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NAMIBIA 

 
 

Dzień 1 Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. Wylot do Windhuk przez jeden z europejskich 

portów tranzytowych.  

 

Dzień 2 Lądowanie w Windhuk – stolicy Namibii w godzinach porannych. Odprawa paszportowo - 

wizowa. Powitanie na lotnisku przez lokalnego, polskojęzycznego pilota-przewodnika. Objazd miasta, 

zobaczymy takie miejsca, jak: Tintenpalast – parlament, stację kolejową, Muzeum Niepodległości, 

Ogrody Parlamentu, Stary Fort- muzeum, Katedrę Luterańską z 1900 roku, zabytkowy dworzec, Pałac 

Prezydenta. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie i odpoczynek. Kolacja i nocleg w Windhuk. 

 

Dzień 3 Po śniadaniu wyjazd na południe w kierunku miasta Keetmanshoop. Przejazd przez 

miejscowość Rehoboth, stolicę “Bastards”, potomków Niemców i miejscowych ludów. Po drodze 

postój w Quiver Tree Forest  - lesie drzew kołczanowych, charakterystycznych drzew z gatunku aloesu, 

rosnących w Namibii i RPA.  Zatrzymamy się także na tzw. „placu zabaw gigantów”, czyli terenie, gdzie 

porozrzucane skały wyglądają, jak olbrzymie klocki. Zakwaterowanie w lodży w okolicy Keetmanshoop. 

Kolacja i nocleg.  
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Dzień 4 Po śniadaniu przejazd do gorących, siarkowych źródeł Ai-Ais. Czas na kąpiele w mineralnych 

basenach. Po południu wyjazd w kierunku Godwana Canyon i jego największej atrakcji - Fish River 

Canyon. Drugiego, co do wielkości kanionu na świecie. Postój przy tym cudzie przyrody liczącym około 

180 km długości. Spacer wzdłuż północnej krawędzi kanionu. Przejazd do lodży na zakwaterowanie i 

kolację. Dla chętnych fakultatywna możliwość obejrzenia zachodu słońca nad Kanionem (koszt: 25 

USD). Nocleg. 

 

Dzień 5 Śniadanie, a następnie przejazd w region Gór Tiras będących granicą z Pustynią Namib. 

Przesiadka na pojazdy terenowe i kilkugodzinna eksploracja pustyni. Przemierzanie pustynnego 

krajobrazu z widokiem malowniczego pasma gór.  W drodze wypatrywanie antylop Klip Springer, 

poszukiwanie odłamków narzędzi pozostawionych przez Buszmenów oraz fotografowanie drzew z 

setkami ptasich gniazd. Następnie przejazd na nocleg na farmie przy Zamku – Duvisib Castle. W nocy 

czas na fotografowanie mlecznej drogi przy krystalicznie czystym niebie.  

 

Dzień 6 Po śniadaniu zwiedzanie Duwisib Castle, zamku zbudowanego przez niemieckiego arystokratę 

w czasach wojen kolonialnych. Dzisiaj jest to pomnik narodowy. Dalszy przejazd do Sesriem, gdzie 

znajdują się najwyższe na świecie (375 m.) tzw. Diuny – jedyne w swoim rodzaju wydmy o niezwykle 

harmonijnych, geometrycznych kształtach i wyostrzonych jak brzytwa krawędziach, usypane z 

czerwonego piasku, zmieniające barwę w zależności od oświetlenia, ale też zmieniające kształt w 

zależności od siły wiatru... Spacer po wydmach z rozległym widokiem na resztę pustyni do Sossusvlei 

oraz Deadvlei. Obszar uschniętego jeziora pełnego minerałów i skamieniałych drzew, który co kilka lat 

zamienia się w tętniący życiem turkusowy wodopój. Przejazd do Kanionu Sesriem. W zależności od 

pory roku możliwość spaceru w kanionie (kanion w porze deszczowej zwykle jest niedostępny i tętni 

burzliwym życiem).  Nocleg w lodży w okolicach Sesriem. W nocy przy oczku wodnym wypatrujemy 

zwierząt pijących złoto Afryki - wodę. 

 

Dzień 7 Wczesna pobudka (dla chętnych) na oglądanie wschodu słońca nad pustynią. Kolejnie przejazd 

w stronę Swakopmund. Po drodze przystanek w Solitarie, degustacja najlepszego w Namibii 

jabłecznika, którego cynamonowy zapach wyczuwa się już z odległości kilkuset metrów. Uczta 

jabłecznikowa przy parzonej, miejscowej kawie lub znakomicie schłodzonym piwie. Dalszy przejazd do 

Swakopmund -  nadmorskiej miejscowości wypoczynkowej ze wspaniałą zabudową kolonialną z 

czasów dominacji niemieckiej. Po drodze wizyta w Kuiseb Kanyon – jedynym w swym rodzaju kanionie 

z łupka. Przyjazd do Swakopmund około godziny 16. Zakwaterowanie w hotelu. Wybór atrakcji na dzień 

następny, po czym czas na plażowanie, kąpiele lub spacery wzdłuż ukwieconego nabrzeża. Pełna 

rekreacja i relaks. Nocleg w Swakopmund.  

 

Dzień 8 Dzień wolny w Swakopmund. Czas na wypoczynek, nabieranie sił, zajęcia plażowe, spacery albo 

bieganie. Fakultatywnie, dla chętnych możliwość jazdy po wydmach quadami – czterokołowcami (koszt 

50 USD za 2 godz.). Można też wynająć motorówkę wypływającą w morze w poszukiwaniu fok, 

delfinów oraz wielorybów (koszt: 80 USD). Jest też możliwość zwiedzenia muzeum z ciekawym zbiorem 

minerałów i kamieni szlachetnych z namibijskich pustyni (koszt: 3 USD) oraz muzeum historii regionu 

(koszt: 3 USD). Nocleg w Swakopmund. 



 

 

Dzień  9 Śniadanie w hotelu. Wyjazd z Swakopmund solną autostradą w kierunku Khoriksas. Przejazd w 

region Twyfelontein. Wypatrywanie pustynnych słoni, nie zawsze skuteczne… To tu znajdują się skały z 

tajemniczymi rysunkami oraz rzeźbami naskalnymi pozostawionymi przez pierwszych mieszkańców 

Afryki - Buszmenów. W drodze odwiedzimy miejsce, gdzie znajduje się skamieniały las, oraz najstarsze 

z kwiatów pustyni 1500 letnie – Welwitschia Mirabilis. Nocleg w lodży w okolicy Twyfelontein.  

 

Dzień 10 Po śniadaniu wyjazd do Kamanjab. Odwiedziny w wiosce ludu Himba, podpatrywanie 

obyczajów i codziennych czynności jednego z najbardziej fascynujących plemion Afryki. Woda używana 

jest tu tylko do picia, a nie do jakichkolwiek czynności higienicznych. Nocleg w lodży w pustynnej 

miejscowości, w której można spotkać kobiety Himba, ale także z plemienia Herero w swoich 

tradycyjnych strojach. Kolacja i nocleg.  

 

Dzień 11 Przejazd do Parku Narodowego Etosha. Wizyta w Okaukuejo Camp z wieżą obserwacyjną z 

czasów koloni niemieckich oraz z wodopojem, przy którym o każdej porze roku można spotkać stada 

zwierząt. Kilkugodzinne safari w parku. Podglądanie życia dzikich zwierząt oraz ptactwa regionu. 

Wieczorem zasadzka z aparatami fotograficznymi w pobliżu wodopoju.  

Nocleg i kolacja w lodży na terenie parku.  

Dzień 12  Poranne foto safari w Parku Etosha. Przejazd do jednego z nielicznych wodopojów w parku, 

przy którym gromadzą się niezliczone stada dzikich zwierząt. Obserwacja na żywo scen rodzajowych 

rozgrywających się przy wodopoju. Następnie przejazd w pobliże tajemniczego jeziora Otjikoto, gdzie 

znajduje się pamiątkowa tablica polskiego podróżnika – rowerzysty Jana Nowaka. Wyjazd w okolice 

Grootfontein,  gdzie około 80 tyś. lat temu spadł największy na świecie (60 - tonowy) meteoryt. Po 

pozytywnym „doładowaniu” dalszy przejazd do Waterberg Plateau. Kolacja i nocleg.  

 

Dzień 13 Po sniadaniu spotkanie z Bushmenami, zapoznajemy się z ich tradycjami i kulturą. Kolejnie 

przejazd do Windhuk. Pożegnalna kolacja Joe’s Place. Nocleg w Windhuk. 

 

Dzień 14 Rano przejazd na lotnisko. Pożegnanie z miejscowym pilotem-przewodnikiem. Wylot do 

Polski przez jeden z portów tranzytowych. Lądowanie na lotnisku Chopina w Warszawie w godzinach 

wieczornych.  

 

 

TERMINY: 

27.04 – 10.05.2021 

22.05 – 04.06.2021 

12.06 – 25.06.2021 

10.07 – 23.07.2021 

03.08 – 16.08.2021* 

11.09 – 24.09.2021* 

09.10 – 22.10.2021* 

06.11 – 19.11.2021* 

 



 

 

CENA: 6 980 PLN + 2 390 USD  

I rata: 800 PLN płatne przy zapisie 

II rata: 6 980 PLN płatne na 35 dni przed imprezą (minus I rata) 

III rata: 2 390 USD uczestnik zabiera ze sobą 

 

* dopłata 240 USD - taryfa pocovidowa, aktualizacja cen w hotelach/lodżach 

 

CENA ZAWIERA: 

• bilet lotniczy na trasie Warszawa - Windhuk - Warszawa 

• zakwaterowanie: lodże i hotele 3* , pokoje 2-os. z łazienkami 

• wyżywienie: dwa posiłki dziennie (śniadania i kolacje)  

• transport: mikrobus z klimatyzacją 

• opiekę lokalnego, polskojęzycznego pilota/przewodnika, który pełni także funkcję kierowcy na 

całej trasie 

• ubezpieczenie TU Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR) 

 

CENA NIE ZAWIERA: 

• opłat za bilety wstępu według programu: 260 USD  

• opłaty za wizę do Namibii: 80 USD 

• napiwków: 50 USD 

• opłat za imprezy fakultatywne: ceny w programie, dzień 4 (25 USD) i dzień 8 (od 3 USD do 80 

USD) 

• dopłaty do pokoju  1-osobowego: 780 USD  

• obowiązkowego testu PCR na Covid-19, który należy wykonać przed wyjazdem do Namibii. 

 

WYMAGANIA (!): 

• Należy posiadać paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu. 

• Przy wjeździe do Namibii należy obowiązkowo przedstawić negatywny wynik testu PCR na 

COVID-19 (potwierdzenie w języku angielskim), wykonany maksymalnie 72 godziny przed 

przylotem. Test wykonywany jest w Polsce we własnym zakresie. 

 

Kameralne grupy: 6 turystów + pilot 

 

 

 

 


