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SELF-DRIVE Namibia w 2 tygodnie - program z TravelNamibia.pl

Pełen opis i zdjęcia na https://travelnamibia.pl/self-drive-namibia-w-2-tygodnie 

Dzień 1a

Lądowanie w Windhoek - rano (Lufthansa godzina 7:xx).

Jeżeli lądujemy tak, że o godzinie 9:00 rano wychodzimy z lotniska to możemy przejąć samochody, zrobić zaopatrzenie i pierwszy 
nocleg zaplanować w SOLITAIRE. Na lotnisku wymieniamy walutę i kupujemy karty SIM do telefonów.

Dzień 1b

Lądowanie w Windhoek - po południu (Ethiopian Airlines godzina 14:xx).

Jeżeli lądujemy po południu to niestety ale powinniśmy przenocować w Windhoek robiąc tego dnia zakupy i mając gotowe samochody 
do wyjazdy po śniadaniu dnia następnego!

Dzień 2

Obie opcje – dojazd i nocleg na campingu NWR w Sesriem.

Dzień 1a jest w lepszej sytuacji bo z Solitaire jedzie podziwiać Pustynię Namib i jest tam dłużej - ma też możliwość zobaczenia Sesriem 
Canyon.

Dzień 1b jedzie z Windhoek przez Solitaire do Sesriem. Nie dojadą na zachód słońca w Dead Vlei, ale zobaczą go z wydmy Elim.

KONIECZNA REZERWACJA NOCLEGÓW!!! Rezerwacja musi być i to nawet pół roku wcześniej jeżeli jedziemy w sezonie 
wakacyjnym!!!

Dzień 3

Sesriem - wschód słońca w Dead Vlei - Sesriem - Walvis Bay - Swakopmund

Po drodze można zobaczyć czy są flamingi w Walvis Bay. Ci którzy nie byli zatrzymują się na krótki postój z Solitaire. Za przełęczami 
droga szeroka i nudna bez atrakcji – typowy transfer aż do Walvis Bay.

Swakopmund noclegi - polecamy jakiś uroczy hotelik blisko centrum by można było bez umordowania się pójść na kolację i poczuć 
atmosferę tego pięknego miasta.

Dzień 4

Swakommud oferuje ogromną ilość atrakcji. Podstawowe to:

• rejs z Walvis Bay - pelikany i uchatki na łodzi. Niesamowite wrażenia, że jest się za pan brat z dzikimi zwierzętami tak,
jakbyśmy bawili się ze swoim psem!

• Little 5 - poszukujemy Małej Piątki na Pustyni Namib, pustynie nie jest pusta, pustynia żyje!

• jazda do Sandwich Harbour - prawdziwe szaleństwo jazdy terenowymi samochodami. Czy da się zjechać po 30 metrowej
prawie pionowej ścianie piasku???

• Welwitchia Drive - droga przez Księżycowy Krajobraz w poszukiwaniu jednych z najstarszych roślin na Ziemi!

• loty widokowe - Pustynia Namib z awionetki wygląda po prostu zjawiskowo!

• magiczny czas w lokalnych knajpkach - wart każdych pieniędzy! Pamiętajcie, aby REZERWOWAĆ stoliki bo wieczorem
dostanie miejsca jest często po prostu niemożliwe!

Swakopmund nocleg.

Dzień 5

Swakopmund - wrak Zeila - Henties Bay - Cape Cross - Spitzkoppe

Dzień który dostarcza niezwykłych emocji. Jedziemy wzdłuż Wybrzeża Szkieletowego i mamy wrak Zeila. Najlepiej widoczny i najłatwiej
dostępny wrak. W Henties Bay polecamy zamówić obiad w „Go Fishy” uroczej knajpce prowadzonej przez Tomka i nie jest to 
namibijskie ale polskie imię! Najlepsze owoce morza na Wybrzeżu Szkieletowym to właśnie tu!

Kiedy posiłek będzie się przygotowywał jedziecie do Cape Cross na spotkanie z uchatkami. 

Wracacie na obiad do Henties Bay i po obiedzie jedziecie drogą nr D1918 do Spitzkoppe - najpiękniejszego campingu w Namibii!

Spitzkoppe to wygasły wulkan i jednocześnie camping zarządzany przez lokalną społeczność. Mało cywilizacyjnych udogodnień ale 
miejsce zjawiskowe!
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Dzień 6

Spitzkoppe - Uis - Twyfelfontein

Pierwszy miejscem etapowym jest dawne górnicze miasto Uis. Tu na skrzyżowaniu macie dwie atrakcje - supermarket i po przekątnej 
Montis-Usti Restaurant. W restauracji są klasyczne BIG-BIG Burgery - polecamy. Jest też stacja benzynowa. Na krzyżówce głównych 
dróg pewnie spotkacie sprzedawców pięknych minerałów - warto rozważyć zakup, ceny i jakość znakomite!

Twyfelfontein - to miejsce niezwykłe - to tysiące rytów naskalnych zostawionych przez Buszmenów. Tu też jest wioska kulturowa ludu 
Damara. Dla geologów atrakcją są bazaltowe Organ Pipes.

Nocleg w ramach oferty Twyfelfontein Country Lodge lub okolicznych campingów.

Dzień 7

Twyfelfontein - Palmwag - Opuwo

W Palmwag warto zatankować paliwo. Tam też doświadczycie kontroli na tzw. Veterinary Fence czyli granicy rozdzielającą północ od 
południa Namibii i chroniącej południe kraju przed chorobami zwierząt z północy. Wam tu urzędowo nic nie grozi ponieważ z południa 
na północ można przewozić mięso surowe, ale nie odwrotnie!

Opuwo to centrum handlowo usługowe Kaokolandu! Nocleg w Opuwo Country Lodge lub campingu.

Dzień 8

Opuwo – wioska Himba - Otjitotongwe Cheetah Guestfarm

Z Opuwo jedziemy do wioski kulturowej Himba, wracamy do Opuwo i jedziemy na farmę gepardów.

Nocleg na gościnnej Farmie Gepardów. Uwaga! Należy być przed godziną 15:00 kiedy jest karmienie gepardów!

Dzień 9

Otjitotongwe Cheetah Guestfarm – Park Narodowy Etosza: Okaukuejo

Czas na największe atrakcje jeżeli chodzi o zwierzęta. Etosha NP to park narodowy wielkości Województwa Dolnośląskiego. Przez 
kolejne dni będziemy wewnątrz niego.

Nocleg na głównym campingu w Etoszy. KONIECZNA REZERWACJA NOCLEGÓW!!! Rezerwacja musi być i to nawet pół roku 
wcześniej jeżeli jedziemy w sezonie wakacyjnym!!!

Dzień 10

Park Narodowy Etosza: Okaukuejo - Namutoni

Cały dzień to jazda od oczka wodnego do innego oczka wodnego i podziwianie zwierząt.

Dzień 11

Park Narodowy Etosza: Namutoni - Dik-Dik Drive - Erindi Game Reserve

Przejazd krótki między fantastycznymi parkami przyrody. Erindi to kolejny park przyrody. Ma wspaniałe domki vis-a-vis oczka wodnego -
magiczne miejsce! Nocleg w domkach lub na campingu.

Dzień 12a (wylot po południu tego dnia)

Erindi -  Okahandja - Windhoek

Przejeżdżamy przez największy w Namibii targ pamiątek w Okahandja. Kolorowy zawrót głowy. Z Erindi trzeba wyjechać wcześnie.

Jeżeli lecimy po południu to oddajemy samochód, transfer na lotnisko i jesteśmy przed południem dnia następnego w Warszawie.

Dzień 12b (wylot rano dnia następnego)

Erindi -  Okahandja - Windhoek

Przejeżdżamy przez największy w Namibii targ pamiątek w Okahandja. Kolorowy zawrót głowy. Z Erindi trzeba wyjechać wcześnie.

Jeżeli mamy wylot rano to oddajemy samochód i nocujemy w Windhoek

Dzień 13 (wylot przed 8 rano)

Transfer na lotnisko o świcie, wylot i jesteśmy przed północą w Warszawie.
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OPCJE:

Jeżeli stwierdzicie, że macie możliwość dodania jeszcze jednego dnia to można:

• zostać o 1 dzień dłużej w Swakopmund i skorzystać z większej liczby aktywności - 
patrz dzień 4

• zostać o 1 dzień dłużej w Parku Narodowym Etosza
• dodać dzień jadąc w dniu 11 pod Waterberg gdzie nocleg i treking na płaskowyż i 

kolejny dzień to przejazd z zobaczeniem Meteorytu Hoba (największy na świecie) 
do Erindi. Dalej już jak opisane dni 12a, 12b
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