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Namibia – Republika Namibii  – państwo w południowo-zachodniej Afryce, leżące nad Oceanem 
Atlantyckim (długość wybrzeża – 1572 km). Graniczy z Angolą (długość granicy 1376 km), Botswaną (1360 
km), RPA (967 km) oraz Zambią (233 km). Do 1968 Namibia funkcjonowała pod nazwą Afryka 
Południowo-Zachodnia.  
Większość powierzchni Namibii zajmuje rozległy wewnętrzny płaskowyż, położony na wysokości 700–
1500 m n.p.m. Jego najwyższym punktem jest szczyt Brandberg 2574 m n.p.m. Płaskowyż opada na 
zachodzie stromym progiem ku wąskiej nadbrzeżnej nizinie, gdzie ciągnie się pustynia Namib. Na 
południu płaskowyż ogranicza dolina rzeki Oranje, a od wschodu kotlina Kalahari. 
Klimat Namibii to klimat zwrotnikowy. Na wybrzeżu, gdzie zaznacza się wpływ chłodnego prądu 
morskiego Prądu Benguelskiego, opady nie przekraczają 50 mm. W głębi lądu wzrastają i dochodzą do 
500 mm we wschodniej części kraju. Z tego względu sieć rzeczna jest bardzo uboga, poza rzekami 
granicznymi: Oranje na południu, Kunene na północy oraz Okawango i Zambezi w północno-wschodniej 
części kraju, gdzie Namibia wcina się wąskim pasem zwanym Caprivi między terytoria Angoli, Zambii i 
Botswany. 
Główne miasto kraju, stolica Windhoek, znajduje się w centrum kraju. Inne ważne miasta: Walvis Bay, 
Swakopmund, Luderitz (wszystkie położone na wybrzeżu), Rundu, Oshakati, Katima Mulilo, Rehoboth, 
Otjiwarongo, Grootfontein, Tsumeb i Keetmanshoop.  
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Tereny współczesnej Namibii były pierwotnie zamieszkiwane przez Buszmenów. Plemiona te przybyły 
tu prawdopodobnie w I tysiącleciu p.n.e. W I tysiącleciu naszej ery osiedlił się tu pokrewny Buszmenom 
lud Sana. Z czasem Buszmeni zostali zepchnięci przez Khoikhoi. Przez wiele lat Namibia była pomijana 
przez europejskich badaczy i odkrywców z powodu trudno dostępnego wybrzeża, pustynnych i 
skalistych terenów. W XV wieku przybyli tu portugalscy poszukiwacze, a później Holendrzy.  
 
 Namibia jest czwartym eksporterem minerałów nie opałowych w Afryce oraz piątym na świecie 
producentem uranu. Dzięki pokaźnym inwestycjom w tej dziedzinie, Namibia ma w 2015 zostać 
największym eksporterem tego pierwiastka. Kraj posiada także liczne aluwialne złoża diamentów, 
ołowiu, cynku, cyny, srebra oraz wolframu. 
Namibia ma dość wysoką stopę bezrobocia. Około połowy społeczeństwa żyje poniżej poziomu nędzy 
(ok. 1,25$ dziennie). Namibia jest krajem o najwyższym współczynniku nierówności społecznej na 
świecie, sięgającym 70,7 według The World Factbook lub nawet 74,3 według raportu ONZ.  
 
 



NAMIBIA 

Windhoek - stolica Namibii, położona w środkowej części kraju na wysokości 1650 m n.p.m. Jest to także stolica regionu Khomas. Na 645 km² mieszka 
315 932 osób co daje 489,9 mieszkańców na km².  
W 1840 Jonker Afrikaner założył osadę Orlam w miejscu, w którym znajduje się obecnie Windhoek. On i jego zwolennicy przebywali w pobliżu jednego z 
głównych gorących źródeł, położonych w dzisiejszych przedmieściach Klein Windhoek. Powstał tam murowany kościół na 500 osób używany również 
jako szkoła. Zostały założone ogrody i pola uprawne. Przez pewien czas Windhoek dobrze prosperowało, ale wojny między narodami Nama i Herero  
zniszczyły osadę.  
Kolonialny Windhoek powstał w dniu 18 października 1890 roku, kiedy von François położył kamień węgielny pod fort, który jest obecnie znany jako Alte 
Feste (Stary gród). Po 1907 roku rozwój miasta przyspieszył poprzez migrację rdzennych mieszkańców ze wsi do rosnącego miasta w poszukiwaniu 
pracy. Coraz więcej europejskich osadników przybywało z Niemiec i Republiki Południowej Afryki. Powstały liczne firmy usytuowane przy  Kaiser Street 
(obecnie Alei Niepodległości) wzdłuż grzbietu górskiego dominującego nad miastem. W tym czasie w Windhoek zostały wybudowane trzy zamki: 
Heinitzburg, Sanderburg i Schwerinsburg.  
Po II wojnie światowej, rozwój Windhoek stopniowo nabierał rozpędu z uwagi na dostęp do coraz większego kapitału stymulującego gospodarkę. 
Po 1955 roku zostały podjęte duże projekty publiczne, takie jak budowa nowych szkół i szpitali, wytyczenie dróg miejskich (projekt rozpoczęty w 1928 
roku od Kaiser Street) oraz budowę tamy i wodociągów. Miasto w 1958 roku uruchomiło pierwszy na świecie zakład odzyskiwania i uzdatniania wody do 
postaci pitnej ze ścieków. 
Windhoek pro forma otrzymało prawa miejskie 18 października 1965 z okazji 75-lecia powtórnego założenia miasta przez von François. 
Od czasu uzyskania niepodległości w 1990 roku, Windhoek pozostał stolicą kraju, a także stolicy prowincji centralnej Khomas.  



 

 

 

 

PRZELOT    
 

TERMIN: 07 – 19.09.2019 

 

Lufthansa 
LH5723  07SEP  WAWMUC         1710 1850   
LH5456  07SEP  MUCWDH          2230 0840+1 (08SEP) 
LH5457  18SEP  WDHMUC          1855 0520+1 
LH5718  19SEP  MUCWAW          0700 0835 



HOTEL Kalahari Red Dunes Lodge4****   

08/09.09.2019 Kalahari Red Dunes Lodge  
 
Obiekt Kalahari Red Dunes Lodge położony jest niedaleko miejscowości Kalkrand, na pustyni Kalahari. 
 
Główny budynek składa się z recepcji, holu, restauracji i baru oraz zacienionego tarasu.  
Promenada o długości 120-metrów łączy budynek główny z domkami usytuowanymi na terenie należącym do Lodge. 
 
Każdy domek składa się z części drewnianej oraz kamiennej, krytej strzechą a także prywatnego tarasu. W każdym 
domku na wyposażeniu jest lodówka i czajnik oraz bezpłatne WiFi. 
 
Lodge oferuje swoim gościom dużo prywatności i przestrzeni. Z tarasu można obserwować grę naturalnych świateł nad 
pustynią oraz skąpane w słońcu wydmy, wysokie na 30 metrów.   Do dyspozycji gości jest całoroczny odkryty basen. 



HOTEL Sossusvlei Lodge 4****   

 
09/10/11.09.2019  Sossusvlei Lodge  
 
Hotel usytuowany jest niedaleko miasteczka Sesriem, na pustyni Namib, przy Bramie Wejściowej do Parku Namib Naukluft, 
w bezpośrednim sąsiedztwie pustynnych czerwonych piasków i wydm.  
Obiekt ten dysponuje 45 luksusowymi apartamentami, wszystkie zostały starannie zaprojektowane tak  by idealnie 
wkomponować się w otaczające środowisko naturalne. Każda z w pełni klimatyzowanych willi dysponuje patio, przestronną 
sypialnią z gipsowymi ścianami w stylu Adobe oraz łazienką z prysznicem i zestawem kosmetyków. W każdym pokoju 
znajduje się biurko i czajnik elektryczny. 
Do dyspozycji gości jest odkryty basen z wodą termalną. Siedząc w restauracji na tarasie można delektować się 
wykwintnymi potrawami oraz wspaniałymi widokami na oświetlony wodospad. Hotelowy bar serwuje koktajle i najlepsze 
wina południowoafrykańskie. W recepcji można korzystać z bezpłatnego WiFi. 
Goście mają do wyboru śniadanie kontynentalne lub pełne śniadanie angielskie, które obejmuje przygotowywaną na 
zamówienie jajecznicę, omlety i kiełbaski. Lunch i kolacja w formie bufetu obejmują świeże sałatki, mięso z grilla oraz 
szeroki wybór deserów. 
W obiekcie Sossusvlei działa sklep z pamiątkami oferujący książki, afrykańską biżuterię i odzież. Do dyspozycji Gości jest 
także czytelnia z kominkiem.  
 



HOTEL Strand Hotel Swakopmund 4****   

11/12/13.09.2019  Strand Hotel Swakopmund  
 
Hotel znajduje się w Swakopmund, położony jest bezpośrednio przy promenadzie , minutę spacerem od plaży, otoczony z 
trzech stron przez Ocean Atlantycki. Z czwartej strony graniczy z pięknym parkiem miejskim, przez który przechodząc  
można dostać się w pięć minut pieszo do historycznego, pochodzącego z epoki wiktoriańskiej centrum nadmorskiego 
miasteczka z jego sklepami, kawiarniami, restauracjami i barami.  
 
Inspiracja architektoniczna hotelu ma swoje korzenie w niemieckiej kolonialnej historii Namibii i odzwierciedla to w 
gustowny współczesny sposób. Elegancko urządzone pokoje hotelowe wyposażone są w klimatyzację, minibar i telewizor. Z 
okien roztacza się widok na morze lub ogród. W łazience znajduje się suszarka do włosów.  
 
Obiekt dysponuje trzema restauracjami i barem, gdzie serwowane są owoce morza oraz dania mięsne.  
Napoje i przekąski można zjeść również w barze lub w pawilonie na plaży.  
Hotel oferuje swoim gościom masaże w Spa także prywatną plażę, ogród na dachu z basenem. Goście mogą również 
poćwiczyć bezpłatnie w hotelowym centrum fitness. Do dyspozycji jest całodobowa recepcja oraz przechowalnia bagażu. 
 

Strand Hotel Swakopmund znajduje się bezpośrednio przy mol (promenadzie) w Swakopmund, otoczony z trzech stron przez Ocean Atlantycki, z bezpośrednim dostępem do gł



HOTEL Mowani Mountain Camp 4****   

 
13/14/15.09.2019  Mowani Mountain Camp  
 
Camp oferuje luksusowe bungalowy z krytymi strzechą dachami.  
 
Z prywatnych tarasów roztaczają się piękne widoki na pustynię lub dolinę. 
 
Wnętrza nowocześnie umeblowane, we wnętrzach znajdują się wygodne, szerokie łóżka, minibary, sejfy, urządzenia do 
parzenia kawy i herbaty a także każdy bungalow posiada łazienkę z suszarką do włosów.   
  
Zrównoważona ekoturystyka i podnoszenie poziomu edukacji społeczności ma ogromne znaczenie w Mowani.  
Przewodnicy z lokalnych plemion organizują wypady na śledzenie górskiej zebry, kudu i jeśli uśmiechnie się szczęście ... 
lamparta, czarnego nosorożca lub pustynnego słonia. Do atrakcji należy również lot balonem nad doliną Aba-Huab! 
Podziwianie z lotu ptaka wyjątkowej przyrody a następnie posiłek na świeżym powietrzu pod drzewami Mopani.  
 

Strand Hotel Swakopmund znajduje się bezpośrednio przy mol (promenadzie) w Swakopmund, otoczony z trzech stron przez Ocean Atlantycki, z bezpośrednim dostępem do gł



HOTEL Etosha Safari Lodge Gondwana Collection Namibia 4****   

 
15/16.09.2019   Etosha Safari Lodge  
 
Obiekt położony jest na szczycie wzgórza, w odległości około 10 km na południe od Bramy Anderssona w Parku Narodowym 
Etosha.  
 
Lodge to stylowe domki zbudowane z cegły, dachy wsparte kolumnami, wewnątrz białe ściany, wysokie sufity. W domkach 
znajdują się przestronne pokoje z łazienkami oraz prywatnymi werandami z widokami na lasy morenowe.  
 
W głównym budynku znajduje się recepcja z kioskiem z pamiątkami.  
Posiłki w formie bufetu serwowane są w jadalni lub na drewnianym tarasie, gdzie ustawiono stoły do posiłków. Serwowane są 
dania kuchni międzynarodowej oraz wysokiej jakości wina. W budynku również znajduje się duży, dobrze zaopatrzonym bar.  
 
Na zewnątrz znajduje się miejsce do rozpalenia ogniska i biesiadowania pod rozgwieżdżonym niebem.  
Wzdłuż rzędów domków umieszczone zostały trzy baseny zachęcające do kąpieli po gorącym dniu.  
Etosha, serce kraju, kusi pięknem naturalnego świata. 
 

Strand Hotel Swakopmund znajduje się bezpośrednio przy mol (promenadzie) w Swakopmund, otoczony z trzech stron przez Ocean Atlantycki, z bezpośrednim dostępem do gł



HOTEL Mokuti Etosha Lodge 4****   

16/17.09.2019   Mokuti Etosha Lodge 
 
Obiekt Mokuti Etosha Lodge położony jest 5 minut jazdy samochodem od wschodniego wejścia do bramy Von Lindequist 
do Parku Narodowego Etosha. 
Kryte strzechą budynki zawierają łącznie 90 pokoi. Przestronne pokoje w obiekcie ozdobione są namibijskimi rękodziełami i 
bogatymi tkaninami. Wszystkie pokoje są klimatyzowane i wyposażone w minibar, telewizję satelitarną, małą lodówkę, sejf, 
bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu, zestaw do parzenia kawy i herbaty oraz moskitierę. W każdym pokoju 
znajduje się łazienka z prysznicem.  
W restauracji Tambuti Dining Room i barze Marula z krytym strzechą dachem i żyrandolami serwowane są różnorodne 
potrawy. Restauracja Boma na świeżym powietrzu serwuje specjały z afrykańskiego grilla w magicznej scenerii. Posiłki to 
typowe namibijskie uczty, w których można znaleźć wiele lokalnych produktów oraz słynnych lokalnych potraw z wołowiny i 
dziczyzny. Wszystkie potrawy przygotowywane są według domowych receptur. 
Na miejscu znajduje się również bar przy basenie i bar, w którym wieczorami serwowane są napoje i przekąski.  
Oferta rekreacyjna obejmuje ekskluzywne spa Mokuti, gdzie można zrelaksować się w jednym z gabinetów masażu. Poza 
tym, dwa baseny, dwa oświetlone korty tenisowe, siłownia i sala bilardowa.  
W obiekcie jest całodobowa recepcja oraz  sklep z pamiątkami, w którym sprzedawane są lokalne wyroby rzemieślnicze.  
 

Strand Hotel Swakopmund znajduje się bezpośrednio przy mol (promenadzie) w Swakopmund, otoczony z trzech stron przez Ocean Atlantycki, z bezpośrednim dostępem do gł



HOTEL Mount Etjo Safari Lodge 4****   

17/18.09.2019 Mount Etjo Safari Lodge 
 
Mount Etjo Safari Lodge położona jest w miejscowości Kalkfeld, w odległości około 2,3 km od góry Okonyatiberg (1753 m). 
 
Na Mount Etjo Safari Lodge składają się 22 luksusowe pokoje, z których każdy ma własną łazienkę. Niektóre apartamenty są 
klimatyzowane i obejmują część wypoczynkową z telewizorem z płaskim ekranem oraz sypialnię. Unikalna architektura wnętrz 
została połączona z eleganckimi meblami i pięknymi dekoracjami czyli połączenie luksusu i afrykańskiego stylu. W pokojach można 
korzystać z bezpłatnego WiFi. Dostępne są różne rodzaje zakwaterowania dostosowane do osobistych potrzeb każdego z gości. 
 
Lodge dysponuje restauracją, z widokiem na góry, w której serwowane są posiłki: śniadania kontynentalne, podwieczorki i kolacje. 
Obiekt oferuje dla swoich gości odkryty basen. 
 
Większość pokoi znajduje się obok basenu, znad  którego roztacza się widok na wodopój, gdzie w ciągu dnia i nocy można spotkać 
wiele zwierząt, podczas gdy inne wychodzą na przestronny ogród. "Etjo" oznacza miejsce schronienia. W Mount Etjo Safari Lodge 
afrykański podróżnik znajdzie schronienie a jego dusza odnajdzie spokój i harmonię.  

 

Strand Hotel Swakopmund znajduje się bezpośrednio przy mol (promenadzie) w Swakopmund, otoczony z trzech stron przez Ocean Atlantycki, z bezpośrednim dostępem do gł



  I DZIEŃ – 08.09.2019   

  
 

   

I  DZIEŃ     

25.09.2018  

Program: 
 
08.09.2019 
Godz. 08.40 - Przylot do Windhoek 
 - Transfer do centrum Windhoek 
 -  Lekkie śniadanie w lokalnej restauracji 
 - Zwiedzanie stolicy Namibii 
 - Przejazd do Mariental (2h40) (krótki postój przy Tamie)  
 - Transfer w kierunku Pustyni Kalahari   
 - Zakwaterowanie / Lunch w Lodge 
 - Wycieczka na pustynię  
 - Kolacja w Lodge 
  - Nocleg (Kalahari Red Dunes Lodge)  
 
Wyjazd terenówkami z odkrytymi dachami na wieczorną przejażdżkę po pustyni Kalahari, podczas której 
można podziwiać malowniczy zachód słońca.  
Miasto Mariental położone jest w południowo-centralnej Namibii, na obrzeżach Pustyni Kalahari,  i jest 
stolicą handlową i administracyjną regionu Hardap. Stanowi ważny przystanek przed wyruszeniem na 
zachód do Sesriem, aby zobaczyć czerwono-pomarańczowe wydmy Sossusvlei. Mariental znajduje się w 
pobliżu wspaniałej tamy Hardap, która jest największym zbiornikiem w Namibii. System nawadniania 
Hardap tchnął życie w ten jałowy teren, który jest teraz żyzny i słynie z uprawnych pól uprawnych 
pokrytych cytrusami, melonami, lucerną, winoroślą i kukurydzą oraz usianych strusimi farmami. Popularne 
kurorty wypoczynkowe z okolic Tamy, przyciągają mieszkańców Windhoek i oferują szeroki wybór sportów 
wodnych, malowniczych tras spacerowych pośród bogatej przyrody w rezerwacie przyrody, gdzie goście 
mogą spotkać nosorożca, strusia, antylopę oraz wiele gatunków ptaków. 



  II DZIEŃ – 09.09.2019   

  
 

   

I  DZIEŃ     

25.09.2018  

Program: 
 
09.09.2019 
- Śniadanie w Lodge / Wykwaterowanie 
- Przejazd do Sesriem (4h15) 
- Zakwaterowanie / Lunch w Lodge 
- Czas wolny / relaks  
- Kolacja w Lodge 
- Nocleg (Sossusvlei Lodge) 
 
Pustynia Namib (długość: 1300km, szerokość od 50km do 160km, powierzchnia: 130 tyś km2) położona jest 
głównie w Namibii, w południowo-zachodniej Afryce na wybrzeżu Atlantyku. Namib w języku nama oznacza 
"olbrzymi", a w innym tłumaczeniu "miejsce gdzie nic nie ma". Od tego słowa pochodzi nazwa Namibii. 
Południowa część ma charakter piaszczystej równiny z przemieszczającymi się półksiężycowatymi, prostymi lub 
gwiaździstymi wydmami. Piasek w pobliżu wybrzeża jest żółty, zaś w głębi lądu przybiera odcień 
ciemnoczerwony. Łańcuchy wydm przebiegają w kierunkach północ-południe i osiągają wysokość do 200 m 
oraz długość 50 km. Najwyższe wydmy znajdują się w środkowej części pustyni koło Sossusvlei, mają one nawet 
ponad 300 m wysokości. W ciągu dnia temperatura piasku może osiągnąć ponad 80 stopni 
Celsjusza. Pustynię Namib uznaje się za najstarszą na świecie, ma ona ok. 80 mln lat. Wchodzi w skład Parku 
Narodowego Namib-Naukluft. Na pustyni znajduje się wiele unikalnych i endemicznych gatunków roślin i 
zwierząt. Do znanych gatunków należą Welwitschia - żyjąca roślina kopalna, drzewo kołczanowe - - 
sukulent, osiągający wysokość 7 metrów., endemiczne kameleony, złotokret, foki na wybrzeżu, brązowe hieny, 
szakale i jedna z największych antylop Afryki – Oryx południowy. 



  III DZIEŃ – 10.09.2019   

  
 

   

I  DZIEŃ     

25.09.2018  

Program: 
 
10.09.2019 
- Wczesna wyprawa samochodami do Parku Sossusvlei  ( Breakfast box )  
-Zwiedzanie i podziwianie spektakularnych krajobrazów z wysokości wydm 
- Lunch w Lodge 
- Czas wolny na odpoczynek / obserwacja zachodu słońca 
-  Kolacja w Lodge 
- Nocleg (Sossusvlei Lodge) 
 
Podróż do Sossusvlei - wczesnym rankiem, o wschodzie słońca to niezapomniane  
przeżycie.  
Zatrzymujemy się w sercu Sossusvlei i dalej wyruszamy pieszo aby podziwiać 
malowniczą "Dead Vlei” – biała gliniana patelnia. Samo "vlei" wypełnia się wodą tylko 
po rzadkich opadach deszczu i staje się spektakularnym turkusowym jeziorem. 
Najważniejszym punktem podróży po Sossusvlei jest widok z czubka wydm. "Big 
Daddy", jedna z najwyższych wydm na świecie. Niesamowite widoki na Dead Vlei 
poniżej i całego obszaru na około mile. Geolodzy uważają, że ta wspaniała pustynia, 
która obejmuje większość Parku Narodowego Namib Naukluft, jest najstarszą pustynią 
na świecie. Im starsza wydma, tym jaśniejszy kolor wynikający  z powolnego utleniania 
żelaza. Kolory wydm zmieniają się pod wpływem światła z pomarańczowego na 
czerwony  i  na najgłębszy fiolet. Coś fascynującego! 



  IV DZIEŃ – 11.09.2019  

  
 

   

Program: 
 
11.09.2019 
 -  Śniadanie w Lodge / Wykwaterowanie 
 -  Przejazd w kierunku Swakopmund (5h30) 
 -  Lunch w restauracji Rostock Ritz (wśród pięknych stoków górskich pustyni Namib) 
 -  Przyjazd do Swakopmund późnym popołudniem 
 -  Zakwaterowanie w hotelu  
 -  Zwiedzanie miasta  
 -  Kolacja w restauracji Tug, pięknie położonej  nad brzegiem oceanu 
 - Nocleg (Strand Hotel Swakopmund ) 
 
Swakopmund – zostało założone w 1892 roku jako główna przystań dla niemieckiej południowo-
zachodniej Afryki. Miasto w zachodniej Namibii, ośrodek administracyjny okręgu Swakopmund, 
nad Oceanem Atlantyckim (Zatoka Wielorybia), 280 km na zachód od stolicy kraju Windhuk. Około 
35 tys. mieszkańców. Miasto znajduje się tuż nad Zwrotnikiem Koziorożca. 
Swakopmund jest miejscowością wypoczynkową i jest dobrze zachowanym przykładem niemieckiej 
architektury kolonialnej. 
Restauracja Tug jest popularna zarówno wśród turystów, jak i tubylców w Namibii. Serwuje 
smaczne posiłki w niezapomnianej atmosferze. Miejsca do siedzenia dostępne są zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz, na tarasie z widokiem na Ocean Atlantycki i zabytkowe molo 
Swakopmund. 



  V DZIEŃ – 12.09.2019   

  
 

   

I  DZIEŃ     

25.09.2018  

Program: 
12.09.2019 
-Śniadanie w Lodge 
-Transfer do Walvis Bay 
-Poranny rejs katamaranem  
-Lunch w restauracji w Porcie 
- Przejazd samochodami  terenowymi do Sandwich Bay Harbour 
-Przejazd do Moonlandscape 
- Kolacja w wyjątkowej lokalizacji  Moonlandscape 
- Nocleg (Strand Hotel Swakopmund ) 
 

Poranny rejs katamaranem po Walvis Bay to malownicza i pełna atrakcji podróż do Pelican Point. Po 
drodze wyprawie będą towarzyszyły stada delfinów, płynące wzdłuż łodzi, jedyna okazja do obejrzenia 
ich z bliska. Miejscem postoju jest duża kolonia fok w Pelican Point. Aby dopełnić podróży, na 
pokładzie łodzi serwowane są świeże ostrygi , przekąski i zimne wino musujące.   
Sandwich Harbour to część Parku Namib Naukluft. Gigantyczne wydmy biegną prosto do oceanu, 
tworząc zapierające dech w piersiach krajobrazy! Po krótkiej przerwie na lagunie Walvis Bay, aby 
zobaczyć stada flamingów, przejazd do Sandwich - pierwsze wydmy i delta rzeki Kuiseb. Należy 
pokonać wydmy, aby dostać się do portu Sandwich.. Trasa przez wydmy to testowanie mocy 
pojazdów, a punktem kulminacyjnym będzie 65-metrowa Roaring Dune, na szczycie której znajduje się 
punkt widokowy na Walvis Bay. Wspaniałe miejsce na afrykańską kolację to Moonlandscape , kanion 
otoczony skalistymi granitowymi zboczami. Płomienie świec odbijające się od ścian kanionu 
kontrastując z ciemnym niebem i z migoczącymi gwiazdami. Stoły udrapowane w białe płótno i 
afrykańskie dekoracje kwiatowe zapewnią stylową kolonialną atmosferę z namibijskim akcentem. 
  



  VI DZIEŃ – 13.09.2019   

I  DZIEŃ     

25.09.2018  

Program: 
 
13.09.2019 
-Śniadanie w Lodge / Wykwaterowanie 
- Przejazd do Damaraland ( 5h00)  
- Na trasie przystanek w  Cape Cross ( Lunch box) 
- Zwiedzanie Cape Cross 
- Zakwaterowanie w Lodge 
- Czas wolny, pływanie, spacer po okolicy 
-  Kolacja w Lodge 
- Nocleg (Mowani Mountain Camp) 
 
Kolonia fok na Cape Cross jest miejscem lęgowym przylądkowych fok, które w rzeczywistości są gatunkiem 
lwa morskiego. Wzdłuż wybrzeża namibijskiego i południowoafrykańskiego znajdują się 24 kolonie z populacją 
ok. 650 000 zwierząt. W Cape Cross żyje około 80 000 do 100 000 fok. Można je oglądać z punktu 
widokowego w odległości około 200 metrów. 
Poza okresem lęgowym prawie nie widzi się samców w kolonii. Przybywają tylko w październiku każdego roku, 
aby oznaczyć swoje terytorium, którego bronią na śmierć i życie przed innymi samcami. W pełni rozwinięte 
samce mogą ważyć do 190 kg, W ciągu pierwszych 6 tygodni tracą dużo tłuszczu, broniąc swojego terytorium. 
Samice są o wiele mniejsze, ważą tylko do 75 kg. Ciąża trwa około 8 miesięcy. Jeden samiec ma około 5 do 25 
samic na swoim terytorium i tylko 7 dni po porodzie rozpoczyna się następny  sezon. Większość młodych rodzi 
się w listopadzie / grudniu i waży od 4,5 do 7 kg. Ich futro jest czarne jak smoła i natychmiast zaczynają ssać 
matkę. Kilka dni po porodzie matka musi wrócić do morza, aby je nakarmić. W tym czasie dzieci narażone na 
niebezpieczeństwo, atakowane przez szakale i hieny. 



  VII DZIEŃ – 14.09.2019   

  
 

   

I  DZIEŃ     

25.09.2018  

Program: 
 
14.09.2019      
-Śniadanie w Lodge 
-Przejazd na Elephant Drive 
-Lunch w Lodge 
- Przejazd na Twyfelfontein Rock Art  
- Kolacja w Lodge  
- Nocleg (Mowani Mountain Camp) 
 
 

Obóz Mowani Mountain Camp w Twyfelfontein oferuje gościom przejażdżki na słoniach 
i spacery po wydmach. Goście mogą udać się na przejażdżkę samochodami z odkrytym 
dachem, co umożliwi oglądanie okolicy. Lokalni przewodnicy oraz mieszkańcy dzielą się 
chętnie swoją wiedzą i doświadczeniem.  
Twyfelfontein Rock Art  jest miejscem starożytnych rytów naskalnych w regionie Kunene 
w północno-zachodniej Namibii, miejsce światowego dziedzictwa. Tysiące turystów 
przybywa  tu każdego roku, aby zobaczyć 2, 500 rytów skalnych z epoki kamiennej. 
Obszar ten łącznie obejmuje 212 grawerowanych płyt kamiennych.   
W pobliżu Twyfelfontein znajdują się skały przypominające rury organowe, które są 
fascynującą formacją geologiczną. Uderzająco bogate formą i rdzawą barwą, w kształcie 
długich kolumn przypominających organy kościelne, skały wznoszą się na wysokość 5 
metrów. Uznaje się, że są wynikiem rozpadu Gondwanalandu, powstały około 120 
milionów lat temu. 



  VIII DZIEŃ – 15.09.2019   

  
 

   

I  DZIEŃ     

25.09.2018  

Program: 
 
15.09.2019 
 

-Śniadanie w Lodge / Wykwaterowanie 
-Przejazd w kierunku Etosha (4h00) 
- Wizyta w Otjikandero Himba Village 
- Zakwaterowanie / Lunch w Lodge 
- Przejażdżka odkrytymi samochodami po Parku Narodowym Etosha 
- Kolacja w Lodge 
- Nocleg ( Etosha Safari Lodge) 
 

Niezapomniane przeżycie to przejazd po Parku Narodowym Etosha samochodami terenowymi z 
podniesionym dachem, co umożliwia obserwowanie otoczenia i dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku. 
Krajobraz Etosha jest zróżnicowany, od sawanny po lasy oraz  pełen dzikich zwierząt. Obejmuje on około 22tyś 
km2 powierzchni. Najliczniejsze grupy zwierząt żyjące na terenie Parku to: różne gatunki antylop, zebr , 
żyraf, słoni oraz drapieżniki (lew, hiena, gepard, likaon). Spośród 114 gatunków ssaków występujących w parku, 
kilka z nich jest rzadkich i zagrożonych, takich jak czarne nosorożce. 
Wizyta w tradycyjnej wiosce Himba to także wizyta w pierwszym zarejestrowanym Orphan Trust Fund w 
Namibii. Pieniądze otrzymane z wycieczek do Himba Village trafiają do Trustu, z którego głównie 
wykorzystywane są na żywność i inne potrzeby. Ten projekt daje miejscowemu plemieniu szansę na lepsze 
jutro. Himba dąży do tego, aby przyszłe pokolenia żyły i rozwijały swoją tradycję i kulturę  Himba (Ovahimba) – 
grupa etniczna, zamieszkująca północno-zachodnią część Namibii. Jej liczebność szacowana jest na ok. 20-50 
tys. Prowadzą koczowniczy tryb życia, zajmują się przede wszystkim pasterstwem. Hodują głównie kozy i bydło. 
 



  IX DZIEŃ – 16.09.2019   

  
 

   

Program: 
 
16.09.2019 
 

- Śniadanie w Lodge/ Wykwaterowanie 
- Przejazd do Mokuti Lodge  (3h00) / Zakwaterowanie  
- Całodniowe Safari w Etosha (Lunch box) 
- Kolacja w Lodge 
- Nocleg (Mokuti Etosha Lodge) 
  
Dziś będzie możliwość spędzenia całego dnia na Safari w Parku Narodowym Etosha . 
Przemierzając sawannę w samochodzie z odkrytym dachem będziemy mieli znakomitą 
okazję podglądania dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku. 
Na pewno zobaczysz niektóre ssaki ze 114 gatunków ssaków i  niektóre gatunki ptaków z 
około 340 gatunków ptaków zamieszkujących Etosha.  Zwierzęta najczęściej gromadzą się 
przy w wodopojach, gdzie nie są  niepokojone przez człowieka. Ssaki zamieszkałe Etosha 
to: lew, szakal, hiena, słoń, nosorożec, żyrafa, zebry, gnu pręgowane a także zagrożone 
gatunki min. czarny nosorożec. Ciekawym zjawiskiem jest Etosha Pan okresowe jezioro 
słone usytuowane w centralnej części Parku. Zajmuje powierzchnię liczącą ok. 4,8tys. km². 
Ma ok. 130 km długości i ok. 50 km szerokości. Przez większą część roku jest to solnisko 
pokryte skorupami solnymi,  pozbawione wody. W porze deszczowej zasilane jest 
okresowymi rzekami Ekuma i Oshigambo. Teren ten nazwano "jeziorem miraży" lub 
"miejscem, gdzie woda jest sucha". 



  X DZIEŃ – 17.09.2019   

  
 

   

I  DZIEŃ     

25.09.2018  

Program: 
17.09.2019 
-Śniadanie w Lodge / Wykwaterowanie 
-Przejazd w kierunku Waterberg (4h30)  
- Przystanek i wizyta w Tsumeb Museum 
-Zakwaterowanie / Lunch w Lodge 
- Zwiedzanie Parku Narodowego Waterberg Plateau 
-Kolacja w Lodge  
-Nocleg (Mount Etjo Safari Lodge) 
 
Muzeum Tsumeb znajduje się przy Main Street, obok Kościoła Luterańskiego, naprzeciwko parku. W muzeum 
znajdują się eksponaty rzadkich minerałów i wykopalin  a także artefakty Buszmenów i Himba oraz eksponaty 
dotyczące niemieckich kolonialistów. 
Park Narodowy Waterberg - położony w centralnej części Namibii. Został utworzony w 1972 na powierzchni 
405 km². Płaskowyż Waterberg jest trudno dostępny, wobec czego we wczesnych latach siedemdziesiątych 
powstał program przeniesienia tam kilku z zagrożonych gatunków zwierząt w celu ochrony przed 
drapieżnikami oraz kłusownikami. Program zakończył się powodzeniem. W 1989 do parku zostały 
wprowadzone nosorożce zwyczajne. Na terenie Parku Narodowego Waterberg występuje bardzo dużo 
gatunków zwierząt. Stwierdzono występowanie 30 gatunków ssak, wśród których można 
wymienić: panterę, geparda, karakal elanda, żyrafę, nosorożec afrykański, nosorożca zwyczajnego , bawoła 
afrykańskiego, bawolca krowiego, koziołka skalnego, sassebi oraz impalę. W parku występują 23 
gatunki węży, spośród których można wymienić pytona skalnego i żmiję sykliwą. Spośród gadów można 
wymienić warana stepowego. Park Plateau Waterberg jest różnorodny ekologicznie. Geologicznie najstarsza 
warstwa skalna ma ponad 850 milionów lat, a ślady dinozaurów tam odkryte pochodzą sprzed około 200 
milionów . 
 



  XI DZIEŃ – 18.09.2019   

  
 

   

Program: 
 
18.09.2019 
 

- Śniadanie  w Lodge / Wykwaterowanie  
- Przejazd do Windhoek (2h30) 
- Spacer po Katuturze 
-Lunch w winiarni Stellenbosch 
- Transfer na lotnisko 
Godz. 18.55 – Wylot z Windhoek via Monachium 
Godz. 08.35 – Przylot do Warszawy (19.09.2018) 
 
Katutura ( miejsce, w którym ludzie nie chcą żyć ). Dzielnica Windhoek ,  stworzona  w 1961 roku 
przez Południowoafrykańską Administrację Kolonialną dla osiedlenia czarnej populacji po ich  
przymusowym usunięciu ze „Starego Miejsca” (obecnie znanego jako Hochland Park). 
Takie „Czarne miasteczko” z okresu apartheidu. Jednak pomimo smutnego początku Katutura 
jest dziś najżywszą dzielnicą w Windhoek, zamieszkuje tutaj dwie trzecie populacji Windhoek. 
Dzięki licznym bazarom, sklepom, restauracjom i barom posiada niepowtarzalną magiczną 
atmosferę. Katutura oferuje możliwość skosztowania lokalnej kuchni w prawdziwie  namibijskim 
stylu. 
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