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PRESTIŽNO POTOVANJE PO NAMIBIJI
Namibija je prostrana dežela, kjer je potrebno veliko vožnje, da bi videli njene
glavne znamenitosti. V kolikor vam dolge vožnje v avtomobilu ali avtobusu ne
ustrezajo oziroma za tako vrsto potovanja nimate dovolj časa, vam priporočamo, da
med kraji letite z letali. Potovati na tak način je sicer dražje, vendar veliko
udobnejše, poleg tega majhna lokalna letala letijo nižje, zato je čudovito namibijsko
naravo mogoče opazovati že iz zraka. Program vam lahko tudi podaljšamo ali
skrajšamo. Hotele bomo izbrali glede na vaše želje.
VRHUNCI POTOVANJA:
•

•
•

Največji park v Namibiji, Namib Naukluft, ozemlje prostrane množice peščenih sipin, ki se raztezajo vzdolž celotne atlantske
obale. Pesek je nastal kot posledica erozivnih procesov v dolini Oranžne reke (v Južni Afriki). Vodotoki, ki s seboj nosijo
ogromne količine peska, odložijo svoj tovor ob ustjih Atlantika, obalni tokovi pa ga raznesejo dalje. Prevladujoči jugozahodni
vetrovi zatem pesek dvignejo in ga raztrosijo v oblike masivnih sipin, ki so najvišje na svetu in ena najbolj presenetljivih
značilnosti Namibije.
Pokrajina Damaraland, ki je dobila ime po ljudstvu Damara. Zaradi težkega terena je redko poseljena in precej divja, z
mnogimi različnimi zanimivostmi. Največja atrakcija kraja Twyfelfontein so skalne bušmanske poslikave iz kamene dobe,
zaradi česar se je uvrstil na UNESCO-v seznam zaščitne dediščine.
Obisk narodnega parka Etoša, ki je ena najboljših lokacij za safari v državi. Slovi po največjih solinah na svetu, ki veliko
večino leta dajejo videz pokrajine prekrite z belim blatom. So posledica jezera, ki se je tu nahajalo pred približno dvema
milijonoma let. V Etoši najdemo veliko pestrost divjih živali. Opaziti je mogoče antilope, leve, leoparde, geparde, nosoroge,
slone, žirafe, zebre ter okoli 340 različnih vrst ptic.

1. dan: EVROPSKO LETALIŠČE – WINDHOEK
Po pristanku v glavnem mestu Namibije sledi prevoz do hotela. Preostanek dneva boste imeli prosto za počitek.
Večerja je v lastni organizaciji. Lahko si jo privoščite v hotelu ali se odpravite v katero od okoliških restavracij.
Nočitev.

2. dan: WINDHOEK – NAMIB NAUKLUFT PARK
Po zajtrku vas bomo odpeljali do letališča, od koder boste poleteli parku Namib Naukluft naproti. Park je del
Namibijske puščave, ki je najstarejša puščava na svetu. V njej je zelo malo življenja, pa vendar je to za mnoge
najlepši kotiček Namibije. Spomin na hribovito peščeno pokrajino, ki spreminja barvo od temno rdeče do nežno
marelične, vam bo zagotovo ostal v spominu vse življenje.
Nastanitvi v hotelu in kosilu sledi vaš prvi stik s puščavo. Lahko se boste udeležili vodenega sprehoda po okolici ali
pa boste raziskovanje tega dela sveta pričeli v vozilu, prav tako z vodnikom. Povratek v hotel, večerja in nočitev.

3. – 4. dan: NAMIB NAUKLUFT PARK
Namib Naukluft park je največji park v Namibiji in tretji največji v Afriki in kljub temu predstavlja le del Namibijske
puščave. To je ozemlje prostrane množice peščenih sipin, ki se raztezajo vzdolž celotne atlantske obale. Sipine
Sossusvlei so najbolj dostopne med njimi in te boste obiskali tudi sami. Pogled na sipine zgodaj zjutraj je čaroben,
zato bo odhod zgoden. Ta dva dneva boste v celoti posvetili Namibijski puščavi. Obiskali boste lahko tudi dolino
Dead Vlei, posušeno strugo z mrtvimi drevesi, ki so tu že več kot 500 let in kanjon Sesriem, ki ga je izdolbla reka
Tsauchab. Proti doplačilu pa boste nad puščavo lahko poleteli tudi z balonom.
Vsi obroki so vključeni.

5. dan: NAMIB NAUKLUFT PARK – DAMARALAND
Po zajtrku boste odleteli do Damaralanda. Nastanitvi v hotelu sledi kosilo in vodeno spoznavanje okolice. Večerja in
nočitev.
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6. – 7. dan: DAMARALAND
Poleg svetovno znanega okamnelega gozda in skalnih bušmanskih poslikav iz kamene dobe je v Damaralandu
mogoče videti tudi številne živali. Najbolj veseli boste verjetno puščavskih slonov, geparda, šakala, lisice ali črnega
nosoroga. Število nosorogov se je zaradi brezvestnega lova med državljansko vojno zdesetkalo, vendar ga je
uspešno izveden projekt reševanja v zadnjih letih ohranil in zdaj število uspešno narašča. Vsi obroki so vključeni.

8. dan: DAMARALAND – ETOŠA
Po zajtrku se boste lahko odpravili še na eno od številnih možnih aktivnosti v Damaralandu. Sledi povratek v hotel
in kosilo. Po kosilu boste poleteli proti narodnemu parku Etoša. Nastanitev, večerja in nočitev.

9. – 10. dan: ETOŠA
Vključeni so vsi obroki in dva safarija dnevno.

11. dan: ETOŠA – WINDHOEK
Po zajtrku vrnitev v Windhoek. Nastanitev in nočitev.

12. dan: WINDHOEK – EVROPSKO LETALIŠČE
Zajtrku sledi prevoz do letališča za vaš let nazaj proti domu.
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