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DALJŠI NAMIBIJSKI SELFDRIVE
Program Daljši namibijski selfdrive priporočamo vsem, ki imate željo in dovolj časa,
da Namibijo raziščete podrobneje, in vsem, ki ste se po Namibiji pripravljeni voziti
naokrog sami. Z dobro organizacijo ter primernimi navodili za pot, vozilom in
zavarovanjem vozila je selfdrive po Namibiji popolnoma varen. Vse bomo za vas
uredili tako, da se boste na potovanju počutili udobno in da vam vožnja ne bo
predstavljala težav. Spati je mogoče v šotorih na vrhu vozila ali v hotelih, kar vam je
ljubše. Program je seveda po želji mogoče tudi skrajšati ali podaljšati.
VRHUNCI POTOVANJA:
•

•
•

•

•
•
•

•

•
•

Puščava Kalahari, dolgo peščeno območje, ki pokriva 70% površine Bocvane, del Zimbabveja, Namibije in Južne Afrike.
Kalahari je večinoma pokrit z rdeče-rjavim peskom in ni čisto tipična puščava. Ponekod letna raven padavin znaša preko 250
mm, vendar voda vse prehitro ponikne, zato je življenje za rastlinje, živali in Bušmane, ki naseljujejo področje že tisoče let,
velik izziv. Centralni Kalahari živalski rezervat se nahaja v središču puščave. Z 52.800 km2 je drugi največji rezervat na svetu,
sestavljajo pa ga območja peščenih sipin in živega peska, nekaj dreves ter skopa vegetacija trnastega grmičevja. Področje
nudi zavetišče številnim živalim.
Ogled Fish River kanjona, drugega največjega kanjona na svetu (za Velikim kanjonom na severu Arizone).
Obisk mesta duhov Kolmanskop, kjer so stavbe, na videz odmaknjene v prostoru in času, delno prekrite s peščenimi
sipinami. Povod za ustanovitev mesteca je bil diamant, ki so ga našli leta 1908, saj so ljudje začeli množično prihajati v
puščavo in iskati hiter zaslužek. Ko je diamantna mrzlica po prvi svetovni vojni minila oz. se je sesul trg, so rudarji mesto
zapustili, Kolmanskop pa je bil preprosto prepuščen, da ga prekrije pesek časa.
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.
Swakopmund z okolico, simpatično namibijsko obmorsko mesto z bogatim morskim živalskim svetom.
Obisk največje kolonije morskih levov na zahodnoafriški obali.
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.
Priljubljene Himbe golih prsi, s kratkimi krili iz kozje kože in s poslikanimi telesi z močnimi rdeče rjavimi barvami. V vaseh,
kjer ne poznajo zahodnjaških razvad, boste lahko občudovali ples in petje domačink, si ogledali koče, kjer živijo, ali se
navduševali nad polnomadskim življenjem.
Očarljivi slapovi Epupa na skrajnem severu Namibije.
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 – KALAHARI
Zajtrku sledi prevoz do rent-a car agencije, kjer boste prevzeli svoje vozilo in se seznanili z vožnjo po Namibiji.
Svojo pot boste začeli proti jugu, do puščave Kalahari, kjer se boste nastanili v hotelu. Popoldne se boste lahko
zapeljali po rdeče rjavem pesku, ki je značilen za Kalahari, raziskali peščene sipine in poizkusili najti njene divje
prebivalce, kuduja, oriksa in še koga. Pozno popoldne bo tudi ravno prava svetloba za nastanek prvih lepih
fotografij. Povratek v hotel, večerja in nočitev.
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3. dan: KALAHARI – GONDWANA CANYON PARK
Po zajtrku prevoz do Gondwana Canyon parka na skrajnem jugu države. Da bo vožnja lažja, predlagamo, da se na
poti ustavite na kraju, kjer uspevajo quiver drevesa. To so drevesa, katerih veje Bušmani uporabljajo za izdelavo
tulcev za puščice, zanimiva pa so tudi z vidika uspevanja v tako sušnem okolju. Sledi nastanitev v hotelu, večerja in
nočitev.

4. dan: GONDWANA CANYON PARK IN FISH RIVER KANJON
Po zajtrku si boste lahko ogledali 160 km dolg, 27 km širok in 550 m globok kanjon, ki je drugi največji kanjon
na svetu. Povratek v hotel, večerja in nočitev.

5. dan: GONDWANA CANYON PARK – AUS
Zajtrku sledi vožnja do gorovja Aus in nastanitev v hotelu. Popoldne vam predlagamo, da se s kolesi zapeljete
pogledat puščavske konje, ki so posebnost tega dela Namibije. Povratek v hotel, večerja in nočitev.

6. dan: AUS – KOLMANSKOP – LUDERITZ – AUS
Zajtrku sledi prevoz do Kolmanskopa in ogled. Kraj je izjemno zanimiv tudi za fotografiranje. Popoldne se lahko
odpravite še do mesta Luderitz, ki se nahaja nedaleč stran, nato pa bo čas za povratek nazaj v Aus. Večerja in
nočitev.

7. dan: AUS – NAMIB NAUKLUFT PARK
Po zajtrku se boste odpeljali 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 sledi prosto za uživanje v udobju, ki ga nudi hotel. Naslednji dan bo
naporen, zato se je ta dan treba dobro spočiti. Večerja in nočitev.

8. 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 naj bo odhod zgoden. Ta dan boste v celoti posvetili Namibijski puščavi. Obiskali boste 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.
Povratek v hotel, večerja in nočitev.

9. dan: NAMIB NAUKLUFT PARK – SWAKOPMUND
Po zajtrku vožnja do Swakopmunda. Pot vas bo peljala skozi Walvis bay, kjer boste lahko obiskali plitko laguno, eno
najbolj pomembnih mokrišč afriškega kontinenta, kjer se hrani več kot 80% afriških plamencev. Sledi nastanitev v
hotelu. Prosto za večerjo in nočitev.

10. dan: SWAKOPMUND
Swakopmund je bilo v preteklosti nemško pristanišče in je danes lep primer kolonialnega mesta, ki slovi po mnogih
aktivnostih. Po zajtrku lahko s čolnom obiščete tjulnje, delfine in pelikane, lahko skočite s padalom, preletite
puščavo Namib z lahkim letalom, greste po nakupih, poletite z balonom, se odpravite na raziskovanje puščavskih
živali... ali pa enostavno uživate prosti čas in si ogledate mesto. Povratek v hotel in nočitev.

11. dan: SWAKOPMUND – CAPE CROSS – TWYFELFONTEIN
Zajtrku sledi vožnja ob obali Atlantskega oceana do kraja Cape Cross, ki je znan predvsem po koloniji tjulnjev. Sledi
nadaljevanje vožnje proti severu po obali Skeleton, kjer je mogoče videti ostanke nasedlih ladij. Za področje je
namreč značilna gosta megla, ki je povzročila, da so ladje zašle in nasedle na čeri. Vožnjo boste nadaljevali v
notranjost dežele do Damaralanda, kjer se boste nastanili. Večerja in nočitev.

12. dan: TWYFELFONTEIN – PALMWAG
Po zajtrku si boste najprej ogledali bušmanske poslikave, nato pa še okamnel gozd izpred 250 milijonov let in nekaj
drugih naravnih formacij kot je Zažgana gora. Vse so pravi geološki fenomen, posledica vulkanskega delovanja.
Lahko boste obiskali tudi tradicionalno vas, da bi srečali ljudstvo Damara, po katerih je pokrajina dobila ime. Zaradi
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težkega terena je redko poseljena in precej divja, z mnogimi različnimi zanimivostmi. Sledi vožnja do hotela, večerja
in nočitev.

13. dan: PALMWAG – OPUWO
Po zajtrku vožnja proti severu do mesta Opuwo, ki je odlično izhodišče za obisk plemena Himba, videli pa boste
tudi predstavnike plemena Herero. Opuwo je zadnje večje naselje na tem področju. Tu se boste lahko odpočili
po dolgi vožnji in napolnili vaš rezervoar, naslednji dan pa boste nadaljevali pot proti priljubljenemu plemenu, ki
danes šteje okrog 50.000 predstavnikov in še vedno živi zelo podobno kot pred dvesto leti. Nastanitev in
nočitev.

14. dan: OPUWO – HIMBE – EPUPA
Po zajtrku se boste z vodnikom odpeljali do Himb, kjer boste imeli dovolj časa, da se jih nagledate in spoznate
njihov način življenja. Sledi vožnja do skrajnega severa države, nastanitev, večerja in nočitev.

15. dan: EPUPA – OPUWO
Po zajtrku si boste ogledali prekrasne slapove Epupa, ki so pravo nasprotje sušni okolici. Popoldne sledi
povratek v Opuwo. Nastanitev, večerja in nočitev.

16. dan: OPUWO – ETOŠA
Zajtrku sledi prevoz do narodnega parka Etoša in popoldanski safari. Zvečer nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.

17. dan: ETOŠA
Zajtrku sledi še en dan safarija. Poizkusili boste poiskati živali, ki jih niste uspeli najti prejšnji dan. Po safariju
prevoz do hotela, večerja in nočitev.

18. dan: ETOŠA – WINDHOEK
Po zajtrku vrnitev v Windhoek ter prevoz do hotela. Nastanitev in nočitev.

19. dan: WINDHOEK – EVROPSKO LETALIŠČE
Zgodaj po zajtrku se boste odpeljali do rent-a car družbe, kjer boste vrnili vaše vozilo in uredili vse formalnosti.
Sledi prevoz do letališča za vaš let nazaj proti domu.
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