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OBRAZI 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.
Potovanje Obrazi Namibije priporočamo vsem, ki želite izvedeti več o ljudstvih
Namibije. Odhodi so vsak mesec. Nastanitev je v hotelih 3*.
VRHUNCI POTOVANJA:
•

•
•

•

•

•
•

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.
Ovamboland, dom osmih podskupin ljudstva Ovambo, ki skupaj tvorijo največje pleme v Namibiji.
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.
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.
Grmičarji (poznamo jih tudi pod imeni Sani, Kungi ali Bušmani), etnična skupina pritlikavih lovcev, ki smo jih spoznali v
filmu »Bogovi so padli na glavo«. Povezujejo se v majhne družinske skupnosti oz. skupine. Po večini so nomadi, kar
pomeni, da se selijo iz enega mesta na drugo - z namenom, da si poiščejo hrano za preživetje.
Swakopmund z okolico, simpatično namibijsko obmorsko mesto z bogatim morskim živalskim svetom.
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.

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 – ETOŠA
Po zgodnjem zajtrku se boste priključili skupini, ki lahko šteje do 20 oseb. Skupaj se boste odpravili proti severu, do
Etoša narodnega parka. Po nastanitvi v hotelu se boste proti doplačilu lahko odpravili na safari že prvi dan. Vsa
doplačila so plačljiva na licu mesta. Nočitev.

3. dan: ETOŠA
Narodni park Etoša je s svojimi 22.000 km2 največji namibijski park. Po zajtrku bo dan posvečen safariju (ta je
vključen v ceno in prav tako safari naslednji dan). Zvečer povratek v hotel in nočitev.

4. dan: ETOŠA – OVAMBOLAND
Po zajtrku sledi še kratek safari, nato pa vožnja proti kraju Ovamboland, kjer boste obiskali pleme Ovambo. V
tradicionalni vasici vas bodo podučili o svojem življenju, kulturi in navadah. Prevoz do hotela, nastanitev in nočitev.

5. dan: OVAMBOLAND – KAOKOLAND
Po zajtrku se boste odpeljali skozi pokrajino bogato z veličastnimi palmami, do mesta Opuwo, ki je zadnje večje
naselje na severu in odlično izhodišče za obisk plemena Himba, na ulicah pa je mogoče videti tudi predstavnike
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plemena Herero. Nastanitvi v hotelu sledi obisk priljubljenih Himb, ki še vedno živijo zelo podobno kot pred dvesto
leti. Pleme danes šteje še okrog 50.000 predstavnikov. Povratek v hotel in nočitev.

6. dan: KAOKOLAND – DAMARALAND
Zajtrku sledi vožnja do Damaralanda. Pred odhodom v hotel si boste ogledali prastare rastline Velbičevke
(Welwitschia mirabilis syn. bainesii), ki v rastlinskem svetu po zunanjosti nimajo primerjave nikjer na svetu.
Nastanitev v hotelu v bližini Twyfelfonteina in nočitev.

7. dan: DAMARALAND
Po zajtrku se boste odpravili do kraja Twyfelfontein, kjer si boste ogledali skalne bušmanske poslikave iz kamene
dobe (čez 2.500 slik so izdelali pred več kot 6.000 leti). Sledi še ogled nekaj drugih geoloških fenomenov in obisk
tradicionalne vasice Damara, nato pa povratek v hotel. Popoldne se boste proti doplačilu lahko udeležili vožnje po
okolici, kjer bo vodnik poizkusil najti puščavske slone. Povratek v hotel in nočitev.

8. dan: DAMARALAND – GOROVJE ERONGO
Po zajtrku vožnja proti gorovju Erongo. Na poti boste obiskali živi muzej, vas Sanov, kjer boste izvedeli veliko
zanimivosti o njihovem življenju in navadah. Sledi nastanitev v hotelu in prosto do večera. Po želji boste lahko
obiskali tudi mestece Omaruru. Nočitev.

9. dan: GOROVJE ERONGO – SWAKOPMUND
Zajtrku sledi vožnja do Swakopmunda, kamor boste prispeli zgodaj popoldne. Preostanek dneva boste imeli prosto.
Swakopmund je bilo v preteklosti nemško pristanišče in je danes lep primer kolonialnega mesta, ki slovi po mnogih
aktivnostih. Proti doplačilu lahko obiščete morske leve, delfine in kite; skočite s padalom; preletite puščavo Namib z
lahkim letalom; greste po nakupih; poletite z balonom; obiščete muzej; se s štirikolesniki zapeljete v puščavo,... ali
pa enostavno uživate v morskem zraku in sprehodu po mestu.
Nastanitev in nočitev.

10. dan: SWAKOPMUND – SOLITAIRE
Po zajtrku bo jutro še prosto, popoldne pa se boste že odpravili 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 nočitev. Naslednji dan boste zgodaj vstali in dan bo naporen, zato se je potrebno to noč
dobro spočiti.

11. dan: SOLITAIRE – NAMIB NAUKLUFT PARK – SOLITAIRE
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 in nočitev.

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

13. 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. Povratek v hotel in nočitev.
Ta dan v Windhoeku je po želji mogoče tudi izpustiti.

14. dan: WINDHOEK – EVROPSKO LETALIŠČE
Po zajtrku prevoz do letališča za vaš let nazaj proti domu.
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