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D ZIEŃ 1. Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot do 
Windhuku przez jeden z europejskich portów lotniczych.

D ZIEŃ 2. Przylot do stolicy Namibii w godzinach 
porannych. Śniadanie w formie pikniku. Wyjazd w 
kierunku północnym, do położonej około 25 km od 
Kamanjab, farmy gepardów Otjitotongwe. Po drodze 
lunch. Otjitotongwe to organizacja non-profit, której 
celem jest stworzenie warunków do życia gepardów w 
ich naturalnym środowisku. Na ponad siedmiu tysiącach 
hektarów żyją zarówno oswojone jak i dzikie zwierzęta, 

które w wielu przypadkach zostały wykupione od 
farmerów i w ten sposób ocalone od śmierci. Szacuje się, 
że na świecie żyje mniej niż 7500 tych zwierząt, z czego 
około 2500 właśnie w Namibii. Niezwykła okazja do 
upolowania geparda obiektywem aparatu, także podczas 
planowego karmienia. Rozbicie obozowiska na farmie. 
Kolacja, nocleg w namiotach. 

D ZIEŃ 3. Śniadanie na farmie. Kontynuacja podróży na 
północ Namibii. Przejazd przez bezdroża do Opuwo – 
niewielkiego miasteczka położonego w środku buszu. W 
języku Herero, Opuwo oznacza „koniec” i jest uważane 
za bramę do regionu Kaokoveld, jednego z najbardziej 
dziewiczych obszarów Namibii. Odkrywanie tradycyjnej 
wioski Himba - grupy etnicznej prowadzącej koczowniczy 
tryb życia, charakteryzującej się splecionymi w grube 
warkocze włosami oraz skórą pokrytą czerwono-rdzawą 
mazią zrobioną m.in. z tłuszczy zwierzęcych, popiołu 
i ochry. Przejazd do Ruacana, miasta położonego na 
granicy z Angolą. Nocleg w namiotach.

D ZIEŃ 4. Przekroczenie granicy z Angolą. Kontynuacja 
podróży przez obszar zamieszkały przez lud Himba. 
Przejazd przez liczne wioski - niepowtarzalna szansa 
na kulturową wymianę, naukę i zrozumienie jednego z 
ostatnich plemion pogranicza Namibii i Angoli. Po drodze 
„las” kolosalnych baobabów. Wśród tych ogromnych 
drzew i traw znaleźć można wiele prehistorycznych 
głazów oraz kamieni. Wieczorem rozbicie obozowiska w 
suchym korycie rzecznym. Kolacja, nocleg w namiotach.

D ZIEŃ 5-6. Śniadanie w obozowisku. Wyjazd do Parku 
Narodowego Iona - największego i najstarszego rezerwatu 
w Angoli, znanego z unikalnej flory i niesamowitych 
formacji skalnych. Pustynna sceneria parku zmienia się 
od rozległych i otwartych nizin po suche lasy Mopane. 
Postój w mieście duchów  - Espinheira oraz wizyta w 
gorących żródłach Pediva – to niezwykłe miejsce w 
Angoli, duże jezioro pośrodku „niczego”, gdzie mieszają 
się zimne i ciepłe wody źródlane. Noclegi w namiotach 
rozbitych w buszu.

D ZIEŃ 7. Po śniadaniu opuszczamy park Iona. Wyjazd  
w kierunku wybrzeża. Po drodze postój nad jeziorem 
Arco - ukryty skarb, usytuowany wewnątrz kanionu. 
Na brzegach tej słodkowodnej oazy okazałe formacje 
piaskowców tworzą tło dla bujnej, wodnej roślinności 
m.in. lilii wodnych. Doskonałe miejsce i okazja do 
obserwacji różnorodnego ptactwa. Po południu dojazd do 
Flamingo Lodge położonym nad Oceanem Atlantyckim. 
Rozbicie obozowiska, nocleg w namiotach.

D ZIEŃ 8. Dzień przeznaczony na odpoczynek oraz 
eksplorację niezwykłych i dziewiczych terenów 
wokół Flamingo Lodge, usytuowanej pośrodku 70 
kilometrowego, niezamieszkanego wybrzeża. Obszar ten 
charakteryzuje się zarówno zróżnicowanym pustynnym 
krajobrazem, jak i niemalże nienaruszoną populacją 
ryb. Połowy ryb na wybrzeżu obrosły już w legendę. 
Przejażdżka przez pobliski kanion oraz piesza wycieczka, 

podczas której być może uda się zaobserwować rodziny 
szakali czaprakowych. Reszta dnia przeznaczona na 
spacery wzdłuż wybrzeża, wędkowanie, snorkelling, 
czy też leniwe leżenie na plaży. Nocleg w namiotach w 
Flamingo Lodge.

D ZIEŃ 9. Wyjazd z Flamingo Lodge w kierunku Namibe 
– jednego z trzech portów Angoli. Odkrywanie uroków 
dużego miasta, usytuowanego na pustynnym wybrzeżu. 
Przejazd do Pipas Beach gdzie pomiędzy rozległym 
oceanem a skałami zostanie rozbite obozowisko. Po 
południu czas wolny na relaks na plaży i odkrywanie 
dziewiczych okolic. Nocleg w namiotach.

D ZIEŃ 10. Po śniadaniu wyjazd do Lubango, miasta 
uważanego za najchłodniejsze w Angoli. Podziwianie 
zapierającej dech w piersiach przełęczy Leba, która 
krętą, lecz stosunkowo krótką drogą prowadzi na 
wysokość 1845 m n.p.m. Lubango położone jest w 
dolinie porośniętej przez bujną, soczyście zieloną, 
tropikalną roślinność. Miasto strzeże posąg Chrystusa 
zbudowany na wysokim klifie. Jest to jedna z trzech na 
świecie replik posągu znajdującego się w Rio de Janeiro - 
symbolu pokoju i nadziei. Po południu przejazd do Tunda 
Vala - wulkanicznej szczeliny osiągającej wysokość 
2600 m n.p.m.  Zapierający dech w piersiach widok z 
krawędzi skarpy na faliste wzgórza wyłaniające się zza 
chmur. Delektowanie się pięknem okolicy i czystym 
górskim powietrzem. Piesza wycieczka do wodospadu 
– zanurzenie się w krystalicznej wodzie. Rozbicie obozu 
na zboczu Tunda Vala. Nocleg w namiotach.

D ZIEŃ 11. Po wczesnym śniadaniu, powrót do Lubango 
w celu zapoznania się z kolonialną architekturą 
miasta, połączoną z afrykańskim nieładem i bogatym 
dziedzictwem pozostawionym przez Portugalczyków. 
Wyjazd na południe, w kierunku miejscowości Mongua. 
Postój w Cahame, gdzie znajdują się opuszczone czołgi 
i inne wraki militarne pozostawione po wojnie. Rozbicie 
obozu w pobliżu Mongua. Nocleg w namiotach.

D ZIEŃ 12. Kontynuacja podróży na południe, powrót 
do Namibii - przekroczenie granicy w Oshikango, 
malowniczej wiosce na północy kraju. Przejazd do Parku 
Narodowego Etosha. Rozbicie obozowiska w Namutoni 
Camp. Odpoczynek po długiej podróży, relaks przy 
basenie oraz podglądanie zwierząt przychodzących do 
wodopoju. Nocleg.

D ZIEŃ 13. Całodzienne safari w rezerwacie Etosha. Jest 
to jeden z największych parków narodowych na świecie, 
wielkościowo odpowiadający obszarowi Holandii. 
Sercem parku jest Etosha Pan - „miejsce suchej wody”, 
płaska depresja pozbawiona roślinności będąca domem 
dla wielkich stad zwierząt. Spotkamy tu m.in. żyrafy, 
słonie, hipopotamy, nosorożce, antylopy, hieny, lwy oraz 
gepardy. Powrót na nocleg do Namutoni Camp.

D ZIEŃ 14. Po śniadaniu opuszczamy park Etosha. 
Wyjazd na południe do Windhuk. Powrót do cywilizacji 
– zakwaterowanie w hotelu. Odpoczynek po podróży, 
nocleg.

D ZIEŃ 15-16. Przejazd do leżącego na pustyni Namib 
(uważanej za najstarszą pustynię na świecie) Sesriem. 
Tutaj znajdują się najwyższe na świecie, ciągle 
zmieniające kształty wydmy z czerwonego piasku. 
Spacer (fakultatywnie możliwość przejazdu specjalnym 
pustynnym pojazdem) do Sossusvlei, ze skamieniałymi 
drzewami oraz wyschniętym, pustynnym jeziorem, które 
co kilka lat zamienia się w tętniący życiem turkusowy 
wodopój. Najwyższa wydma czerwonego piasku na 
świecie. Spektakularny zachód słońca na tle pustynnego 
krajobrazu. Noclegi w lodżach.

D ZIEŃ 17. Po śniadaniu powrót do Windhuk. Po drodze 
lunch oraz przystanki na uwiecznienie namibijskich 
krajobrazów obiektywem aparatu. Przyjazd do miasta 
w godzinach popołudniowych. Transfer na lotnisko. 
Wylot do Warszawy przez jeden z europejskich portów 
lotniczych.

D ZIEŃ 18. Przylot do Polski – lądowanie na lotnisku 
Okęcie w Warszawie.

NAMIBIA - ANGOLA

TERMINY:
29.04 - 16.05.2017 
03.06 - 20.06.2017
01.07 - 18.07.2017

07.10 - 24.10.2017 
03.11 - 20.11.2017

CENA: 
8 970 PLN + 2 870  USD
I rata: 3000 PLN płatne przy zapisie
II rata: 8970 PLN + 2870 USD x kurs sprzedaży Pekao SA 
na 35 dni przed terminem imprezy (minus I rata)

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie: Warszawa – Windhuk – 

Warszawa
-  transfery lotnisko – hotel – lotnisko
-   przejazdy na miejscu: samochód typu landcruiser
-  opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie
-  zakwaterowanie: w Windhuku oraz Sossusvlei (trzy 

noclegi) – hotele i lodże, pokoje dwuosobowe z 
łazienkami; pozostałe noclegi pod namiotami na 
kempingach z zapleczem sanitarnym (sześć noclegów) 
lub pod namiotami w naturze (sześć noclegów)

-  wyżywienie: trzy posiłki dziennie przygotowywane 
przez przewodnika - kucharza; w Windhuku śniadania

-  opłaty za miejscowych przewodników
-  wizy do Namibii i Angoli
-  ubezpieczenie TU Europa (KL 30 000 EUR  

i NNW 3 000 EUR)

W CENIE NIE SĄ ZAWARTE:
-  bilety wstępu do parków, rezerwatów i innych 

odwiedzanych obiektów - 140 USD

-  dopłata do pokoju/namiotu 1-osobowego: 290 USD

-  zwyczajowych napiwków

UWAGA: Charakter wyjazdu typowo wyprawowy, 
dla zahartowanych obieżyświatów. Na trasie turyści 
współpracują z obsługą w stawianiu namiotów, a 
także częściowej pomocy przy ważeniu strawy. 

Wymagane szczepienie na żółtą febrę, zalecana 
ochrona przeciwmalaryczna


