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NAMIBIA

Ilość dni: 13
Ilość kilometrów: +/- 3500km 

Miejsca: Namib Naukluft Park, 
Sossusvlai, Sesriem Canyon, Walvis
Bay, Swakopmund, Spitzkoppe, 
Damraland, Kaokoland, Etosha
National ParkErindi, Windhoek.

Namibia graniczy z Angolą, w 
południowo-zachodniej Afryce, 
nad Oceanem Atlantyckim. 
Zachwyca florą i fauną. Liczba 
ludności może zaskoczyć – to aż 
2,303 miliona osób! A sama 
powierzchnia kraju to… 824 292km 
kwadratowe. Namibia nazywana 
jest krainą kontrastów - i nic 
dziwnego. Jako jeden z ostatnich 
krajów afrykańskich uzyskała 
niepodległość w 1990 roku.



Dzień 1

9-10-2019

Wylot z Warszawy. Przesiadka na lotnisku 
w Doha i lot w stronę Namibii.

Dzień 2

10-10-2019

Czas Podróży: 1h

Dystans: 45 km

Windhoek Airport – Windhoek

Odebranie z lotniska. Ruszamy do 

Windhoek, stolicy Namibii, gdzie 

zapoznamy się z Przewodnikiem 

Przyjrzymy się również samochodom, i 
sprzętowi. 

Popołudniu czeka nas przejazd do jednej 

z piękniejszych lodgy w okolicy, gdzie 

będziemy mogli odpocząć po długim 

locie i poznać program na kolejne dni. 
Nocleg.



Dzień 3

11-10-2019

Czas Podróży: 6h

Dystans: 358 km

Windhoek – Namib Naukluft

Wstajemy bardzo wcześnie na poranne safari w 

poszukiwaniu nosorożców, żyraf i innych 

zwierząt. 

Opuszczamy Windhoek i ruszamy w stronę 

przygody. Podróż odbywać się będzie drogą 

szutrową. Już w po kilku kilometrach zobaczymy 

dlaczego Namibia nazywana jest krajem 

kontrastów. Zostawimy nowoczesne miasto, 

jakim jest Windhoek, dla zapierających dech 

widoków. Nieskażony cywilizacją widok, 

przestrzeń aż po horyzont. Niski drzewostan na 

sawannie i brak drzew na pustyni pozwalają 

nam podziwiać krajobraz, którego nie 

zobaczymy nigdzie indziej. 

Naszym celem jest Sesriem, gdzie spędzimy noc 

wewnątrz Parku Narodowego. Zanim to jednak 

nastąpi, jedziemy 70 km do czerwonych wydm 

Doliny Sossuvlaai i kultowej Martwej Doliny czyli 

Dead Vlaai. Zachód słońca będziemy 

podziwiać z Wydmy 45 (Dune 45). Zobaczymy 

również Kanion Sesriem.

Nocleg w klimatycznej lodgy pośrodku pustyni.



Dzień 4

12-10-2019

Czas Podróży:6h

Dystans: 274 km

Solitaire – Walvis Bay – Swakopmund

Po śniadaniu wyruszamy w drogę do Walvis

Bay. Będziemy przemierzać spektakularną 

pustynię Namib, uznawaną za najstarszą 

na świecie (ok. 80 mln. lat). Na postój 

zatrzymamy się w najmniejszym mieście 

świata: Solitaire, słynnym z… niezwykłych 
szarlotek. 

Podczas podróży możemy spodziewać się 

spotkania z typowymi mieszkańcami tych 

terenów: dzikimi strusiami, zebrami, 

oryksami (jeden z gatunków endemicznych 

w Namibii) i żyrafami. Będziemy też mijać 

punkty widokowe na przełęczach: Gaub i 
Kuiseb. 

Najwyższa wydma piaskowa na świecie, 

Dune 7, licząca ponad 340 metrów na 

pewno zrobi na nas wrażenie. Powodem 

do świętowania po drodze będzie też 

przekroczenie Zwrotnika Koziorożca. 
Nocleg w Swakopmund.



Dzień 5

13-10-2019

Czas Podróży:1h

Dystans: 30 km

Swakopmund - Walvis Bay – Swakopmund

Wybrzeże Namibii wprost zwala z nóg!

Po śniadaniu czeka nas rejs łódką; 

poszukamy delfinów, fok, pelikanów i, przy 

odrobinie szczęścia, wielorybów. Na łodzi 

przewidziana jest przekąska, głównie 

owoce morza i szampan. Z łódek 

przesiadamy się do land roverow, które 

zabiorą nas jazdę po najwyższych 
wydmach, wpadających do Atlantyku. 

Będziemy mieli okazję zobaczyć niezwykłe 

umiejętności naszych Kierowców. 

Towarzyszyć nam też będzie sporo ptaków 

morskich, zamieszkujących Sandwich 

Harbor. Nazwa pochodzi od wraku statku, 

który zakończył tutaj swój żywot. Dzień 

zakończymy w jednej z restauracji 

Swakopmund, która słynie z owoców 
morza.



Dzień 6

14-10-2019

Czas Podróży: 6h

Dystans: Swakopmund 330km – Spitzkoppe

260km– Damaraland

Poranek możemy przeznaczyć na spacer po 

Swakopmund, mieście założonym przez 

niemieckich kolonistów jeszcze w XIX wieku, i 

kupić pamiątki. 

Wyruszamy wzdłuż wybrzeża Atlantyku drogą 

solną. Pierwszy przystanek będzie tuż przed 

Henties Bay, gdzie zobaczymy wrak statku, który 

osiadł tam całkiem niedawno. W Cape Cross 

odwiedzimy  kolonię fok, liczącą dwanaście 

tysięcy osobników. Cape Cross jest znany jest 

także z krzyży postawionych przez 

portugalskiego odkrywcę Diago Cao w 1486. 

Zostawiamy chłodne wybrzeże i jedziemy w 

głąb lądu – nocleg zaplanowaliśmy w 

Spitzkoppe. Mimo iż wznosząca się na wysokość 

1800 m n.p.m. Spitzkoppe nie jest najwyższym 

szczytem Namibii, to jednak ze względu na 

zdumiewające kontury jest najbardziej znaną 

górą tego kraju. Położona w środku 

niekończącej się równiny niczym wyspa, 

widoczna jest z bardzo daleka. Nocleg w 

Spitzkoppen Lodge.



Dzień 7

15-10-2019

Czas Podróży: 4h

Dystans: 260 km Spitzkoppe – Damaraland

Wyruszamy do Damaraland. Mijamy Uis -

bardzo małe miasteczko powstałe na 

potrzeby kopalni rudy żelaza. Kopalnia 

została zamknięta w 1990 roku i od tamtej 

pory Uis zamienia się pomału w miasto 
duchów. 

Zaczniemy napotykać małe wioski ludu 

Herero. Zatrzymamy się, podejrzymy ich 

życie i popodziwiamy wyroby. Następnie 

udamy się niezwykłych rysunków 

naskalnych Bushmenów, które zostały 
wpisane na Listę UNESCO. 

W dalszej drodze odwidzimy wioskę ludu 
Damara, zamieszkującego tę okolicę.

Ostatnim przystankiem będzie Palmwag, 
słynący z rezerwatu dzikich zwierząt. 

Wybierzemy się na poszukiwania 

Pustynnych Słoni i, jeśli szczęście nam 

dopisze, będziemy mogli podziwiać te 
olbrzymy. Nocleg w Damraland.



Dzień 8

16-10-2019

Czas Podróży: 6h

Dystans:370kmDamaraland – Kaokoland
(Opuwo)

W drodze do Opuwo towarzyszyć nam 

będą kolejne wioski ludzi HERERO. Wzrok 

przykuwają szczególnie stroje kobiet –

wiktoriańskie suknie i chusty na głowach, 

zaplecione tak aby tworzyły krowie rogi –
symbol Herero.

Przejeżdżamy wzdłuż Palmwag Game 

Reserve, więc przy odrobinie szczęścia uda 

nam się spotkać pustynną czwórkę:  żyrafę, 
słonia, nosorożce lub lwy. 

Fenomenem Namibii jest fakt, że zwierzęta 

żyją tu na zupełnej wolności na obszarze 

ponad 200 tysięcy kilometrów 

kwadratowych. Wieczorem dojedziemy do 

Opuwo. Mieliśmy długi dzień, odpoczniemy 
więc kolejnej pięknej lodgy.



Dzień 9

17-10-2019

Czas Podróży: 8h

Dystans: 200km do bramy Etoshy, 200km przez 

Etoshe

Opuwo - Etosha

Dzień zaczynamy od wizyty w wiosce Himba, 

gdzie z lokalnym przewodnikiem poznamy, jak 

współcześnie żyją i ile zachowało się z tradycji 

ich przodków. 

Przejazd do legendarnego Parku Narodowego 

Etosha. Wjeżdżamy od strony zachodniej, czyli 

mało uczęszczanej przez turystów. Park Etosha, 

który obchodził niedawno swoje stulecie jest 

domem dla 114 gatunków ssaków, 340 

gatunków ptaków, 110 różnych gatunków 

gadów oraz 14 gatunków zwierząt 

ziemnowodnych. 

Okaukejo, w którym spędzimy noc to największy 

ośrodek w Etoshy. Wybudowany w 1901 roku 

stanowił podobnie jak Namutoni niemiecka 

bazę wojskową (pamiętajmy, że Namibia była 

niemiecką kolonią). Daje możliwość spędzenia 

wieczoru a nawet całej nocy przy wodopoju, 

do którego podchodzą zwierzęta. Butelka wina, 

aparat, koc, a przed nami piękny spektakl ze 

słoniami, nosorożcami, lwami a może i hienami 

w rolach głównych.



Dzień 10

18-10-2019

Czas Podróży: 8h

Dystans: Etosha – Ongava Game Reserve

Poranny game drive (safari w poszukiwaniu 

zwierząt) rozpocznie się o piątej rano. 

Warto! Wrócimy około 9 na śniadanie, 
wykwaterowanie i relaks przy basenie.

Popołudniowe safari rozpoczniemy około 

godziny 14:30 (tego nigdy dość!) 

Wyjeżdżamy z Etoshy, aby dotrzeć do 

kolejnego miejsca noclegowego. Będzie to 

Ongava Game Reserve – jeden z 

największych prywatnych rezerwatów 
przyrody na terenie Namibii. 



Dzień 11

19-10-2019

Czas Podróży: 4h

Dystans: 256km

Etosha NP – Erindi  

Przejazd do Erindi , podczas którego mijać 

będziemy farmerskie miasteczka Namibii: 

Outjio i Otjiwarongo. Bardzo małe ale 

urocze miejsca, gdzie będzie można zrobić 
krótki postój na kawę i pamiątki.

Erindi to największy prywatny rezerwat 

przyrody na świecie. Na obszarze 71 tysięcy 

hektarów żyje prawie 20 tysięcy dzikich 

zwierząt. Zatrudnionych jest wielu ludzi, 

którym zależy na tym, aby gatunki 
zagrożonych zwierząt mogły przetrwać. 

Erindi Lodge to najlepsze miejsce na 

zakończenie wyprawy. Będziemy mogli 

spędzić wieczór biesiadując na tarasie i 

obserwując, jak zwierzęta podchodzą do 
oczka wodnego. 



Dzień 12

20-10-2019

Czas Podróży: 3h

Dystans: 300km

Erindi – Windhoek

Ostatni dzień wypełni nam droga 

powrotna do Windhoek. Musimy wstać 

bardzo wcześnie, żeby zaraz po śniadaniu 

wyruszyć na lotnisko. Lot przez Doha do 
Polski.

Dzień 13

21-10-2018

Przylot do Warszawy.


