o
standardzie przybliżonym do 2-gwiazdkowego. Posiłki: śniadanie w lodgy w Grootfontain, lunch w
małym miasteczku Rundu w lokalnej restauracji, obiad w lodgy, w której spędzimy noc.
Trasa do przejechania około 300 km, drogami asfaltowymi.

Opcjonalne atrakcje, nie wliczone w cenę wyprawy:
Przepływ po Rzece Okavango przed zachodem słońca aby podziwiać naturę i tropić krokodyle i
hipopotamy. Przybliżona cena za przepływ po rzece, na osobe: 17 Euro.

Dzień 7 i 8
Z Rundu podróżujemy trasa wiodącą przez odcinek Kaprivi do miejscowości Kongola. Docieramy
późnym popołudniem do lodgy na terenie Parku Narodowego Bwabwata. Następnego dnia
wyjeżdżamy na trasę, tropić bawoły i słonie afrykańskie, zamieszkujące te tereny. Zakwaterowanie
na 2 noce w lodgy w pobliżu Kongola, o standardzie 3- gwiazdkowym. Posiłki: śniadanie w lodgy w
Rundu, lunch na trasie, pozostałe posiłki w lodgy na terenie parku narodowego.

Dzień 9
Z Parku Narodowego Bwabwata udajemy sie do przygranicznej miejscowości Katima Mulilo,
niewielkiego miasteczka na północno-wschodnich krańcach Namibii, następnie przekraczamy granice
udając sie do Zambii, do miasteczka Livingston, aby podziwiać jeden z najwspanialszych "Cudów
Natury", uważany za jeden z Siedmiu Cudów Swiata – fascynujący Wodospad Wiktorii (Musi-oa-
Tunia), odkryty w 1855 roku przez szkockiego misjonarza i badacza Davida Livingstona, który
wówczas powiedział: "Widok tak piękny, ze muszą się w niego wpatrywać aniołowie w locie".
Zakwaterowanie na 3 noce w hotelu w Livingston, o standardzie przybliżonym do 4-gwiazdkowego.
Posiłki: śniadanie w lodgy w pobliżu Kongola, lunch w miasteczku Katima Mulilo, obiad w hotelu w
Livingston.
Trasa do przejechania około 400 km, drogami asfaltowymi.

Dzień 10 i 11
Przez kolejne dwa dni raczymy się przepięknym widokiem Wodospadu Wiktorii i bliżej poznajemy
miasteczko Livingston i położony w południowej części, fascynujący rejon Zambii. Posiłki: śniadanie i
obiad w hotelu, lunch w miejscowej restauracji. Trasa do przejechania okolo 100 km.

Opcjonalne atrakcje, nie wliczone w cenę wyprawy:
- Przelot helikopterem nad Wodospadem Wiktorii. Przybliżona cena za osobę: 15 minut USD 130; 30 -
minut USD 260.
- Bungee jumping (skoki bungee) z mostu nad Rzeka Zambezi - dla odważnych! Przybliżona cena za
osobę: USD 115 za skok.
- White water rafting dla szukających przygód wodnych.
- Przepływ po rzece Zambezi o zachodzie słońca. Przybliżona cena za osobę:USD 50.
- Wizyta na farmie krokodyli.

Dzień 12
Żegnamy się z Cudem Natury – Wodospadem Wiktorii. Ostatnie chwile na zakupienie afrykańskich
upominków i utrwalenie widoku wodospadu okiem aparatu. Odwieziemy Państwa na lotnisko w
Livingston, aby złapać samolot do głównego portu odlotu.

Do zobaczenia na kolejnym afrykańskim safari!



Cena wyprawy:
Ilość uczestników           Cena za osobę w Euro
2                                                       4516
4                                                       3138
6                                                       2679
8-10                                                 2449

Uwaga: Istnieje możliwość adaptacji wyjazdu według życzeń klienta.

W cenę imprezy wliczone są: 
- odbiór z lotniska/transport na całej trasie wyprawy,
- wszystkie posiłki poczynając od  lunchu w dniu przyjazdu do lunchu w dniu pożegnania,
- woda mineralna dostępna na całej trasie wyprawy,
- 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,
- jeden napój gazowany lub jedno piwo do posiłków.

W cene imprezy nie wliczone są: 
- cena biletu Warszawa - Namibia; Livingston (Zambia) - Warszawa,
- oplata wylotowa z Zambii - 20 USD/osoba,
- ubezpieczenie podczas całej wyprawy safari,
- wizy do Namibii i Zambii,
- koszt dodatkowych opcjonalnych atrakcji nie wliczonych w oryginalną cenę,
- 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),
- 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

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


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 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, błonnica 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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