
NAMIBIJSKA WYPRAWA: ŚLADAMI MAŁEGO PODRÓŻNIKA

Porady

• Wyprawa jest przeznaczona dla zaprawionych podróżników, którym nie straszne są niewygody, 
kurz i upał. Nagrodą będzie poznanie tego niezwykłego kraju i wspaniałe wspomnienia!

• Wyprawa jest objazdem Namibii co oznacza ogromną ilość kilometrów i dlatego wiele godzin 
spędzicie w samochodzie

• Przy planowaniu wyprawy ramowy program może ulec zmianie zgodnie z zapotrzebowa-
niem uczestników i posiadanym przez nich czasem.

• Będziemy robili wszystko aby zrealizować zaplanowaną trasę w 100% i dlatego obiecujemy 
Wam, że zobaczycie najważniejsze symbole Namibii: Dune 45 i Deadvleai, Swakopmund, Kolo-
nie fok w Cape Cross, Twylfefontain, Wioski ludu Himba oraz Narodowy Park Etosha. Jednak 
prosimy o wyrozumiałość w momencie kiedy warunki na drodze się zmieniają z powodów nie-
zależnych od nas musimy zmienić trasę. Jakiekolwiek zmiany nie powinny jednak spowodować 
braku zaliczenia najważniejszych miejsc Namibii z Himba Village włącznie. 

• Podróżowanie po Namibii to podróżowanie po trudnych drogach szutrowych, na których łatwo 
złapać gumę i dlatego to może opóźnić przejazd niejednokrotnie. Samochody są serwisowane 
przed każdym wyjazdem ale jak wiadomo awarie mogą się zdarzyć. Dlatego prosimy o cierpli-
wość i wyrozumiałość. Jest to po prostu wpisane w charakter wyjazdu. 

• Ubezpieczenie samochodu jest pełne z ZERO Excess. Proszę jednak pamiętać, że ubezpiecze-
nie nie pokrywa szkód wyrządzonych zaniedbaniem przepisów drogowych: jazdy po zmroku, 
niewłaściwym używaniem system 4 x 4 itd.. 

• Do dyspozycji będziecie mieli opis trasy oraz naszą pomoc 24/7. Będziemy Wam w razie po-
trzeby pomagać i będziemy w ciągłym kontakcie. Zależy nam na tym aby to był Wasz Wyjazd 
Życia!

• Camping Safari oznacza trudniejsze warunki oraz to, że będziecie zdani na siebie podczas go-
towania, mycia naczyń, rozbijaniu obozu. Namioty na dachu rozbija się w 2 minuty, a zwija w 3 
minuty 

• W oddzielnej tabeli jest wyszczególnione gdzie nocleg jest przewidziany na Campingu, a gdzie 
w pokojach. Uwaga! Chęć zamiany namiotu na lodge powinna być zgłoszona przed wypra-
wą aby uniknąć zawodu z powodu braku miejsc. 

• Warunki na Campach są dobre i na pewno przeżyjecie. Wszędzie jest toaleta z bieżącą wodą i 
prysznic. Czasami prysznice są wkomponowane w drzewa i wygląda to jak projekty najlepszych 
designerów. 
Jedynie na campsite w Spitzkoppe nie ma WODY i trzeba mieć jej zapas.

• Wstajemy skoro świt!
• Prąd będzie jedynie w guesthouse i lodge oraz na kampingu w Sossuvlai, Palmwag, Epupa 

Falls, Etoshy 
• NIE zabierajcie:

◦ poduszek, śpiworów, ręczników, niepotrzebnych rzeczy, które będą jedynie obciążały samo-
chód, przejściówek elektrycznych kupowanych w Europie bo i tak nie pasują. Dużych, cięż-
kich walizek, 
które mogą się nie zmieścić do części bagażowej Land Rovera. 

• Zabierajcie:
◦ koszulki letnie, 
◦ sandały, 
◦ lornetkę, 
◦ latarki czołówki, 
◦ ciepły polar, dresy lub piżamkę do spania, 
◦ krem przeciwsłoneczny, 
◦ okulary słoneczne, 
◦ kapelusz z szerokim rondem lub czapkę z dużym daszkiem, 
◦ dodatkowe baterie do aparatu i zapas kart
◦ drobne pamiątki do rozdawania dzieciom przy drodze lub w wioskach, 

Więcej informacji? 

Zobacz blog na portalu Małego Podróżnika (www.malypodroznik.pl) i przeczytaj książkę 
„NAMIBIA 9000km afrykańskiej przygody” Ani i Krzysztofa Kobusów (National Geographic).

Jak jeszcze będzie coś niejasnego zapytaj nas mailem!

http://www.malypodroznik.pl/

