
Północna Namibia, Ludzie Himba i Etosza( - )
Cena: 1845 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 jest w hotelach/lodgach 2 i 3 gwiazdkowych lub na kempingu w
namiotach.
Pokoje 2 osobowe z możliwością wykupienia jednoosobowego dodatku. Pokoje z łazienkami.

Dzień 1 
Odbiór z Międzynarodowego Lotniska Hosea Kutako. Następnie udajemy się do hotelu w pobliżu
Windhoek, stolicy Namibii, na odpoczynek i zaaklimatyzowanie się. 

Posiłki: obiadokolacja.

Zakwaterowanie: 1 noc w okolicy Windhoek.
Dystans: około 70 km.

Dzień 2
Rano wyruszamy do miejscowości Uis w pobliżu Masywu Górskiego Brandberg. Po południu, spacer
pośród granitowych skal i spotkanie z „Białą Damą” - słynnym malowidłem skalnym pierwszych
artystów tego terenu, Buszmenów. 

Posiłki: śniadanie, lunch, obiad.

Zakwaterowanie: 1 noc w pobliżu Uis.
Dystans: około 350 km, drogami asfaltowymi i szutrowymi.
Czas trwania podróży: około 5 godzin.



Dzień 3
Dzisiaj udajemy się na północ aby zwiedzić światowy Obiekt UNESCO Twyfelfontein; tam podziwiamy
najpiękniejsze dzieła, z ponad 2000-cy wyrytych w rdzawych skalach obrazów – petroglifów
Buszmenów. 

Posiłki: śniadanie, lunch, obiad.

Zakwaterowanie:1 noc w pobliżu Twyfelfontein.
Dystans: około 250 km.
Czas trwania podróży:wraz ze zwiedzaniem, około 6 godzin.

Dzień 4 i 5
Wyprawa do Kaokoland, obszaru położonego w północno-zachodniej części Namibii, zamieszkanego
przez plemię Himba. Ludzie Himba są jednym z najstarszych, wciąż istniejących plemion świata,
oddalonych od cywilizacji, które przez ostatnie stulecia utrzymuje swoje tradycje i obyczaje. W
Opuwo – stolicy tego rejonu – odpoczynek po długim dniu podróżny. Następnego ranka udajemy się
do jednej z wiosek Himba. Uczymy się ich zwyczajów i sposobu życia, wyrabiania tradycyjnej biżuterii
i przyrządzania potraw. Fascynujące spotkanie z ludźmi Himba pozostawia niezapomniane wrażenia i
jest szansa na egzotyczne fotograficzne safari. 

Posiłki: śniadanie, lunch, obiad.

Zakwaterowanie: 2 noce w Opuwo.
Dystans: około 400 km, droga szutrowa i asfaltowa.
Czas trwania podróży: około 8 godzin, z postojami.

Dzień 6 i 7
Wcześnie rano wyruszamy na północ Namibii, do Epupa Falls (Wodospad Epupa) na granicy Namibii z
Angolą. Podziwiamy przepiękne sceniczne tereny i niesamowite, zapierające dech w piersiach widoki.
Spędzimy 2 noce w hotelu, położonego pośród malowniczych pejzaży nad rzeką Kunene z dala od
cywilizacji. Po przyjeździe odpoczynek w ciszy palmowego gaju. 

Posiłki: śniadanie, lunch, obiad w Epupa. 

Zakwaterowanie: 2 noce w pobliżu Wodospadu Epupa.
Dystans: około 250 km, drogami szutrowymi.
Czas trwania podróży: około 4 godzin, z postojami.

Dzień 8
Wcześnie rano wyruszamy na południe do lodgy w pobliżu Ruakana, gdzie spędzimy noc
odpoczywając i podziwiając spektakularne krajobrazy tego urokliwego zakątka świata. 

Posiłki: śniadanie, lunch na trasie, obiad.

Zakwaterowanie: 1 noc w Ruakana.
Dystans: około 400 km, drogami szutrowymi i asfaltowymi.
Czas trwania podróży: około 8 godzin, z postojami.

Dzień 9 i 10
O świcie wyruszamy do Etoszy - Sanktuarium Natury, trasą wiodąca przez północne rejony zwane
Owamboland. Zatrzymamy się aby obejrzeć osławiony Ombalantu Homestead (tradycyjne
domostwo) i drzewo Baobab, które zostało zaadoptowane na kapliczkę. Etosza to jeden z
najpiękniejszych parków narodowych Afryki, gdzie bliskość natury i dzikiej zwierzyny wywiera
niezapomniane wrażenie na każdym odwiedzającym. Spędzamy niezapomniane chwile tropiąc i
obserwując z bliska zwierzęta w ich naturalnym środowisku – okiem kamery uwieczniając wrażenia



dnia. 

Posiłki: śniadanie, lunch, obiad na terenie parku. 

Zakwaterowanie: 2 noce w jednym z kampów w Etoszy.
Dystans:  około 300 km, drogami szutrowymi i asfaltowymi.
Czas trwania podróży: około 6 godzin, z postojami.

Dzień 11
Pożegnanie z przepiękną Etosza, safari dobiega końca! Wczesnym rankiem ostatnia wizyta nad
wodopojem, a następnie wyruszamy na południe do Windhoek, stolicy Namibii. Po drodze jest czas
aby zakupić upominki na lokalnym markecie pod gołym niebem. Udajemy się na lotnisko
międzynarodowe, tam żegnamy się z fascynującą afrykańską przygodą. 

Posiłki: śniadanie w Etoszy, lunch na trasie.

Dystans: do przejechania około 400 km drogami asfaltowymi.
Czas trwania podróży: około 6 godzin, wraz z postojami.

Do zobaczenia i ponownego spotkania w Namibii!

Cena wyprawy: 

Hotele/Lodge Standard 3+*: 2400 Euro za osob? (poza sezonem) / 2640 Euro za osob? (w sezonie). 



Hotele/Lodge Standard 2*: 1845 Euro za osob? (poza sezonem) / 1978 Euro za osob? (w sezonie). 

Kemping/namioty: 1055 Euro za osob? (poza sezonem) / 1190 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 planie,
- 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 cenę imprezy nie są wliczone:
- cena biletu „do i z” Namibii,
- wiza,
- ubezpieczenie podczas całej wyprawy safari,
- koszt dodatkowych opcjonalnych atrakcji,
- woda mineralna, napoje, w tym 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
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, błonica i żółtaczka.

Malaria
Trasa safari przebiega przez teren, na którym występuje malaria, prosimy o pobranie środków

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


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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