CIĘŻARÓWKĄ PRZEZ NAMIBIĘ
Kraj: Namibia, RPA
Liczba dni: 18
Zobacz on-line: http://www.kiribaticlub.pl/320/
"Ciężarówką przez Namibię" to bardzo obrazowa nazwa wyprawy. :) W Windhoek wsiadamy w specjalną
ciężarówkę, która zabierze nas w podróż do najciekawszych miejsc Namibii. Będziemy podziwiać harmonijne
krajobrazy pustyni Namib i Dead Vlei, pojedziemy na safari po Parku Narodowym Etosha, złapiemy oddech nad
Oceanem Atlantyckim i ruszymy w dalszą drogę - do Kapsztadu (Cape Town) - punktu końcowego wyprawy. Przed
lotem powrotnym zdążymy jeszcze odwiedzić Przylądek Dobrej Nadziei.

PROGRAM WYPRAWY:
1 DZIEŃ - PRZELOT DO WINDHOEK
Spotkanie z pilotem na lotnisku w Warszawie i wylot z Polski. Przelot z przesiadką w europejskim porcie.

2 DZIEŃ - WINDHOEK
Przylot do Windhoek. Transfer do hotelu. Czas wolny.

3 DZIEŃ - WINDHOEK - WIZYTA U HIMBA - ETOSHA
Wsiadamy do specjalnej ciężarówki, przystosowanej do przewożenia ludzi. To będzie nasz środek transportu na
najbliższe dni. Ruszamy w stronę południowej części Parku Narodowego Etosha. po drodze zatrzymamy się w tzw.
żywym skansenie - wiosce plemienia Himba.

4 DZIEŃ - PARK NARODOWY ETOSHA
Dzień przeznaczony na safari w południowej części Parku Narodowego Etosha. Park oferuje świetne możliwości
obserwacji dzikich zwierząt. Odwiedzimy m.in. wodopoje, aby zwiększyć szanse na wypatrzenie słoni czy lwów.

5 DZIEŃ - PARK NARODOWY ETOSHA
Wcześnie rano wyruszymy na safari w zachodniej części parku. Następnie ruszamy przez górską scenerię w stronę
Brandbergu.

6 DZIEŃ - BRANDBERG: BIAŁA DAMA
Brandberg to najwyższe pasmo górskie w Namibii. To tutaj znajduje się ok. 45tys. malowideł naskalnych. Aby
zobaczyć Białą Damę, najsłynniejsze z nich, czeka nas ok. godzinny spacer. Po południu relaks w lodge’y.

7 DZIEŃ - SPITZKOPPE - SWAKOPMUND
Spacer z przewodnikiem pośród granitowych formacji Spitzkoppe, gdzie zobaczymy więcej sztuki naskalnej.
Następnie przejazd do Swakopmund, położonego nad Oceanem Atlantyckim. Wieczorem kolacja w lokalnej
restauracji.

8 DZIEŃ - SWAKOPMUND I OCEAN
Dzień wolny na odpoczynek nad oceanem lub skorzystanie z jednej z atrakcji dla chętnych. Do wyboru rejs w
poszukiwaniu delﬁnów (ok. 45 USD), sandboarding - zjazd na desce z wydm (ok. 40 USD), czy skok ze
spadochronem (ok. 160 USD).

9 DZIEŃ - SWAKOPMUND – PUSTYNIA NAMIB
Ruszamy w stronę Sossuvlei i pustyni Namib. Po drodze przystanek w Walvis Bay.
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10 DZIEŃ - PUSTYNIA NAMIB: SOSSUVLEI, DUNE 45, DEADVLEI, SESRIEM
Z pierwszymi promieniami słońca ruszamy do Sesriem, skąd udajemy się na wydmy Sossuvlei. Zaczniemy od
wdrapania się na słynną Dune 45. Następnie przesiądziemy się na 4x4 żeby dotrzeć do najpiękniejszych miejsc
Sossuvlei i Deadvlei – Doliny Śmierci. W drodze powrotnej zatrzymamy się jeszcze przy kanionie Sesriem.

11 DZIEŃ - QUIVER FOREST
Jedziemy do Keetmanshoop. Tutaj udamy się do Quiver Forest – niesamowitego lasu, który tworzą nie drzewa, a
sukulenty. Tradycyjnie Buszmeni wytwarzali z nich kołczany, stąd angielska nazwa rośliny.

12 DZIEŃ - GIANT’S PLAYGROUND – KANION FISH RVER
Rano odwiedzimy Giant’s Playground – niesamowite formacje skalne, które wyglądają, jakby ktoś ustawił skały
jedna na drugiej. Następnie ruszamy w dalszą drogę – do kanionu Fish River. Popołudniu przespacerujemy się
krawędzią kanionu i obejrzymy zachód słońca.

13 DZIEŃ - POMARAŃCZOWA RZEKA
Nasz ostatni przystanek w Namibii to Pomarańczowa Rzeka. Tutaj zrelaksujemy się z widokiem na rzekę. Chętni
mogą skorzystać z jednej z atrakcji dodatkowych, np. wycieczki canoe po rzece (ok. 40 USD).

14 DZIEŃ - RPA: CEDEBERG
Przekraczamy granicę i wjeżdżamy do RPA. Jedziemy przez pustynne regiony Namaqualand do Cederergu.
Wieczorem relaks i tradycyjna kolacja.

15 DZIEŃ - PLANTACJA HERBATY ROOIBOS – CAPE TOWN
Zwiedzanie plantacji herbaty rooibos. Następnie ruszamy w stronę Cape Town. Po drodze przystanek z widokiem
na Table Mountain, symbol Cape Town. Żegnamy się z naszym lokalnym przewodnikiem, i ciężarówką.
Jeżeli czas i pogoda nam na to pozwolą wjedziemy gondolką na Górę Stołową – jeden z symboli miasta. Pobyt w
tym malowniczo położonym mieście będzie nie lada okazją do skorzystania z uroków wyśmienitej ( i niedrogiej)
kuchni. Steki, owoce morze nie mają sobie równych.

16 DZIEŃ - KAPSZTAD - PRZYLĄDEK DOBREJ NADZIEI
Dzisiaj dotrzemy do Przylądka Dobrej Nadziei, miejsca uchodzącego za kraniec Afryki. Czas na spacery i zdjęcia
nad pięknymi klifami. W drodze powrotnej odwiedzimy kolonię sympatycznych pingwinów. Powrót do Kapsztadu.

17-18 DZIEŃ - POWRÓT
Transfer na lotnisko i wylot z RPA. Przylot do Polski dzień później. Pożegnanie pilotem i grupą.

TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

03.10 - 20.10 2020

5990.00 PLN + 2619.00 EUR

CENA OBEJMUJE:
bilety lotnicze na trasie Warszawa - Windhoek, Cape Town - Warszawa
transfery z/na lotniska w Afryce
14 noclegów w hotelach i lodge'ach - pokoje 2-osobowe z łazienkami
14 śniadań, 9 lunchy, 10 kolacji
www.kiribaticlub.pl
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transport ciężarówką na całej trasie
spacer z przewodnkiem w Spitzkoppe
wycieczkę na pustynię z przewodnikiem
wizytę na plantacji herbaty rooibos
wycieczkę do Przylądka Dobrej Nadziei
bilety wstępu do parków i innych atrakcji wymienionych w programie
opiekę pilota Kiribati Club
opiekę lokalnego pilota i kucharza
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 100 000 EUR, NNW 15 000 PLN, bagaż 1 000 PLN
zestaw podróżnika Kiribati Club:
koszulka klubowa
worek sportowy
etui na bilet
karta ubezpieczeniowa

CENA NIE OBEJMUJE:
pozostałego wyżywienia
transportu po Kapsztadzie: ok. 20 EUR
wjazdu na górę Stołową: ok. 20 EUR
kosztów wizy: 80 EUR
kosztów ewentualnego pośrednictwa wizowego: 400 PLN
zwyczajowych napiwków
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 13 PLN/os.
atrakcji dla chętnych

ZALICZKA: 1000 pln
Jeśli chcesz wylecieć z innego portu lotniczego, skontaktuj się z nami!
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