Namibia Adventure Safari
AFRYKA /
Cena od: 9500.00
Pobyt: 11
Transport: samolot

NAMIBIA – to kraj który raczej rzadko kojarzy się nam z Afryką. Kiedy myślimy – Afryka, myślimy przede wszystkim o Kenii,
Tanzanii, Maroku ale raczej nie o Namibii. A szkoda, bo to jeden z niewielu krajów tego kontynentu, który ma do zaoferowania
wiele atrakcji „afrykańskich”, którymi nie mogą poszczycić się pozostałe kraje kontynentu.

Program

Spotykamy się na lotnisku I odlatujemy do Windhuk w Namibi
Po wylądowaniu udajemy się do punktu wizowego celem złożenia wniosku wizowego. W tym celu potrzebne będą 2 zdjęcia
takie jak do wniosku paszportowego oraz należy posiadać wymienionych 80 USD czyli 1.200 dolarów namibijskich
Dzień I

Po opuszczenia lotniska odbieramy auta i wyruszamy w trasę po uprzednim zaopatrzeniu w prowiant i paliwo.
Jedziemy w kierunku Sesriem.
Dzień II

Bardzo wczesna pobudka i przejazd na pustynię Namimb. Wejście na pomarańczową wydmę i do skamieniałego lasu.
Dzień III

Przejazd do Swakopmund via Windhuk gdzie spróbujemy podejrzeć brodzące flamingi – o ile akurat będą.
Dzień IV

Ze Swakopmund wzdłuż wybrzeża przemieszczamy się do malowniczego Spizkoppe, odwiedzając w Cape Cross kolonię
kotików.
Spizkoppe – najbardziej urokliwy Camp w Namibi.
Dzień V

Poranny spacer po okolicy a następnie przejazd do Omaruru na pierwsze spotkanie z dzikimi zwierzętami i dalej do
Twyfelein, by podziwiać najstarsze naskalne ryciny wykonane przed 10.000 !!!!!! lat.
Dzień VI

Twyfeltontein – Opuwo – Epupa
Naszym celem jest spotkanie z ludem Himba, a wieczorem odpoczynek nad wodospadem.
Dzień VII

Epupa – Guestfarm – spotkanie z gepardami.
Dzień VIII, IX , X

Narodowy park Atosha. Będziemy polować na wielką piątkę. Obserwować polowania drapieżników i życie dzikich zwierząt.
Dzień XI

Erindi – Windhuk
Wyruszamy bardzo wcześnie by zdążyć w Okahadni zakupić na targu porannym egzotyczne pamiątki.
Zdajemy samochód, transfer na lotnisko.

UWAGA: plan może być skorygowany przez pilota grupy.
Cena

Cena:2200 USD (all inclusive) przy minimum 3 osobach
2100 USD (all inclusive) przy 6 osobach
+ bilet lotniczy
Cena zawiera:
opieka polskiego przewodnika, pilota
wynajęcie samochód terenowego 4×4 wraz z paliwem na całą podróż wraz z wyposażeniem.
kierowca, kucharz
noclegi w 2-u osobowych namiotach na dachu samochodu.
opłaty za noclegi na kempingach
wszystkie pozwolenia na wjazd do Parków
śniadania: np. omlet lub jajecznica, jajka gotowane, sałatki, sery i twarogi, kawa, herbata
obiadokolacje:
głównie grillowane mięsa z sałatkami, makarony, soki itp. przygotowywane na miejscu z niewielką pomocą
uczestników.
UWAGA – Namibia to raczej kraj dla mięsożerców.
Lokalnego przewodnika w dwóch obiektach.
Cena nie zawiera:
Biletu Warszawa- Namibia – Warszawa
Ubezpieczenia podróżnego
Testów Covid 19 o ile do czasu wylotu nie zmienią się przepisy
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