
1	Tobias	Hainyeko	St.	
The	Courtyard	Bldg.	

Swakopmund,	Namibia	
Reservations:	+264	81	155	4000	/	+264	81	282	1525	

Email:	info@swakopinfo.com	
Website:	www.swakopinfo.com	

JAZDA Quadami - cena zawiera transport z/do hotelu, wyposażenie (np. kaski), szkolenie

[doświadczenie w jeździe quadem nie jest wymagane!]

CENA:				1	godz.	=	N$	450 osoba				90	Min	=	N$	550	osoba			2	Hours	=	N$	650 osoba	

REJS Dolphin	Cruise	=	w cenie transport z/do hotelu, szampan, ostrygi, przekąski i napoje

Czas trwania:	08:00	do	13:00.	 Karmienie uchatek, pelikany, delfiny,...

		CENA: N$	800	osoba

AKTYWNOŚCI W SWAKOPMUND - ceny na rok 2019 



Living	Desert	Tour	 w poszukiwaniu pustynnej piątki (od rana do pory obiadowej)

Jazda samochodem 	4x4!						
Wariant	1:	N$	650	osoba w godzinach 08:30	–	12:30	

 				Wariant	2:	N$	750	osoba w godzinach 08:00 – 13:30 
W cenie transport z/do hotelu napoje i przekąski w trakcie.

Welwitschia	+	Moonlandscape	Tour	=	zobacz niezwykłe Welwiczje i Księżycowy Krajobraz

	N$	700 osoba	- od	14:15	 Minimum 2 osoby, w cenie transfer, napoje, przekąski.

Moonlandscape - Księżycowy Krajobraz Welwiczje

LOTY WIDOKOWE: Scenic	Flights	
							Shipwrecks,	The	Long	Wall,	Sandwich	Harbor!		(2 godziny 15 minut)	

 							5	pasażerów	=	N$	4	600	osoba	 							4	pasażerów	=	N$	5	200	osoba	

							Namib	Desert	Scenic	 (1 godzina)
 							5	pasażerów	=	N$	2	310	osoba	 							4	pasażerów	=	N$	2	890	osoba	

							Skeleton	Coast	South	(1 godzina 30 minut)	
 							5	pasażerów	=	N$	3	320	osoba	 							4	pasażerów	=	N$	4	150	osoba	

							Skeleton	Coast	North	(2 godziny 15 minut)	
 							5	pasażerów	=	N$	4	600	osoba	 							4	pasażerów	=	N$	5	200	osoba	



Lot balonem	=		podziwianie z balonu wschodu lub zachodu słońca nad pustynią Namib

Szampan po lądowaniu, lekkie śniadanie, napoje!	
 Czas lotu 45	minut	–	1	godz.	 cena:	N$		4500	osoba	(minimum 2 pasażerów)	

Township	Tours	= wyjazd z przewodnikiem na przedmieścia Mondesa Township

Poznanie ludzi tu mieszkających, transfer, lekki posiłek, napoje w cenie													
Wyjazd: 10:00	lub	15:00	
Cena	N$	500	osoba		(minimum	2 osoby)	

Sandboarding	=  cena zawiera sprzęt zabezpieczający (kaski), transfer z/do hotelu, płytę DVD z nagranymi zjazdami, picie, przekąski

Godziny "na stoku":									9:30	–	13:30	
								 wersja na "snowboardzie" ale i na leżąco	=		N$	600	osoba	
 wersja zjazdów na leżąco	=		N$	500	osoba	



Swakopmund	City	Tour	=	odkrywanie miasta z przewodnikiem

Cena: N$	320	osoba	(minimum	2	osoby)
Start wycieczki: 9:00	lub	14:00 czas trwania:	(+-	1,5	godziny)	

Pływanie kajakami po morzu - Kayaking	=  Start z Walvis Bay. Cena zawiera transfer, kawa/napoje, kanapki.

Zaczyna się w Cape Fur (kolonia uchatek), często pływa się razem z delfinami niekiedy są wieloryby.  
Nie jest wymagane doświadczenie kajakowe!
Czas:				7:45	–	12:00	
Cena: N$	700	osoba	(	minimum	2)	dla osób samodzielnie dojezdżajacych do Walvis Bay!

Skok spadochronowy w tandemie: Skydiving	=	 najpierw 20 minutowy lot widokowy, później skok w tandemie z 3000 m

Cena:		N$	2500	osoba 
Czas: rano 10:00	lub po południu	14:00
Dodatkowa opłata za filmowanie skoku.



Jazda samochodami po wydmach do Sandwich	Harbor	=	jazda deltą	rzeki Kuiseb i plażą

Tam gdzie ocean i wydmy się spotykają...
Pół dnia	=	N$	1650 osoba	od	8:00	do	12:00 lub	od 12:30	do	18:00 czyli 4-5 godzin	

Cały dzień	=	N$	2300 osoba	od	8:00	do	18:00 czyli 6-7 godzin  W cenie lekki posiłek, napoje, opłaty parku narodowego.

WĘDKARSTWO MORSKIE: Fishing	=		łowienie ryb na Atlantyku z łodzi lub brzegu

Cena: N$	1	500	osoba	(z łodzi Kabeljou	Boat	Fishing)	spotkanie 8:00 na molu
Cena: N$	1	800 osoba	(z brzegu)	spotkanie 8:00 na molu

Wyjazd do kolonii uchatek: Cape	Cross	Seal	Tour	=		przejazd do kolonii uchatek z postojem przy wraku ZEILA 
oraz w Henties Bay i Wlotskabaken. 
Cena obejmuje transfer, lekki obiad, napoje, przekąski - Czas trwania do 8:00 do 14:00

Cena: N$	850	osoba	minimum	2	osoby



Jazda rowerami po wydmach: Fat	Bike	Tours	=	wyjazdy grup:	8:30,	11:00	i	14:30.		

CENA:	 N$	380	osoba	(minimum	2 osoby by wyjazd doszedł do skutku) - trasa: wydmy i plaża	
 N$	380	osoba	(minimum 2 osoby by wyjazd doszedł do skutku) - trasa: Swakopmund Old City

WYPOŻYCZALNIA	Fatbike W CENIE:	N$	350	za pół dnia i N$	450	cały dzień - kierunek wydmy, plaża
WYPOŻYCZALNIA	CityBike	W CENIE:	N$	120	za 2 godziny; N$ 180 za pół dnia i N$ 250 za cały dzień

Loty widokowe helikopterem: Helicopter	Flights	=	różne trasy w bliskiej okolicy Swakopmund

Wydma Dune	7, czas lotu 30	minut	=	N$	2	800	osoba	przy minimum 2 pasażerach	i N$	1	900	osoba	przy trzech	

	Pelican	Point,	czas lotu 60 minut	=	N$	5	700 osoba przy minimum 2 pasażerach i  N$ 3 800 osoba przy trzech



AKTYWNOŚCI ŁĄCZONE	
1. Explorer	COMBO	(	3	godz.)	=	N$	750	osoba

Start wyłącznie rano.	Wycieczka zawiera:	1	godz. jazdy quadem,	1	godz. Sandboarding (NIE na nartach!)	i	1	godz.	Living

Desert	na	quadach. W cenie transfer i woda.

2. Quadbiking	+	Sandboarding na leżąco	(	3	godz.)	=	N$	750	osoba

Start rano lub po południu. Wycieczka zawiera:	2	godz.	jazdy quadem	+	1 godz.	Sandboarding.	W cenie transfer i woda.

3. Explorer	Tour	(	2	godz.	)	=	N$	650	osoba

Jazda quadami w poszukiwaniu małej piątki	(Little	5). W cenie transfer i woda.

4. Marine	Dune	Day	(	cały dzień	)	=	N$	2300	osoba
Zaczyna się od rejsu	Dolphin	Cruise	o	8:00	i zaraz po rejsie jazda 4x4 do  Sandwich	Harbor	- powrót do hotelu ok.18:00.

W cenie przekąski, napoje, lunch.

5. Skeleton	Coast	North	Drive z	Welwicziami	(cały dzień)	=	N$	1250 osoba
Rano jesteście zabierani z hotelu i jazda Wybrzeżem Szkieletowym z obejrzeniem wraków oraz welwiczji.
W cenie przekąski, napoje, lunch.

UWAGA! Ceny mogą się zmienić bez wcześniejszej zapowiedzi za co ani portal TRAVELNAMIBIA.pl 
(PRZEWODNIKNAMIBIA.pl) nie ponoszą odpowiedzialności tak jak i Centrum informacji Turystycznej 

w Swakopmund, które niniejszy informator w wersji angielskiej przygotowało.

UWAGA! Dostępność niektórych atrakcji zależy od sezonu i pogody. Polecamy WCZEŚNIEJSZE skontaktowanie 
się z IT w Swakopmund by potwierdzić, czy w danym terminie możliwe jest 

np. pływanie kajakiem po oceanie. Niektóre atrakcji mają limitowaną ilość uczestników. 
Jeżeli jesteście zdecydowani np. by pojechać na poszukiwanie Little 5, a macie tylko dwa noclegi

w Swakopmund warto wcześniej zarezerwować i po wylądowaniu w Namibii potwierdzić rezerwację!

Opracowanie polskiej wersji informatora:




