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KLASIČNO RAZISKOVANJE NAMIBIJE –
ZAGOTOVLJENI SKUPINSKI ODHODI
Prednost zagotovljenih skupinskih odhodov po Namibiji je ta, da je potovanje
vodeno, cena pa je sprejemljivejša, kot če bi z vodnikom potovali sami, ker si
strošek angleško govorečega vodnika in vozila delite s svojimi sopotniki. Tako
potovanje je primerno tudi za tiste, ki se po Namibiji ne želite voziti naokrog sami.
Izbirate lahko med hoteli 3* ali 4*.
Na klasičnem raziskovanju se boste posvetili predvsem namibijski naravi. Odhodi so
vsak mesec.
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.

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
Po zgodnjem zajtrku se boste priključili skupini, ki lahko šteje do 6 oseb v primeru izbire 4* hotelov in do 16 oseb v
primeru izbire 3* hotelov. Sledi vodeno potovanje čez najlepši del Namibije.
Najprej vas bomo odpeljali do puščave Kalahari in vas nastanili. Nastanitev v 4* vključuje tudi večerjo in
popoldanski izlet v Kalahari, ki bo vaše prvo intimnejše srečanje z namibijsko presunljivo pokrajino. Namibija je ena
redkih držav, kjer so prebivalci in živali sicer izjemni, a je narava tista, ki se je ne moremo nagledati. Pozno
popoldne bo tudi ravno prava svetloba za nastanek prvih lepih fotografij.
Kalahari je peščena polpuščava na jugu Afrike. To je sušno področje s skopo vegetacijo trnastega grmičevja,
redkimi drevesi in rdeče rjavim peskom. Raziskali boste peščene sipine in poizkusili najti njene divje prebivalce,
kuduja, oriksa in še koga.
V primeru nastanitve v hotelu 3* si boste večerjo lahko plačali sami (namibijske cene prehrane so ugodne, obroke
pa je vedno mogoče kupiti v hotelih ali kje na poti), prav tako pa hotel proti doplačilu ponuja številne izlete.
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3. dan: KALAHARI – GONDWANA CANYON PARK
Zajtrku sledi prevoz do Gondwana Canyon parka na skrajnem jugu države. Da bo vožnja lažja, se bomo na poti
ustavili 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 nadaljevanje poti do hotela. 4*
nastanitev vključuje tudi večerjo in voden sprehod ob sončnem zahodu.

4. dan: GONDWANA CANYON PARK – AUS
Hotela se nahajata le 20 km stran od razgledne točke Fish River kanjona, zato vaša prva postaja ne bo daleč.
Po zajtrku si boste ogledali 160 km dolg, 27 km širok in 550 m globok kanjon. Sledi vožnja do gorovja Aus in
nastanitev v hotelu. Popoldne vam predlagamo, da se s kolesi odpravite poiskat divje puščavske konje, ki so
posebnost tega dela Namibije (hotel pa proti doplačilu ponuja tudi druge aktivnosti). Povratek in nočitev. V
primeru nastanitve v 4* hotelu imate vključeno tudi večerjo.

5. dan: AUS – KOLMANSKOP – LUDERITZ – AUS
Zajtrku sledi prevoz do Kolmanskopa, zapuščenega mesta sredi puščave. Ker se nahaja le nekaj kilometrov stran od
pristanišča Lüderitz, si boste ogledali obe znamenitosti. Ob povratku nazaj v Aus boste obiskali tudi puščavske
konje.

6. 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. Naslednji dan bo naporen, zato se je potrebno
dobro spočiti. 4* nastanitev vključuje tudi večerjo.

7. 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. Sossusvlei so najbolj dostopne sipine v parku in te boste obiskali tudi sami. Pogled na sipine zgodaj zjutraj
je čaroben, zato 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 30 m globoko
izdolbla reka Tsauchab.
Zvečer povratek v hotel 3* in nočitev ali povratek v hotel 4* in nočitev z večerjo.

8. dan: NAMIB NAUKLUFT PARK – SWAKOPMUND
Po zajtrku vožnja do Swakopmunda. V kraju Walvis bay boste obiskali plitko laguno, eno najbolj pomembnih
mokrišč afriškega kontinenta, kjer se hrani več kot 80% afriških plamencev. Sledi nastanitev v hotelu in nočitev. 4*
nastanitev vključuje tudi večerjo.

9. dan: SWAKOPMUND
Swakopmund je bilo v preteklosti nemško pristanišče in je danes lep primer kolonialnega mesta, ki slovi po mnogih
aktivnostih. Lahko obiščete tjulnje, skočite s padalom, preletite puščavo Namib z lahkim letalom, greste po nakupih,
poletite z balonom, obiščete muzej... ali pa enostavno uživate v morskem zraku in sprehodu po mestu. Dve izjemni
dogodivščini sta morski izlet, kjer je mogoče videti pelikane, morske leve, delfine, kite in še kaj, ter izlet v puščavo,
kjer boste iskali gekone, kameleone in druge kuščarje ter veliko izvedeli o rastlinskem svetu, insektih in mineralih. V
kolikor boste izbrali hotel 4*, sta morski izlet in večerja že vključena v ceno.

10. dan: SWAKOPMUND – WINDHOEK
Zajtrku sledi povratek v Windhoek, kjer se boste poslovili od skupine in se nastanili v hotelu. Prosto za večerjo in
nočitev.

11. dan: WINDHOEK
Po zajtrku boste imeli prosto za sprehod po mestu ali zadnje nakupe spominkov. Windhoek je luštno majhno
mestece, ki ga ni težko prehoditi. Čez dan je mesto varno, ponoči pa se raje zadržujte v hotelu. V recepciji
hotela vam bodo z veseljem poklicali taksi, da vas odpelje do centra mesta, na lokalni tržnici pa je mogoče
videti tudi Himbe, lokalno pleme svetovne slave, ki si kožo in lase maže z rdečo glino. Povratek v hotel in
nočitev.
Ta dan v Windhoeku je po želji mogoče tudi izpustiti.
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12. dan: WINDHOEK – EVROPSKO LETALIŠČE
Po zajtrku prevoz do letališča za vaš let nazaj proti domu.
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