
 
 
 

NAMIBIA  
KLUBOWICZE – zniżka 5% (od ceny w złotówkach). Plan wyprawy jest autorskim programem BP "Supertramp". 
Zapisy do miesiąca przed wyjazdem lub do wyczerpania wolnych miejsc. 

 
PROGRAM 
 
1 DZIEŃ  
Spotkanie na Lotnisku Chopina w Warszawie i przelot do Windhoek, stolicy Namibii. 
 
2 DZIEŃ  
Przylot do Windhoek, powitanie Afryki. Krótkie zwiedzanie stolicy: m. in. neogotycki symbol miasta, luterański kościół 
Christuskirche, Atramentowy Pałac, czyli obecna siedziba parlamentu. Uciekamy z miasta na południe, na Pustynię 
Kalahari. Nocleg na pustyni na campingu w okolicach Mariental, pod cudownie rozgwieżdżonym niebem. Już tutaj 
mamy fakultatywną możliwość wzięcia udziału w wieczornym safari (game drive) organizowanym przez lodge, bliskim 
spotkaniem z gepardami (gepard enclosure), czy wizytę w wiosce Buszmenów. B 



 
3 DZIEŃ  
Przejazd przez namibijskie odludzia na samo południe kraju do Fish River Canyon (Kanion Rzeki Rybnej). Po 
drodze zobaczymy charakterystyczne drzewa kołczonowe (quiver tree). Wielu porównuje go do Wielkiego Kanionu 
Kolorado, niemniej imponujący, ponoć drugi największy na świecie i największy kanion Afryki. Głęboki na ponad 500 m, 
długi na ponad 160 km i szeroki na prawie 30 km – zachwyca każdego. Spacer wzdłuż krawędzi kanionu, z zapierającymi 
dech piersiach punktami widokowymi. Późnym popołudniem będziemy podziwiać naturalny spektakl światła i cieni 
uwieńczony zachodem słońca. Nocleg na campingu. BD 
 
4 DZIEŃ  
Ruszamy w drogę nad Ocean Atlantycki do Lüderitz. Po drodze zmieniające się, imponujące krajobrazy pustynne. 
Najpewniej napotkamy dzikie konie pustynne (dzikie konie Namibii), które niesamowicie przystosowały się do 
bezlitosnych warunków życia. Nad Oceanem dotrzemy do Diaz Point, mimo bardzo nieprzyjaznej dla żeglarzy linii 
brzegowej, to tutaj w 1488 dotarł Bartolomeo Diaz. Na cześć tego wydarzenia postawił granitowy krzyż. Odwiedzimy 
także Plażę Agatów, przy odrobinie szczęścia znajdziemy taki dla siebie J. Lüderitz to niezwykłe miasto, założone 
przez niemieckich osadników. Niemiecka architektura jakby żywcem przeniesiona z bawarskiej doliny, wprowadzi nas w 
nieco abstrakcyjny klimat. Wieczorem dla chętnych kolacja z wyśmienitych owoców morza. Nocleg w hotelu. B 
 
5 DZIEŃ  
Nad ranem wizyta w Kolmanskop - „mieście widmo”, dawnej osadzie poszukiwaczy diamentów. Dziś wchłonięte 
przez pustnię, hula tam tylko wiatr, a pustynny piasek tworzy surrealistyczne pejzaże. Przejazd do Sesriem, bazy 
wypadowej do piasków najstarszej (ok. 80 mln lat) i być może najpiękniejszej pustyni świata - Namib (UNESCO). To 
właśnie tej pustyni, ciągnącej się przez 1400 km atlantyckiego wybrzeża, Namibia zawdzięcza swoją nazwę  – „kraina 
otwartych przestrzeni”. Nocleg na campingu w Sesriem. BD 
 
6 DZIEŃ  
Wyjazd na wschód słońca do bajkowego Parku Narodowego Namib-Naukluft w kierunku Sossusvlei. Wspinaczka 
na słynną, czerwoną Wydmę 45 (Dune 45, 170 m wysokości), skąd rozpościera się zapierający dech w piersiach widok 
na dziesiątki innych magicznych wydm, których barwy zmieniają się z każdą minutą. Przejazd do Martwej Doliny 
(Deadvlei), wizytówki Namibii, chyba najsłynniejszego krajobrazu w kraju. Spacer do serca doliny, z dna której wystają 
kikuty obumarłych setki lat temu drzew akacjowych. Dolina otoczona jest jednymi z najwyższych wydm świata. Dla 
chętnych wspinaczka na wydmę Big Daddy, najwyższą z nich (325 m, uwaga robi się bardzo gorąco). Po południu 
minitrek dnem bardzo malowniczego Kanionu Sesriem. Wieczorem bajeczny zachód słońca na Elim Dune. Nocleg. 
BD 
 
7 DZIEŃ 
O poranku wyruszamy przez bezdroża Pustynii Namib i Parku Namib-Naukluft na północny zachód, do małego 
miasteczka Swakopmund, położonego na wybrzeżu Atlantyku. Po drodze przekraczamy m.in. koryto rzeki Kuiseb, 
przełęcz Gaub, przemierzamy rozległe tereny sawanny. Duża szansa, że po drodze napotkamy m.in. strusie, antylopy, 
zebry górskie i oryksy w ich naturalnym środowisku. Zobaczymy przedziwną roślinę – „welwiczię przedziwną”. 
Przekroczymy Zwrotnik Koziorożca (konieczne pamiątkowa fotka!). Nad Oceanem dotrzemy do laguny Walvis Bay, 



gdzie obserwować będziemy liczne stada flamingów. Przyjazd do Swakopmund, nocleg w hotelu. (O poranku możliwość 
fakultatywnego lotu balonem - ok. 375 EUR lub helikopterem – ok. 350 EUR nad Pustynią Namib). B 
 
8 DZIEŃ  
Zwiedzanie klimatycznej, kolonialnej zabudowy Swakopmund, miasteczka - nadmorskiego kurortu. Zobaczymy 
najstarsze domy, pałace, wille z XIX w., główne kościoły, dawny dworzec kolejowy, latarnię morską oraz uliczny market 
(najlepsza w Namibii okazja na zakup pamiątek). Czas wolny i możliwość uczestniczenia w zajęciach fakultatywnych 
takich jak jazda quadami po wydmach (ok. 50 EUR), czy jedno z najpiękniejszych w Namibii podniebnych doznań - lot 
awionetką nad pustynią Namib i nad Szkieletowym Wybrzeżem, skoku spadochronowego (ok. 150 EUR), czy 
sandboardingu (zjazd na desce z wydm, ok. 30 EUR). Można również odwiedzić takie miejsca jak Narodowe Akwarium 
Morskie (5 EUR) czy Park Węży (5 EUR). Nocleg w hotelu. B 
 
9 DZIEŃ 
Przejazd na północ pokrytą solą, nadmorską drogą przez owiane złą sławą Wybrzeże Szkieletowe. To ogromny, 
niezamieszkany obszar, gdzie króluje piasek, kamienie i mgła. Zamoczenie stóp w wodach Atlantyku przy Henties Bay 
i pamiątkowe zdjęcia na tle jednego z wraków statku – to właśnie z nich słynie wybrzeże. Wizyta na Cape Cross, do 
którego w 1485 r. zawitał pierwszy Europejczyk, Diego Cao. Dzisiaj miejsce to znane jest z olbrzymiej, blisko 
stutysięcznej kolonii fok uchatek, którą będziemy mieć przyjemność obserwować. Kierując się w głąb lądu, w pustynno-
górzysty region Damaraland, w stronę imponującego masywu górskiego Brandberg (2573 m n.p.m.), mijać będziemy 
wioski ludu Damara. Na naszej trasie mamy szansę napotkać strusie, szakale, hieny, antylopy, a przy odrobinie szczęścia 
także pustynne słonie. Nocleg na campingu. BD 
 
10 DZIEŃ 
Jesteśmy w sercu Damaralandu, jałowego, górzystego rejonu, znanego przede wszystkim z Twyfelfontein (lista 
UNESCO), jednego z największych skupisk petroglifów w Afryce. Region zamieszkany jest od 6 tysięcy lat, a najstarsze 
znane rysunki naskalne pochodzą sprzed 2500 lat. Tworzone były przez lud San, Buszmenów tych regionów. Spacer z 
przewodnikiem między skałami pokrytymi rysunkami i malowidłami w kolorze ochry, przedstawiającymi lwy, słonie, 
żyrafy, ale także foki i… prehistoryczne „rowery”. Całość tworzy imponujący zapis m.in. wielu praktyk rytualnych, 
łowieckich pradawnych ludów. Opcjonalnie odwiedzimy tzw. Organ Pipes (ok. 4 EUR), ciekawą formację skalną w 
kształcie organów piszczałkowych, powstałą z skały bazaltowej ok. 150 mln lat temu oraz Burnt Mountain (Spalona 
Góra) z olbrzymim skamieniałym strumieniem lawy. Popołudniu odwiedzimy wioskę kulturową plemienia Damara 
(ok. 10 EUR), w którym poznamy dawne zwyczaje życia w wiosce, tradycje oraz ich ludowe śpiewy i tańce. Nocleg na 
campingu. BD 
 
11 DZIEŃ 
Udajemy się w długą podróż na północ do Kaokolandu, krajobraz przypomina bezkresne przestrzenie odległej, 
saharyjskiej Algierii. Pustkowia, szutrowe drogi, otwarte przestrzenie. Jest to też strefa buforowa między Parkiem 
Etosha, a Wybrzeżem Szkieletowym. Jest szansa, że dostrzeżemy zebry, żyrafy, a także płochliwe czarne nosorożce 
(jest ich tu największe skupisko w Afryce) czy pustynne słonie… Powoli zaczną pojawiać się wioski półkoczowniczego, 
niezwykłego plemiona Himba. Jednego z ostatnich plemion pasterskich na Ziemi. Himba nie poddają się 
cywilizacyjnym zmianom, nadal zachowują swój tradycyjny, niezmienny od setek lat tryb życia. Odwiedzimy jedną z 
takich wiosek. Kobiety z plemienia Himba słyną z urody oraz skąpego stroju, na który składa się zmieszana z tłuszczem 



ochra, pokrywająca całe ich ciała, skórzana przepaska oraz metalowe obręcze, zdobiące ramiona i nogi. Na nocleg 
dotrzemy do stolicy regionu Opuwo, nocleg na campingu. BD 
 
12 DZIEŃ  
W Opuwo spotkamy zarówno Himba jak i mniejszość z plemienia Herero. Kobiety ubierają się dokładnie tak jak żony 
misjonarzy z XIX w., na których chciały się niegdyś wzorować. Obecnie to strój ludowy, wiktoriańskie, koronkowe, 
kolorowe suknie oraz kapelusze w kształcie krowich rogów. Dalszy przejazd na północ, gdzie znajdują się malownicze 
wodospady Epupa na rzece Kunene, która tworzy naturalną granicę Namibii z Angolą. Podziwianie wodospadów, oazy 
zieleni i spienionej wody, kaskadami spływającej na całej szerokości rzeki („epupa” oznacza w języku Herero „pianę”). 
Cudowne miejsce na podziwianie zachodu słońca, choć bardzo ostrożnie, jest tu dużo krokodyli! Nocleg na campingu. 
BD 
 
13 DZIEŃ 
Przejazd w stronę Parku Narodowego Etosha, po drodze mijać będziemy m.in. wioski Himba oraz potężne baobaby. 
Etosha to jedna z największych atrakcji przyrodniczych Afryki, a niegdyś największy rezerwat przyrody na świecie 
(obecnie pow. wynosi ponad 22 tyś. km²).  W spektakularnym parku znajduje się jedno z największych nagromadzeń 
zwierząt na świecie. Prawdziwy teatr natury. Popołudniu już pierwszy ekscytujący „game drive”, czyli safari z 
przewodnikiem. Nocleg na camping w Parku Narodowym. BD 
 
14 - 15 DZIEŃ 
Dwa dni pełne niezapomnianych atrakcji, będziemy podróżować po ogromnym Parku Etosha i w sposób 
nieograniczony napawać się przyrodą od wschodu do zachodu słońca. Znajduje się tu m.in. 114 gatunków ssaków! 
Śledzimy zwierzęta w ich naturalnym środowisku, obserwujemy stada słoni, zebr, hien, żyraf, różnych antylop (m.in. 
kudu, oryksy, impale, elandy, skoczniki, gnu, dikdiki), zobaczymy też nosorożce, szakale, drapieżne ptaki… Będziemy 
szukać dużych kotów Etoshy: geparda, lamparta oraz „króla sawanny” - lwa. Wieczorami rozsiądać się będziemy nad 
wodopojami przy campingu, gdzie gromadzić się będą spragnione wody zwierzęta, czeka nas prawdziwy spektakl natury. 
Nocleg na campingu, który sam w sobie będzie atrakcją. Ciekawe jakie zwierzęta podejdą dziś do nas w nocy? J Jeśli 
nadal brakuje Wam wrażeń, możliwe fakultaywne nocne safari z parkowymi rangersami (ok. 35 EUR), w poszukiwaniu 
nocnych zwierząt. BD 
 
16 DZIEŃ 
Kierujemy się w kierunku pasma górskiego Otavi. Odwiedzimy Rezerwat Przyrody - Farmę Ghaub, zał. jako niemiecką 
misję z XIX w. Oprócz zabytkej misji mamy tu dużo zwierząt, w tym pokaźną populację nosorożców, piesze szlaków, 
farma, malunki naskalne Buszmenów i pasjonująca jaskinia… Opcje fakultatywne: 
- piesze szlaki w buszu. Na terenie rezerwatu oprócz wielu ssaków występuje też ponad 250 gatunków ptaków. Można 
je eksplorować na własną rękę, bezpłatnie. 
- piesze tropienie nosorożców białych z lokalnym przewodnikiem (ok. 40 EUR, ok. 2-3 h). To tutaj na całej trasie będzie 
najlepsza okazja do bliskiego kontaktu z tym pozornie groźnie wyglądającym zwierzęciem, poznamy też inną faunę i 
florę z pozycji piechura.  
- eksploracja Jaskini Ghaub (ok. 40 EUR, ok. 2h), trzeciej największej jaskini w Namibii. Wapienna, z piękną szatą 
naciekową, dość wymagająca, miejscami musimy się czołgać, miejscami wspinać, czeka nas 2 km ekscytującego tarzania 
J. Nocleg na campingu na farmie Ghaub. BD 



 
17 DZIEŃ 
Przejazd w stronę stolicy. Zobaczymy meteoryt Hoba, największy znany meteoryt na naszej planecie (w jednym 
kawałku), ważący ponad 60 ton! Jest jednocześnie największą znaną bryłą rodzimego żelaza na naszej planecie. 
Następnie udamy się na płaskowyż Waterberg. Treking na górę, skąd rozpościera się fantastyczny widok na równiny 
Namibii. Towarzyszyć nam będą wszędobylskie pawiany, góralki przylądkowe i najmniejsze znane antylopy dik-dik. 
Późnym popołudniem dojedziemy do stolicy Namibii. Nocleg w hotelu. B 
 
18 DZIEŃ 
Transfer na lotnisko w Windhoek i przelot do Polski. B  
 
 
* W powyższym programie mogą nastąpić pozostające w gestii pilota korekty, w zależności, np.: od zmiany rozkładu 
jazdy komunikacji lokalnej oraz innych czynników zewnętrznych. 
* W nawiasach podano ważniejsze koszty wstępu i opłat za imprezy fakultatywne; są to ceny orientacyjne i mogą ulec 
zmianie.  
* Czasy przelotów lokalne. 
 
ZAPEWNIAMY W CENIE WYPRAWY: 
- przelot na trasie Warszawa - Windhuk – Warszawa; 
- opiekę polskiego, licencjonowanego pilota oraz lokalnego przewodnika – kierowcy na całej trasie; 
- transport: jeepy z napędem 4x4, dostosowane do safari (całkowicie odchylane szyby); 
- noclegi: 4 noclegi w hotelach turystycznych, reszta na campingach, cały sprzęt campingowy (oprócz śpiworów); 
- posiłki wg programu (śniadania B i obiadokolacje D); 
- safari (game drives) ujęte w programie, m.in. w P.N. Etosha (poza opcjami fakultatywnymi); 
- bilety wstępów do parków narodowych, atrakcji za wyjątkiem opcji fakultatywnych; 
- ubezpieczenie NNW do 15000 PLN i KL 30000 EUR, składka TFG, podatek VAT. 
 
WE WŁASNYM ZAKRESIE: 
- posiłki nie ujęte w programie, napiwki (zwyczajowo ok. 100-150 EUR), wycieczki fakultatywne, wiza do Namibii 
płatna na miejscu (55 EUR); 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
- wymagany negatywny test PCR na covid-19 wykonany 72h przed przylotem; 
- szczepienie nieobowiązkowe, lecz zalecane: żółtaczka A + B, tężec, błonica, polio; 
- profilaktyka antymalaryczna (zalecamy na północy); 
- grupa do 12 osób; 
- paszport ważny min. 6 miesięcy od daty zakończenia imprezy; 

- szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu omawiane są w biurze, e-mailem supertramp@supertramp.pl 

lub telefonicznie. 
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