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CCaappee  TToowwnn  ––  OOkkaavvaannggoo  DDeellttaa  --  VViiccttoorriiaa  FFaallllss  
Ilość dni :  23         
Ilość kilometrów:  +/- 6500         
Miejsca:  Cape Town, Fish River Canyon, Luderitz, Namib Naukluft Park, Sossusvlai, Sesriem 

Canyon, Walvis Bay,Swakopmund, Cape Cross, Damaraland, Kaokoland, Cheetah 
Farm, Etosha Park, Kavango, Delta Okavango, Chobe, Victoria Falls  
  

Opis wyprawy  
 

Dzien 1 - 3 

Czas Podróży:  Dystans:   Cape Town  
Spotkanie z przewodnikiem, przejazd do hotelu. Chwila wypoczynku. Przejazd do najstarszej winnicy RPA – 
Groot Constantia. Poznamy proces produkcji win, zwiedzimy piwnice, gdzie wina dojrzewają oraz oczywiście 
spróbujemy różnych smaków miejscowych win.  
Nastepnego dnia całodniowa wyprawa na Półwysep Dwóch Przylądków. Wyjazd wzdłuż szafirowego 
wybrzeża Atlantyku poprzez Sea Point, 
luksusową dzielnicę Clifton Bay, tuż obok 

otoczonej palmami plaży Camps Bay. 
Półwysep Dwóch Przylądków to słynny 
Przylądek Dobrej Nadziei i Przylądek 
Kapsztadzki. Wspinaczka na Przylądek Dobrej 
Nadziei (214 m n.p.m.) zapewne okaże się 
wyczerpująca, ale wynagrodzą ją fantastyczne 
widoki.  

Nastepnego dnia Śniadanie, następnie 
przejazd przez przepiękne stare dzielnice 

miasta do dolnej stacji kolejki linowej, która 
zawiezie nas na szczyt Góry Stołowej ( 1085 
m ). Spacer po jej szczycie i widoki na miasto 
oraz okoliczne szczyty – Głowę Lwa, Czarci Szczyt, pasmo górskie Dwunastu Apostołów aż po Przylądek 

Dobrej Nadziei i Przylądek Kapsztadzki. Po południu czas wolny na wizytę nadmorskiego bulwaru Victoria & 
Alfred Waterfront. 
 
Dzień 4  
Czas Podróży: 9h Dystans: +/-800 km Cape Town- Fish River Kanion  
Czeka nas daleka droga i dlatego wczesnie rano pobudka. Dojeżdżamy do Fish River Canyon, drugiego co do 
wielkości kanionu na świecie. Bedziemy mieli okazje podziwiac wschod lub zachod slonca nad kanionem a 

rowniez zrelaksowac sie  po dlugiej podrozy z Cape Town.   
 
Dzień 5 
Czas Podróży: 6h Dystans: 400 km Fish River Kanion – Aus - Luderitz  
Wyjazd do najstarszego miasta Namibii, Luderitz - jest to najbardziej odcięty port świata. Trasę uatrakcyjnią 

nam dzikie konie w rejonie Aus. Luderitz to najbardziej odcięty port świata. Zobaczymy tam 
osiemnastowieczną architekturę niemiecką , zjemy pyszne owoce morze oraz odwiedzimy i miasto duchów 

Kolmanskop nastepnego dnia. 

 
Dzień 6 i 7 
Czas Podróży: 6h Dystans: 510 km Luderitz – Sesriem i Solitaire  
Po śniadaniu wykwaterowanie i zwiedzanie miasta duchów czyli Kolmanskop. Wjeżdżamy w  rejon 
najpiękniejszej pustyni Afryki - Namib słynącej z niezwykłego krajobrazu, wypełnionego zaskakującymi 

formami skalnymi, najwyższymi wydmami świata, a wszystko w najprzeróżniejszych odcieniach czerwieni. 
Wieczorem dojezdzamy do Sesriem. Zwiedzamy Kanion Sesriem. Nastepnego dnia wyjazd do slynnych 
wydm Sossusvlei , wpisanych na liste UNESCO jako Morze Wydm. W drodze powrotnej musimy zaliczyć 
szczyt wydmy - Dune 45. Odwiedzimy rowniez Dead Vlei.        
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Dzień  8 i 9 
Czas Podróży: 6h  Dystans: 274 km Solitaire – Walvis Bay  - Swakopmund 
Wyruszamy w drogę do Swakopmund, będziemy 
przemierzać pustynię Namib drogami szutrowymi,    
podczas podróży możemy spodziewać się 

następujących atrakcji:fauna i flora pustyni Namib 
(dzikie strusie, zebry, oryksy, żyrafy) oaz punkty 
widokowe: (Gaub Pass; Kuiseb Pass; Dune Seven) , 
przekroczymy rowniez ZWROTNIK KOZIOROZCA 
(Tropic of Capricorn) 

Natepny  dzien zalezy od Panstwa wyboru: rejs lodka 

poszukiwanie na poszukiwanie delfinów, fok, pelikanów 
i, przy odrobinie szczęścia, wielorybów. Na łodzi jest 
przewidziana przekąska, głównie owoce morza i 
szampan. Doplata +/-60 Euro Dla tych co wolą być 
na lądzie, mamy do zaoferowania wyjazd na pustynie w 
poszukiwaniu Little Five Doplata +/-60 Euro. Mozna 
rowniez skorzystac z niezapomnianej wycieczki kulturalnej Hafeni Tours, czy tez odwiedzic muzeum , 

oceanarium, park wezy czy galerie krysztalu.   
 
Dzień 10  
Czas Podróży:4h Dystans: 340 km Swakopmund – Damaraland  
Po śniadaniu wykwaterowanie oraz przejazd do Cape Cross, słynnej z dwustutysięcznej kolonii fok oraz 
krzyży postawionych przez odkrywcę Diago Cao. W drodze do Cape Cross zobaczymy malownicze wraki 
statków na plaży. Zostawiamy chlodne wybrzeze i wyruszamy wglab ladu. Mijamy miejscowosc Uis - bardzo 

male miasteczko powstale na potrzeby kopalni rudy żelaza. Po drodze bedziemy mijac male wioski ludu 
Herero, mozna sie zatrzymac i zakupic ich wyroby. Kolejna z atrakcji tego miejsca są rysunki naskalne 

bushmenów, wpisane na na liste dziedzictwa kulturowego  UNESCO. Konieczna jest rowniez wizyta w wiosce 
– skansenie ludu Damara. 
 
Dzień 11 

Czas Podróży:6h Dystans:244km Damaraland – Kaokoland (Opuwo) 
W drodze do Opuwo zaczną pojawiać się malownicze wioski ludzi HERERO a 
dekorować je będą oczywiście kobiety w sukniach wiktoriańskich i chustach na 
glowach zaplecionych tak aby tworzyły krowie rogi – symbol Herero Po drodze 
miniemy Palmwag Game Reserve, a przy odrobinie szczescia uda nam sie 
spotkac pustynna czworke:  Żyrafe, Słonia, Nosorożsce i Lwy. Wieczorem 
dojedziemy do Opuwo. 

 
Dzień 12 
Czas Podróży:3h Dystans: 220 km Opuwo– Otjitotongwe 
Poranna wizyta w wiosce fascynujacego ludu Himba, poznamy zycie i zwyczaje 
plemienia. Przejazd do sanktuarium gepardow – Otjitotongwe.  Namibia jest 

domem większości tych przepięknych kotów, których pozostało na Świecie już 
bardzo niewiele. Próby ratowania tego gatunku w Namibii przyniosły efekty i w 

ciągu 10 lat populacja zwiększyła sie o prawie 30%.  
 
Dzień 13 i 14 
Czas Podróży: 6h    Dystans:  370km Otjitotongwe  - Etosha 
Wyjazd do Narodowego Parku Etosha. Mówi się, że w Namibii wszystkie drogi 

prowadzą do prawdziwej krainy zwierząt – Etoshy, parku o wielkości równej Holandii. Został on ustanowiony 

rezerwatem zwierzyny przez niemieckiego gubernatora von Lindenquist’a w 1907 roku. Sercem parku jest 
Etosha Pan, która to nazwa oznacza „miejsce suchej wody”. Jest to rozległa, płaska depresja o powierzchni 5 
000 km2 będąca domem dla wielkich stad  zwierzat .Nasze dni w Parku Narodowym Etosha spedzimy na 
poszukiwaniu i podziwianiu zwierzat i relaksie nad basenem. 
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Dzień 15 
Czas Podróży 3h Dystans: 250km Etosha – okolice Groetfontein   
Dzisiaj zobaczymy najwiekszy na swiecie Meteoryt Hoba , a po poludniu odwiedzimy przepiekne i najstarsze 
plemie Afryki – Buszmenow, lud San. 
 

Dzień 16 
Czas Podróży 8h Dystans: 699km Groetfontein– Kavango   

Kontynujemy naszą podróż i już po kilkunastu kilometrach zacznie 
sie zupełnie inna Namibia, którą poznaliśmy dotychczas. Coraz 
gęściejsze zalesienie i zaludnienie, wioski są malownicze z 

pomysłowymi rozwiązaniami architektonicznymi.  Po poludniu 

wycieczka  tradycyjnymi lodkami mokoro w poszukiwaniu 
hipopotanow i krokodyli. 
 
Dzień 17 i 18 
Czas Podróży 5h Dystans: 420km Kavango – Maun  
Zaraz po śniadaniu udajemy się w stronę granicy z Botswaną, 
najpierw jednak zajedziemy do przeuroczego Parku Mahango 

Game Reserve gdzie oprócz zwierząt zobaczymy ogromne Baobaby 
Po przekroczeniu granice udajemy sie droga asfaltowa az do Maun, 
umownej bramy do Delty Okavango. Nastepnego dnia 
skorzystamy z calodziennego wyjazdu do Reserwatu Moremi. 

Dzień 19 
Czas Podróży 4h Dystans: 220km Maun – Gweta/Nata    
Rano zanim wyruszymy, mozliwosc przelotu awionetka nad Delta Okavango (cena okolo 80 Euro). 

Wyruszamy w kierunku wyschniętych słonych jezior Makgadikgadi Pan - imponujących rozmiarów baobaby, 
bezludna przestrzeń, wspaniała cisza i rozgwieżdżone, pustynne niebo! Nocleg w lodge.  

 
Dzień 20 
Czas Podróży 4h Dystans: 450km Planet Baobab  - Kasane 
Po śniadaniu i wyruszamy w kierunku Parku Narodowego Chobe będącego jednym z największych skupisk 

zwierząt w Afryce Południowej. Po przybyciu wodne safari po rzece Chobe – szansa zobaczenia bawołów, 
kąpiących się słoni, hipopotamów, krokodyli – jest to najlepsze wodne safari Afryki. 
 
Dzień 21 i 22 
Czas Podróży 1h Dystans: 85km Kasane – Victoria Falls (Zimbabwe) 
Droga z Kasane do Victoria Falls to nawet nie jest 
100 km, Musimy jednak przeprawić sie przez 

granice i to może potrwać niestety. Ale bądżmy 
dobrej myśli, że dojedziemy w miare wcześnie i 
będziemy mogli się upajać widokiem jednego z 
siedmiu cudów natury jakim jest Vic Falls. 
Nastepnego dnia : Wybór należy do Państwa, gdyż 

jest wiele atrakcji dostępnych w okolicach Victoria 
Falls: 

Spacer wzdluz wodospadu Wiktorii, Najsłynniejszy 
na świecie rafting, Spacer z lwami lub sloniami, 
Bungee, Loty na lotni, Lot helikopterem, Wizyta w 
Zambii w przypadku kapieli w basenie nad spadem 
wodospadu  
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GUIDED SAFARI 
 

 
 
 
 

Cena Zawiera:    
Przewozy na trasie pojazdem 4x4, opieka 
przewodnika/kierowcy angielskojezycznego, 

koszty paliwa, transfer z i na lotnisko, opłaty 

parkowe, wizyta w wiosce Himba , Damara i 
San, mokoro , calodniowe safari w  Moremi oraz 
wodne safari w Chobe , koszty noclegowe w 
hotelach, lodgach i kampingach, wyzywienie 
(sniadania i obiadokolacje) 

 
Co nie zawiera: 
Bilet lotniczy, wiz do odwiedzanych krajow, 
dodatkowcych atrakcji, zwyczajowych napiwkow, 
ubezpieczenia 

  

**cceennaa  jjeesstt  uuzzaalleezznniioonnaa  oodd  iilloossccii  uucczzeessttnniikkooww,,  

wwyybbrraannyycchh  ssttaannddaarrddooww  nnoocclleeggooww  oorraazz  cczzaassuu  

ttrrwwaanniiaa  wwyypprraawwyy..  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

CCeennaa  zzaa  oossoobbee::  **      

33  886600  EEUURROO    
 



 

 
www.namibia.com.pl 

Wskazówki ogólne: 
 
1. Paszport uczestnika musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego wylotu. 
2. Wszelkich informacji o zalecanych szczepieniach, w tym zabezpieczenia przeciwmalarycznego udzielają 

Wojewódzkie Stacje Sanitarno Epidemiologiczne 

3. Rezerwacje hotelowe oraz ostateczna wycena zostaną potwierdzone w momencie złożenia zamówienia;  
4. Kolejność zwiedzania obiektów oraz usytuowanie noclegów w czasie podróży może ulec zmianie. 
5. Wyprawa jest przeznaczona dla zaprawionych podrózników, którym nie straszne są niewygody, kurz i 

upał. 
6. Wyprawa jest objazdem Namibii co oznacza ogromną ilość kilometrów i dlatego wiele godzin spedzicie w 

samochodzie 

7. Bedziemy robili wszystko aby zrealizować zaplanowaną trase w 100% i dlatego obiecujemy Wam, że 
zobaczycie najważniejsze symbole Namibii. Jednak prosimy o wyrozumialość w momencie kiedy warunki 
na drodze się zmieniają z powodów niezależnych od nas musimy zmienić trase. Jakiekolwiek zmiany nie 
powinny jednak spowodować braku zaliczenia najważniejszych miejsc Namibii z Himba Village włącznie.  

8. Podróżowanie po Namibii to podróżowanie po trudnych drogach szutrowych, na których latwo złapać 
gume i dlatego to może opóżnić wyjazd niejednokrotnie. Samochody są serwisowane przed każdym 
wyjazdem ale jak wiadomo awarie mogą się zdarzyć. Dlatego prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. 

Jest to poprostu wpisane w charakter wyjazdu. Proszę się jednak nie martwić. Jak dotąd awarie zdarzyły 
nam się dwukrotnie ale w obu przypadkach powodem była brawura i bład kierowcy. Nie wyłączenie 4 x 4 
na drodze asfaltowej co spowodowało uszkodzenie przedniego mostu. Pomimo tego klijenci kontynuowali 
wyprawe i zakończyli ją bez opóżnien. Drugim przypadkiem był wypadek, kiedy to podrozni pod 
wpływem wina jechali po ciemku i zabili dorosłe kudu – tutaj samochód już nie mógł jechać dalej.  

9. Landrower Safari: Do dyspozycjii będziecie mieli dwóch miejscowych chłopaków. Kierowca Land Rovera, 
który bedzie podróżowal z Wami. Drugi chłopak będzie jechał w osobnym samochodzie ze sprzętem 

(namioty łożka itd)  (w zaleznosci od liczby uczestnikow) 
10. Self drive: szczegolowe warunki wypozyczenia samochodu sa wyslane oddzielnie. 

11. Ubezpieczenie samochodu jest pełne z ZERO Excess. Proszę jednak pamiętać, że ubezpieczenie nie 
pokrywa szkód wyrządzonych zaniedbaniem przepisów drogowych, jazdy po zmroku, niewłaściwym 
używaniem system 4 x 4 itd..  

12. Do dyspozycjii będziecie mieli opis trasy oraz naszą pomoc 24/7. Będziemy Wam patronować i będziemy 

w ciągłym kontakcie. Zależy nam na tym aby to był Wasz Wyjazd Zycia  
13. Camping Safari oznacza trudniejsze warunki oraz to, że będziecie zdani na siebie podczas gotowania, 

mycia naczyń, rozbijaniu obozu. Namioty na dachu rozbija sie w 2 minuty a zwija z w 3 minuty  
14. Mozliwosc zamiany namiotu na lodge powinna być zgłoszona przed wyprawą aby uniknąć zawodu z 

powododowaną brakiem miejsc.  
15. Warunki na Campach są dobre i napewno przeżyjecie. Wszędzie jest toaleta z bieżącą woda i prysznic. 

Czasami prysznice są wkomponowane w drzewa ale są. Jedynie Campsite w Spitzkoppe nie ma WODY 

16. Wstajemy skoro świt !!!!  
17. Prąd będzie jedynie w guesthouse i lodge oraz na kampingu w Sossuvlai, Palmwag, Epupa Falls, Etoshy 
18. Prosimy o minimalny bagaż. Wygodniej będzie nam zapakować dwie mniejsze torby niż jedna ogromną 

ciężką walizke. Torby podróżne najlepiej aby były stare takie już na dobicie bowiem jest duże 
prawdopodobieństwo, że sie okurzą i podniszczą  

19. Nie zabierajcie: 
 Poduszek, śpiworów, ręczników, niepotrzebnych rzeczy, które będa jedynie obciążały samochód, 

przejściówek elektrycznych bo i tak nie pasują. Duzych, ciężkich walizek, które mogą się nie zmieścić 
do części bagażowej Land Rovera.  

20. Zabierajcie: 
 Koszulki letnie, sandały, lornetke, czołówki, ciepły polar, dresy lub piżamke do spania, krem 

przeciwsłoneczny, okulary słoneczne, kapelusz, pamiątki dla dzieci przy drodze 


