
Program wyprawy:
ŚLADAMI MAŁEGO PODRÓŻNIKA

Zapraszamy  Państwa  na  wyprawę  śladami  rodziny  Kobusów,  którzy  w  2008  roku 
przemierzyli najciekawsze zakątki Namibii samochodem 4x4. Anna i Krzysztof Kobusowie opisali  
swoją  wyprawę  barwnie  i  z  humorem  w  książce  National  Geographic  „Namibia  –  9000  km 
afrykańskiej  przygody”  (uhonorowanej  nagrodą  NG Traveler  2011  jako  najlepsza  podróżnicza 
książka  roku),  która  pozwoliła  czytelnikom poznać  różnorodność  tego  niezwykłego  kraju  oraz 
pokazała codzienność i afrykańskie realia podróżowania z dziećmi. 

Przedstawiamy trasę, dzięki której odwiedzicie  wszystkie najważniejsze atrakcje na trasie 
Małego  Podróżnika.  Oferuje  dwie  formy  podróżowania:  Self-Drive (czyli  sami  kierujecie 
wypożyczonym i wyposażonym przez nas samochodem) lub Landryna Safaris – czyli wyprawa 
dla małych, kameralnych grup z kierowcą/przewodnikiem samochodem typu Landrover.

Dzień 1 
Europa – Windhoek

Odbiór z lotniska, przejazd do Windhoek, czas na powitanie i zjedzenie śniadania. Przedstawiciel Bocian Safaris zaznajomi nas z 
obsługą samochodu z napędem na cztery koła, pokaże jak rozstawić nasze namioty i szczegółowo omówi z nami trasę.  
Po południu czas na pierwsze zakupy oraz zwiedzanie atrakcji stolicy Namibii.

Wskazówki Małego Podróżnika: 
Warto zobaczyć pomnik, który składa się z 33 ogromnych meteorytów jakie spadły 600 mln lat temu w jednym z największych 
deszczy meteorytowych. Robi wrażenie! Szczególnie, że jeden meteoryt został przecięty na pół i pokazuje swoje metalowe, 
błyszczące wnętrze. Adres: Post Street Mall w centrum Windhoeku. 
Zajrzyj do Craft Center na 40 Tal Str. (budynek dawnego browaru). Znajdziesz tam bogaty wybór rękodzieła i zorientujesz się w 
cenach. Przed wylotem możesz tu wrócić i dokupić pamiątki jakich nie znalazłeś w interiorze.
Uwaga na pierwsze kilometry za kierownicą w ruchu lewostronnym! Na rondo wjeżdżamy skręcając w lewo a nie w prawo!
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Dzień 2
Windhoek – Sesriem,  340 km

Przejazd z Windhoek do Sesriem – miejsca skąd odwiedza się największe wydmy pustyni Namib. Noc pod akacją na campingu 
Parku Narodowego Namib-Naukluft. 

Wskazówki Małego Podróżnika: 
Kto chce zobaczyć wydmy po wschodzie lub przed zachodem słońca musi nocować na campingu lub lodge bezpośrednio przed 
wewnętrzną bramą parku. Co nam to daje? Raz, że nie musimy długo dojeżdżać, a po drugie mamy godzinę przewagi nad 
wycieczkami spoza terenu parku, które czekają na otwarcie bramy zewnętrznej. Już o 5.30 rano możemy ruszyć na spotkanie z 
diunami. Przed nami będzie 45 km jazdy do.... "Diuny 45" i 60 km do pierwszego parkingu Dead Vlei. No i jeszcze 5 km na 
terenowych biegach przez piaski do drugiego parkingu dostępnego tylko dla samochodów 4x4. 
Na wschód słońca załóż ciepłe ubranie – bywa zimno! Dla dzieci przydadzą się rajstopy. Na spacer po wydmie najlepsze są buty 
za kostkę lub sandały z odkrytymi palcami (by łatwo wysypywać piasek). Ekwipunek obowiązkowy małych podróżników: wiaderko i 
łopatka. Weź z kraju lub kup w Windhoek. Dobrą stroną campingu Parku Narodowego Namib-Naukluft jest piękny basenik, w 
którym można przeczekać upał (najlepiej kąpcie się w koszulkach, by się nie spalić!). 

Park Narodowy Naukluft jest czwartym pod względem wielkości obszarem chronionym na świecie, o powierzchni 49 768 
km2. Obejmuje większą cześć pustyni Namib i gór Naukluft. Występują tu rzadkie gatunki zwierząt, takich jak: zebra górska, 
żyrafa pustynna, antylopy oryks i springboki. Pustynia Namib słynie z Welwitschia mirabilis, endemicznej rośliny o wieku 
szacowanym na 1500 lat. Główną atrakcją parku jest Sossusvlei z najwyższymi i najpiękniejszymi na świecie wydmami, o 
wysokości dochodzących do 300 m, a ich czerwonawy kolor i położenie czyni je jednym z najbardziej fotogenicznych miejsc na 
Ziemi. Zdjęcia zrobione w Sossusvlei ozdabiają niejedną galerię i okładki wielu czasopism naukowych i podróżniczych. 
Najbardziej spektakularnym miejscem jest Dead Valley (Martwa Dolina), z jej martwymi i wyschniętymi pniami drzew na suchym 
i popękanym z braku wody podłożu, ukrytymi pośród czerwonych wydm. Inne atrakcje to spacer kanionem Sesriem, Sandwich 
Harbour i trekking w Naukluft Hiking Trail. 

 

Dzień 3 i 4  
Sesriem – Spitzkoppe, 450 km

Dzień 3  - 447 km  
Wstajemy bardzo wcześnie aby zdąży na wschód słońca w Sossusvlei i spacer po Dead Valley (Martwa Dolina). W drodze 
powrotnej na camping musimy zaliczyć szczyt najwyższej wydmy Świata Dune 45. Wracamy na lunch do Sesriem. Dzisiejszy 
dzień spędzamy na jeździe po szutrach Parku Naukluft.  Kilkadziesiąt kilometrów od Sesriem będziemy mieli postój na słynna 
pustynną szarlotkę w Solitaire (najmniejsze miasto Namibii!). Następnie pora wyruszyć w dalsza drogę aby spędzić noc na 
jednym z dzikich campów w Namib Naukluft. Może nie być wody – jej zapas weźmiemy ze sobą.

Dzień 4 
Przejazd przez Karibib oraz Usakos – bardzo małej miejscowości w samym Centrum Namibii gdzie można uzupełnić zapasy. Po 
drodze mamy dużą szansę na spotkanie pustynnych zwierząt (oryksy, antylopy). Dojazd do Spitzkoppe około południa. 

Wskazówki Małego Podróżnika: 
W Solitaire czekają wraki zabytkowych aut. Świetny plac zabaw (ale najpierw sprawdź, czy jakiś wąż lub skorpion nie schował w 
środku!). Spitzkoppe to marzenie wspinaczy: gigantyczne ściany wyrastają z równiny, wspaniałe miejsce o pełni księżyca i na 
zdjęcia o wschodzie słońca. Camping w Spitzkoppe jest prowadzony przez lokalną społeczność co oznacza, że do dyspozycji 
dostajesz miejsce w załomie skały z miejscem na ognisko i toaletą (wspólną dla kilku stanowisk). Stanowiska są od siebie 
oddzielone nawet i o kilkadziesiąt metrów, więc nocując tu łatwo o wrażenie, że się jest jedynym turystą, a żywiołowość dzieci 
nikomu nie przeszkadza. W Spitzkoppe nie ma wody, musisz mieć jej zapas ze sobą! 
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Góra Spitzkoppe, leżąca pomiędzy Usakos a Swakopmund, jest nazywana także Matternhornem Afryki, ponieważ wyglądem 
przypomina trochę najpiękniejszy szczyt Alp. Mimo że wznosząca się na wysokość 1800 m n.p.m. Spitzkoppe nie jest najwyższą 
górą w Namibii, to jednak ze względu na zdumiewające kontury jest najbardziej znaną górą tego kraju. Położona w środku 
niekończącej się równiny niczym wyspa, jest widoczna z bardzo daleka. Spitzkoppe jest rajem wspinaczki górskiej, jednak tylko 
najlepsi mogą sobie pozwolić na próbę jej zdobycia. Góra ta jest pozostałością gigantycznego wulkanu, który runął 100 milionów lat 
temu i późniejszej erozji granitowej skały wulkanicznej. 

 

Dzień 5
Spitzkoppe – Swakopmund, 150 km

Po śniadaniu i cudownym wschodzie słońca wyruszamy do Swakopmund. Nadmorski kurort wyglądem przypomina Sopot i oferuje 
różne atrakcję: Muzeum Miejskie,  Oceanarium z wieloma gatunkami ryb z tutejszych wód, Snake Park gdzie spotkamy wszystkie 
rodzaje węży południowej Afryki, Galeria Kryształu z niepowtarzalnymi kamieniami, biżuterią (do kupienia), oraz największym 
kryształem kwarcu na świecie (do zrobienia pamiątkowego zdjęcia). 

Wskazówki Małego Podróżnika: 
To miasto jest naprawdę światowe (jak na Namibię!). Warto tu pospacerować po plaży, zajrzeć na plac zabaw (następny nieprędko 
się trafi!) przy latarni morskiej i położonego obok browaru (też da się zwiedzić). Bardzo ładny widok miasta jest z wieży widokowej 
Worman House (na dole sklepik z unikalnym rękodziełem). Ze Swakopmund warto też podjechać do znanego z szanty Walvis Bay 
(przy odrobinie szczęścia spotkamy tu flamingi i pingwiny). 

Dzień 6  
Swakopmund - Ugab Rhino, 230 km

Jeśli nie udało się zrobić czegoś wczoraj, można to zrobić dzisiaj: 
Living Desert Tours - polowanie z aparatem fotograficznym na African Little Five.
Pelican Tour – wycieczka łodzią w poszukiwaniu pelikanów, delfinów, fok a nawet wielorybów.
Najpóźniej po lunchu powinniśmy wyruszyć na północ,  dojeżdżając solną drogą do Cape Cross. Jest to wielotysięczna kolonia fok, 
na miejscu również znajdują się historyczne krzyże postawione przez portugalskiego odkrywcę Diego Cao w 1486 roku.
Przed zachodem słońca docieramy do Ugab Rhino Camp – przepięknego miejsca na rzece Ugab, po której chodzą słonie i lwy 
pustynne. Tabliczki ostrzegawcze „Uwaga na słonie i lwy” nie są tu dekoracją dla turystów!
Kolacja pod gwiaździstym niebem zagwarantowana.

 

Wskazówki Małego Podróżnika: 
Wycieczka na Little Five jest dość droga (600 N$/os), ale absolutnie warta tych pieniędzy. Dzięki przewodnikowi odkryjesz jak 
niezwykłym miejscem jest pustynia i że wbrew nazwie wcale nie jest tu pusto! Ugab Rhino Camp prowadzony jest przez Save The 

                        
www.namibia.com.pl    www.malypodroznik.pl



Rhino Trust i lokalną społeczność. Poza turystami odwiedzają go słonie i lwy, zaś samo miejsce ma klimat zagubionej w bezkresie 
osady, ze stylowymi prysznicami gdzie ciepłą wodę podgrzewa się kilkoma płonącymi szczapami pod beczką przerobioną na bojler, 
a prysznic to wiadro z przyczepionym sitkiem. Można na miejscu dokupić drewno. Jedzenie i wodę trzeba mieć tu ze sobą. Bardzo 
klimatyczne miejsce!

Damaraland to region, którego nazwa pochodzi od zamieszkującego te tereny plemienia Damara. Rozciąga się pomiędzy 
południową częścią Kaokolandu a Swakopmund. Głównymi ikonami Damaraland są: masyw Brandberg (najwyższy szczyt Namibii) 
oraz dom "Białej Damy", (prehistoryczne rysunki Buszmenów na skałach). W regionie znajduje się ponadto Twyfelfontein, 
(wspaniałe formacje skalne z tysiącami prehistorycznych buszmeńskich rysunków naskalnych), góra Spitzkoppe, Petrified Forest 
(skamieniały las, którego wiek szacowany jest na milion lat), Vingerklip, (wapienny ostaniec skalny wystający niczym palec, 
ponad otaczający go płaskowyż, na wysokość 35 m). Oprócz niesamowitych widoków, Damaraland, jest domem dla wielu zwierząt, 
które do dziś przebywają na wolności bez żadnej kontroli człowieka. Spotkać tu można pustynne słonie, czarne nosorożce, strusie, 
żyrafy, oryksy i wiele innych.

Dzień 7
Ugab Rhino Camp – Palmwag, 340 km

Rozpoczynamy naszą drogę do Palmwag z przystankiem w Uis na odświeżenie i ugaszenie pragnienia. Uis to bardzo małe 
miasteczko powstałe na potrzeby kopalni rudy żelaza. Kopalnia została zamknięta w 1990 roku i od tamtej pory miasteczko 
zamienia się pomału w miasto duchów, co również spowodowało odebranie mu praw miejskich. 
Dalsza podróż w okolice Brandberg, Burnt Mountain i Twyfelfontain na poszukiwanie pustynnych słoni.
W Twyfelfontain, znajduje się około 2.000 skalnych rysunków, które w 2007 r. zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa 
kulturowego UNESCO. Malunki te są jednym z największych i najważniejszych koncentracji sztuki naskalnej w Afryce. 
Tu też jest przepiękna lodge wkomponowana w malownicze formacje skalne możemy zobaczyć też Organ Pipes (skały w kształcie 
organów). W drodze do Palmwag, przy odrobinie szczęścia możemy napotkać pustynną czwórkę: żyrafy, słonie, nosorożce i lwy. 
Teren otaczający nasze obozowisko jest rezerwatem przyrody Palwag.

Wskazówki Małego Podróżnika:
Trasa od parkingu do skalnych rysunków w Twylefontain zajmuje kilka minut. Jeśli jednak uznacie, że w upale nie chcecie iść tam z 
dzieckiem, jedno z was może podjechać z nim do lodgy i zamówić frytki oraz spławić dziecko w basenie, a drugie udać się na 
zwiedzanie. Organ Pipes lepiej wychodzą w opisie i na zdjęciu, w rzeczywistości nie są wcale duże! Jadąc do Palmwag 
przestrzegaj ograniczeń szybkości! Zderzenie z żyrafą na drodze nie będzie miłe. 

 

Dzień 8 
Palmwag – Puros, 250 km

Opuszczamy Damaraland i udajemy się do Kaokoland. Po drodze zjemy obiad w forcie Sesfontein. Noc spędzimy w Puros, które 
słynie z pustynnych słoni przemierzających pobliskie tereny. Camp w Purros prowadzi lokalna społeczność i jest to jedno z bardziej 
urokliwych miejsc: stanowiska pod wielkimi akacjami i toalety otoczone matą pod drzewami. Jeżeli mamy wystarczająco czasu 
należy wybrać się na jazdę z przewodnikiem w poszukiwaniu pustynnych słoni (dodatkowa opłata) po południu, w przeciwnym 
wypadku następnego dnia rano. Chyba że słonie będą na kampie to wtedy nie musimy ich szukać.

Wskazówki Małego Podróżnika: 
Po wyjechaniu z Palmwag warto zatrzymać się w Warmquelle (Blinkwater Falls.)  Na miejscu czeka naturalny basen z 
wodospadem: po prostu TRZEBA się tu wykąpać. Na campingu w Puros nie należy zostawiać na wierzchu jedzenia (bo słonie 
potrafią przyjść do obozowiska). Nocleg tutaj był dla nas jednym ze wspanialszych przeżyć, bardzo klimatyczne miejsce. W wiosce 
Purros macie szansę na spotkanie kobiet Herero w wiktoriańskich sukniach. Za zdjęcie będą chciały pieniędzy, można się 
potargować.

Kaokoland pozostaje do dnia dzisiejszego jednym z najmniej zaludnionych zakątków świata. Miejsce o przepięknej górskiej 
scenerii jest ojczyzną ludzi z plemienia Himba. Surowy i spalony słońcem krajobraz z godzin południowych przeobraża się w 
pejzaż pastelowych cieni w godzinach wieczornych i porannych. Topografia południowej części Kaokolandu charakteryzuje się 
nierównymi górami z wyżłobionymi wyschniętymi strumieniami rzek. Na północ od rzeki Horausib sceneria zdominowana jest przez 
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niskie góry stołowe. Dalej na północ wyrastają nagle góry Otjihipa, tworzące wschodnią granice kotliny Marienfluss, ograniczonej 
od Zachodu górami Hartmann. Kotlina Marienfluss jest stosunkowo zielona i tworzy kontrast z górami Hartmann, które często są 
spowite mgłą znad Atlantyku co wywołuje przedziwne uczucie u podróżujących. Kaokoland jest rejonem odciętym od reszty świata. 
Można tu doświadczyć niezwykłego uczucia ciszy i spokoju, którego próżno szukać w zurbanizowanej Europie. Region ten 
zamieszkuje około 16 tys. ludzi, wśród których 5 tys. to Himba. Średnia gęstość zaludnienia to 1 człowiek na 2 km2. Północną 
granicę Kaokoland wyznacza rzeka Kunene. O wyjątkowości tego miejsca stanowi również fakt, że wśród tak stromych i 
wypalonych słońcem gór płynie rzeka z prawdziwie dużymi wodospadami: wodospady Ruacana są wysokie na 120 m i szerokie na 
700 m, a wodospady Epupa mają 135 m wysokości i 500 m szerokości. Otaczają je kolorowe skaliste ściany, różnorodne drzewa 
jak figowce, baobaby i palmy Makalani. Wrażenie jest niezapomniane. Jeśli dodatkowo ogląda się to miejsce w promieniach 
ogromnego, zachodzącego afrykańskiego słońca, to ciężko będzie kiedykolwiek je zapomnieć. W pobliżu Epupa można aktywnie 
spędzać czas wędrując po górach, pływając pontonami po rzece (rafting), czy wreszcie kąpiąc się w przyjemnie chłodnej wodzie. 
Należy jednak uważać na krokodyle występujące w rzece.

Dzień 9 
Puros – Opuwo, 180 km

Opuszczamy Puros i udajemy się do Opuwo. Jeśli warunki pozwola na podróż rzeką, możemy kawałek tej trasy pojechać przez 
Hoarusib River. Jest to szlak uczęszczany przez pustynne słonie. Oprócz dzikich zwierząt żyjących na wolności będziemy 
zachwycać się nieskażonym przez człowieka krajobrazem. Dojedziemy do Opuwo (stolicy regionu Kunene), gdzie spotkamy wielu 
ludzi z plemienia Himba oraz Herero. Będziemy spali w Opuwo w Country Hotel. 

Wskazówki Małego Podróżnika: 
Opuwo to dobre miejsce do uzupełnienia zapasów jedzenia i paliwa, wymiany pieniędzy, internetu etc. Zajrzyjcie do supermarketu: 
przy odrobinie szczęścia obok was zakupy będzie robić ubrana w tradycyjny strój Himba. Opuvo Country Lodge ma wspaniałe 
położenie i basen z genialną panoramą! 

 

Dzień 10
Opuwo – Epupa, 342 km

Poranna wizyta w wiosce Himba. Wioski Himba w Opuwo różnią się od tych, które spotkamy przy Epupa Falls, warto mieć zatem 
porównanie. Nie będziemy mieli zaplanowanej wizyty, nikt też na nas tam nie będzie czekał. Po prostu poszukamy odpowiedniej 
wioski, w której nas przyjmą. Jeden z naszych zaprzyjaźnionych miejscowych przewodników zna teren i tutejsze zwyczaje bardzo 
dobrze, dlatego najlepiej skorzystać z jego pomocy. Niepisaną tradycją jest to, że uczestnicy wyprawy wpłacają przewodnikowi po 
100 N$ = 10 Euro od osoby. Część tej kwoty jest przekazywana wiosce (często też w zakupionych potrzebnych im towarach). W 
zamian na pewno trafimy do wioski Himba gdzie będziemy mogli zobaczyć rytuały piękności i poznać miejscowe zwyczaje.
Wyruszamy do Epupa Falls. Mijamy piękne krajobrazy i malownicze wioski. Na dodatek czekają nas baobaby, przy kórych warto 
się zatrzymać i zrobić zdjęcia. 
Dojazd do Epupa Falls: w Europie, stałby już by tam hotel pięciogwiazdkowy, zjeżdżalnia, basen, wielki parking i słychać byłoby z 
każdej strony głośną muzykę z klubów.  Na szczęście Epupa Falls leżą poza głównymi szlakami większości Tour Operatorów, 
dzięki temu dziewiczość tych terenów została zachowana i znajdziemy tutaj wszystko, czego potrzeba dla spokojnego dnia 
spędzonego na obcowaniu z naturą.

Wskazówki Małego Podróżnika: 
Uwaga fotografowie: gdy traficie do wioski najpierw przez chwilę poobserwujcie ludzi, porozmawiajcie (choćby na migi) nim 
wyjmiecie aparat. Tam gdzie traficie z przewodnikiem opłata za zdjęcia jest już wliczona w cenę waszego wstępu. Wszędzie indziej 
nastawcie się, że ludzie oczekują konkretu w zamian za zdjęcie! Na kempingu w Epupa można skorzystać z usługi “pralni” wynająć 
panią do zrobienia prania (czysty zysk: ona ma pracę, wy czas dla siebie). Dla dzieci wizyta w wiosce Himba może być niezwykłym 
doświadczeniem, młodsze błyskawicznie mogą złapać kontakt i bawić się z tutejszymi dziećmi. Uwaga: jeśli macie raczkującego 
malucha weźcie wózek/chustę/nosidełko, bo na ziemi jest sporo wyschniętych odchodów zwierząt!
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Dzień 11
Epupa – Otjtotongwe, 360 km

Poranek spędzamy przechadzając się wzdłuż rzeki Kunene, podziwiając wodospady Epupy o poranku. Powrót do Opuwo aby 
zatankować i zdążyć wczesnym popołudniem na farmę gepardów – sierotek. Powinniśmy być tam przed godziną piętnastą, aby 
zdążyć na karmienie gepardów i przejażdżkę po terenie farmy, gdzie spacerują te piękne zwierzęta. Zdjęcia rodem jak z National 
Geographic murowane.

 

Wskazówki Małego Podróżnika: 
Na terenie campu w Epupa znajduje się świetna knajpa gdzie co wieczór spotykają się wszyscy goście dzieląc się wrażeniami z 
podróży po Namibii. 
Na farmie można (na niewielką opłatą) głaskać  oswojone gepardy i zrobić sobie z nimi zdjęcie. Nie zostawiaj dziecka samego, bo 
może się przestraszyć (naszego synka przestraszyła tu... roczna żyrafka!).

Dzień 12 & 13 & 14 
Otjitotongwe – Etosha, 250 km dojazd + jazda po parku

Po śniadaniu wyruszamy do Etoshy. Po drodze zatrzymujemy się w Otjio na zakupy, a następnie wjeżdżamy do Parku Narodowego 
Etosha od strony południowej. Noclegi w Etoshy – w zależności od wyboru mogą być w lodgy lub w namiotach. 
Druga opcja pozwala na bardziej bezpośredni kontakt z przyrodą, słychać zwierzęta z parku i pobliskich wodopojów, odwiedzą nas 
też szakale i fascynujące Honeybadger.  

Wskazówki Małego Podróżnika: 
Przed wjazdem do Etoszy warto uzupełnić zapasy w Outjo. Uwaga: bramy parku Etoshy oraz campów otwierane są o wschodzie, 
a zamykane o zachodzie, co oznacza że chcąc zobaczy zwierzęta późnym popołudniem lub nocą przy podświetlonym oczku 
wodnym trzeba nocować na jednym z campów w parku. W sezonie konieczna jest wcześniejsza rezerwacja. W parku dostępne 
są mapy z opisem gdzie jakie zwierzęta można spotkać. 
Przyda się krótkofalówka: podczas gdy jeden rodzic szykuje z dziećmi posiłek, drugi obserwuje kto przyszedł do oczka wodnego. 
Dzięki temu dzieci nie będzie nudzić długa obserwacja. Na jazdę po parku warto zabrać jedzenie i picie. W specjalnych miejscach 
za ogrodzeniem możecie zrobić piknik na terenie parku. Safari w Etoszy ma w sobie dużo z prawdziwej przygody, bo w każdej 
chwili możecie spotkać zwierzęta i bardzo często będziecie sami (podczas gdy w Kenii koło jednego lwa jedzie 30 aut!)
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Narodowy Park Etosha, który obchodzil niedawno swoje stulecie jest domem dla 114 gatunków ssaków, 340 gatunków ptaków, 
110 różnych gatunków gadów, 14 gatunków zwierząt ziemnowodnych oraz jednego gatunku ryb - to wszystko na powierzchni 22 
000 km2. Etosha "Wielkie białe jezioro" pokrywa 25% powierzchni parku. Obecnie jest to wyschnięty zbiornik, który niegdyś był 
wypełniany wodą rzeki Kunene. Jednak nurt rzeki zmienił się na przełomie tysiącleci co spowodowało wyschniecie jeziora. Obecnie 
jezioro jest suchym zbiornikiem, którego dno tworzy wyschnięta sól i glina. Zbiornik napełnia się woda podczas pory deszczowej, 
ale to na bardzo krótki okres czasu i tylko przy ogromnych ulewach. Obecnie w Etoshy są cztery obozowiska, w których można 
bezpiecznie spędzić noc o wybranym standardzie. Wszystkie te obozowiska są położone w pobliżu wodopojów, do których to 
zwierzęta przychodzą niemal zawsze. Narodowy Park Etosha był największym rezerwatem dzikich zwierząt na świecie aż do roku 
1960, kiedy to powierzchnia została zmniejszona o 80% . Pomimo tego Etosha pozostaje nadal jednym z największych i 
najbardziej znaczących parków na ziemi

 

Dzień 15 
Etosha – Grasshoek (Bushmeni), 470 km
Przed wyjazdem z parku odwiedzamy jeszcze Namutoni. Camping przy dawnym forcie jest najbardziej stylowy (basen, brodzik), a 
na jego terenie mieszkają mangusty. Droga do Buszmenów przebiega przez dwa miasteczka Tsumeb i Grootfontain. 
Tsumeb zaskakuje bujna roślinnością i kolorowym drzewostanem, jest to stare miasteczko zbudowane na potrzeby okolicznych 
kopalni.  Grootfontain to z kolei stolica rolników – to w tym regionie produkuje się niemal całą żywność dla Namibii. Po pustyni 
zaskoczy nas zieloność krajobrazu! 20 km przed Grootfontain znajduje się największy meteoryt świata – meteoryt Hoba. W wiosce 
Buszmenów Ju/Honasi działa pionierski projekt Wioski Kulturowej, zdecydowanie warto tu przyjechać by zobaczyć tańce i 
zwyczaje Buszmenów. 

Wskazówki Małego Podróżnika:  
W Tsumeb na stacji benzynowej jest wi-fi oraz mały plac zabaw. Podczas spotkania z Buszmenami, warto wybrać najdroższą opcję 
- "spend a day with us" oraz „bush walk” (zawierającą pokazy rozniecania ognia, tańców, polowania, rękodzieła, spacer po buszu 
oraz gry i zabawy). Wspaniałym przeżyciem są tańce i śpiewy przy ognisku do późnej nocy a potem o poranku spacer po buszu i 
poznawanie jego tajników. Jeden z Buszmenów doskonale mówi po angielsku, dzięki czemu można się wiele dowiedzieć. Warto 
kupić tu rękodzieło (można też wymienić ubranka dzieci na buszmeńską biżuterię!), pozostawić zbędne nam puste butelki (nigdy w 
Afryce nie zgniataj pustych butelek – pozostawiaj je na poboczu drogi nieuszkodzone) oraz jako upominek można przywieźć owoce 
i warzywa (tego im brakuje na co dzień). Kilka kilogramów cebuli i jabłek przypieczętuje przyjaźń Polsko-Buszmeńską.

 

Dzień 16
Bushmeni – Waterberg, 445 km
Po krótkiej jeździe asfaltem i zakupach w Groootfontein naszym oczom ukazuje się płaskowyż Waterberg, który wznosi się na 
wysokość 400 metrów ponad otaczający horyzont. Podczas pobyt w Waterberg możemy: skorzystać z game drive podczas którego 
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można zobaczyć rzadkie sępy Cape Vulture, nosorożce, a nawet buffalo. Inną propozycją jest piesza wycieczka na płaskowyż lub 
relaks przy basenie.

Wskazówki Małego Podróżnika: 
Ponieważ za chwilę koniec wyjazdu, warto odpocząć po wrażeniach ostatnich dni. Zastanowić się, co jeszcze chcemy kupić i 
delektować gwieździstym niebem. W sklepiku na campingu są pyszne lody!

Dzień 17
Waterberg – Windhoek Airport, 300 km
Ostatni dzień to podróż drogą asfaltową do Windhoek. Po drodze staniemy w Okahandja na traditional craft, czyli największym 
rynku w Namibii gdzie można kupić pamiątki. Dodatkowo w Okahandja jest najstarszy i chyba najlepszy sklep z Biltong, czyli 
suszonym mięsem. W Windhoek chcemy być wczesnym popołudniem aby zdążyć na zakupy. Windhoek jest małym miastem, 
ale za to ma sporo ciekawych sklepów z oryginalnymi wyrobami.  Pożegnanie i wylot wieczorem.

Wskazówki Małego Podróżnika: 
W Craft Center na 40 Tal Str. (budynek dawnego browaru) dostaniesz: ręcznie malowane tkaniny (wspaniałe i oryginalne sukienki i 
tuniki!), biżuterię, świeczki w połówkach jaj strusi, zabawki (samochód z drutu może być ozdobą salonu), rzeźby, łyżki, plecione z 
traw talerze... Tutejsze rękodzieło powstaje w Namibii i często na metkach jest napisane 
z jakiego rejonu kraju pochodzi i komu pomagasz kupując ten produkt. Pakując pamiątki obkładaj je miękkimi rzeczami (ubrania), 
by nie uległy zgnieceniu podczas podróży. Koniecznie kup dla dziecka zabawkę: będzie mieć wspaniałą pamiątkę (i zajęcie 
podczas lotu)!

ZAPRASZAMY!

Bocian Safaris

www.namibia.com.pl

Portal Małego Podróżnika

www.malypodroznik.pl
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