
Pustynia Namib i Kanion Rzeki Rybnej ( - )
Cena: 1510 EURO

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

Pustynna 'ucieczka od cywilizacji'.Spotkanie twarzą-w-twarz z Pustynią Kalahari i Kanionem Rzeki Rybnej, drugim co do wielkości na świecie (po Wielkim Kanionie Kolorado). Na trasie, fascynujące formacje skalne na 'Placu Zabaw Gigantów' i porzucone na piachach miasto-widmo Kolmanskop, pamietające czasy 'diamentowej gorączki'. W

Sossusvlei, niepowtarzalny, pustynny krajobraz najwyższych wydm świata i fotogenicznej Martwej Doliny z lasem wysuszonych akacji. Namibijskie 'Morze Piasku' zostało wpisane na listę światowego Dziedzictwa UNESCO.  

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
Witamy na Afrykańskim ladzie! Przylot na Lotnisko Międzynarodowe Hosea Kutako. Po odebraniu
bagaży krótkie, objazdowe zwiedzanie stolicy i przejazd do hotelu. Czas na odpoczynek i adaptację
do nowego otoczenia. 

Posiłki: lunch, obiad. 

Zakwaterowanie: 1 noc w Windhoek. 
Dystans: około 70 km, drogami asfaltowymi.

Dzień 2
Udajemy się na południe, do niewielkiego miasta-oazy Keetmanshoop położonego pośród Pustyni
Kalahari. Na trasie mijamy tereny buszu i sawanny, farmy i rejony pół - pustynne. 

Posiłki: śniadanie, lunch na trasie, obiad w Keetmanshoop.

Zakwaterowanie: na 1 noc  w Keetmanshoop.
Dystans: około 500 km, droga asfaltowa.

Atrakcje opcjonalne, nie wliczone w cenę imprezy: 
- wizyta w „Lesie Drżących Drzew” (Quiver Tree Forrest), drzewa kołczanowe.
- odwiedziny w tzw. Placu Zabaw Olbrzymów (Giant’s Playground), fascynujące formacje granitowe.

Dzień 3
Kanion Rzeki Rybnej (Fish River Canyon) jest drugim co do wielkości kanionem na świecie, po
Colorado, w USA. Doskonałe miejsce, wręcz stworzone do spektakularnej fotografii krajobrazowej.
Szczególnie wczesnym rankiem lub wieczorem, pustynia ożywa kolorami i cieniami malowanymi na

piaskach, przesuwającym się po niebie słońcem. 

Posiłki: śniadanie, lunch, obiad. 



Zakwaterowanie: 1 noc w pobliżu Fish River Canyon.
Dystans: około 250 km, drogami asfaltowymi i szutrowymi.

Dzień 4
Na tropie koni pustynnych (Feral Horses), żyjących na piachach, które niesamowicie dostosowały się
do suchego i bezwzględnego klimatu Pustyni Namib. Podziwiając te niezwykle zwierzęta,
zachwycamy się pustynnym krajobrazem, ogromnymi przestrzeniami i pięknem Namibii. Odpoczynek
w hotelu safari otulonym dziką pustynią i spektakularnymi pejzażami. 

Posiłki: śniadanie, lunch, obiad.

Zakwaterowanie: 1 noc niedaleko miejscowości Aus.

Dystans: około 300 km, drogami szutrowymi i asfaltowymi.

Dzień 5 i 6
Po śniadaniu wyruszamy do nad oceanicznego miasteczka Luderitz, po drodze zwiedzając
Kolmanskop, słynne „Miasto Widmo” wybudowane na pustyni podczas diamentowej gorączki – dzisiaj
opuszczone wśród przesypujących się piachów. Odwiedzamy historyczny, granitowy Krzyż Diasa
(Dias Cross) ustawiony nad Oceanem Atlantyckim. 

Posiłki: śniadanie, lunch, obiad w Luderitz. 

Zakwaterowanie: 2 noce w Luderitz.
Dystans: około 250 km, drogami asfaltowymi.

Opcjonalne atrakcje nie wliczone w cenę wyprawy: 
- godzinny rejs jachtem po Oceanie Atlantyckim (jeżeli dopisze pogoda);
- wyprawa do Agata Beach (Plaza Agaty), gdzie na plaży można znaleźć półszlachetne kamienie –
agaty - wyrzucane przez oceaniczne fale.

Dzień 7
Wyprawa do Sossusvlei, na Pustyni Namib, do najwyższych wydm piaszczystych świata. Na trasie
podziwiamy piękno krajobrazu i niezmierzone przestrzenie. Po dniu pełnym wrażeń, odpoczywamy w
hotelu safari usytuowanym na terenie Parku Namib - Naukluft. 

Posiłki: śniadanie w Luderitz, lunch na Pustyni Namib, obiad. 

Zakwaterowanie: 2 noce w pobliżu Sossusvlei.

Dystans: około 400 km, drogami asfaltowymi i szutrowymi.

Dzień 8
Wczesnym rankiem, w świetle wstającego słońca, podziwiamy krajobraz najwyższych wydm świata.
Wyprawa off - roadowa 4x4 do Sossusvlei i Martwej Doliny (Dead Valley), gdzie otulone
pomarańczowymi wydmami, niesamowicie powykręcane suche drzewa, stoją jak zamarły,
spragniony las w cichej, piaszczystej dolinie, pośród wysuszonego jeziora. Ogrom i przestrzeń pustyni
zachwyca swoja majestatycznością, zostawiając na zawsze ślad w pamięci. Opcjonalna wspinaczka
na jedne z najwyższych wydm na ziemi: Big Daddy oraz Big Mama. 

Posiłki: śniadanie i lunch w otoczeniu piaszczystych wydm, obiad w hotelu. 

Dystans: około 150 km, drogami szutrowymi.



Dzień 9
Po śniadaniu, poranny wyjazd do Windhoek, stolicy Namibii. Na trasie przerwa w punkcie widokowym
Spreetshoogte Pass podziwiając rozpościerającą się pustynną panoramę. Przed opuszczeniem Afryki,
żegnamy się na lotnisku międzynarodowym, życząc Państwu szczęśliwej podróży i szybkich
powrotów do Namibii! 

Posiłki: śniadanie.

Dystans: około 350 km, drogami szutrowymi.

Cena wyprawy: 

Hotele/Lodge Standard 3*: 1945 Euro za osob? (poza sezonem) / 2160 Euro za osob? (w sezonie). 

Hotele/Lodge Standard 2*: 1510 Euro za osob? (poza sezonem) / 1620 Euro za osob? (w sezonie). 



Kemping/namioty: 863 Euro za osob? (poza sezonem) / 971 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 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, 
- 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
zapobiegawczo-profilaktycznych i uprzednia konsultacje z lekarzem.

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

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


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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