NAMIBIA – Off Road

/ 20 dnů + 2 dny let
( září - listopad) ostatní měsíce po domluvě

Program denní – itinerář cesty :
1. přílet Windhoek (hl.m. Namibie ), odjezd do půjčovny,převzetí vozů, nákup potravin a všeho
potřebného, ubytování Arebush lodge

2. Přesun z Windhoeku přes Otjinene do Bushlandu, na SV.

/ ubytování bungalov/

/Bush kemp-divoký tábor/

591km /8h

3. Ráno přesun do živého muzea Busmanů, poznáme jak Sanové/Bushmani žiji a loví, dopoledne
přejezd do NP Khaudam odpoledne offroad průjezd parkem s návštěvou napajedel s množstvím
slonů, na sever do kempu
Vše na písku 180km /6h
/jednoduchý kemp/

4. Přesun off road cestou k silnici vedoucí do NP Mahago Game ve východní Caprivi, v odpoledne
relax, v podvečer výlet loďkou po řece OKavango – hroši,krokodýli,vodní buvoli, domorodci kmene
Kavango
180km/4h

/ kemp site v lodge /

5. Přesun do NP Etosha, kemp Namutoni, kde je stará Německá pevnost a napajedlo – noční
pozorování zvěře
570km/8h

/ kemp site v lodge /

6. Dnešní den ježděním ve voze po NP s návštěvou různých napajedel plných zvěře-antilopy,
zebry,sloni, žirafy, lvi… Kemp Okaukuejo, velice pěkné napajedlo- noční pozorování zvěře
/ kemp site v lodge /

170km /6h

7. Ráno odjezd přes West Etosha na SZ do Kaokolandu-zemi Hmbů, dojedeme k Ruacana Falls ( je
však otázka, jestli poteče dostatek voda v řece , nad vodopády je totiž na Angolské straně přehrada )
390Km /6h

8. Okolo hraniční řeky Kunene , Off road náročnou cestou až k vodopádům Epupa Falls, cestou
kmeny Himbů, nádherná krajina
150km/ 8h

/ kemp site v lodge /

9. Ráno návštěva Himbské vesnice, přesuneme se jižně do Opuwa, pak off road řekou Hoarusib
270km/4h cesta řekou 20km /2h
/Bush kemp-divoký tábor/

10. Ráno pokračujme off road jízdou v Hoarusib River, odpoledne dojedeme na cestu a pak do
Sesfoitein natankovat , dojezd do tábora u horkých pramenů Ongongo ,přírodní jezírko možnost
koupaní –relax
200km/8h
/jednoduchý kemp/

11. Ráno dál zpět a na západ řekou Hoanib - uvidíme zde překrásné pouštní slony, opice, žirafy
antilopy a možná lvy a nosorožce- když budeme mít štěstí
90km/8h pozorování zvěře z vozů

/Bush kemp-divoký tábor/

12. Přesun do Damaralandu, zkamenělý les Petrified Forest , pak vyhlídková cesta granitové skály
„Čertovi kopečky“ nocleh Twyfelfontain
280km /5h

/ kemp site v lodge /

13. Ranní prohlídka skalních maleb , přesun přes UIS –hornické městečko do Swakopmund ,
možnost večeře v rybí restauraci
350km/5h

/ kemp site v lodge /

14. Krátký přejezd do Walvis Bay dopolední výletní loď –katamaran za tuleni , odpoledne přesun na
Vogelfederberg
90km/1h

/Bush kemp-divoký tábor/

15-17. Přejezd nejstarší a nejsušší pouště světa, neboť se budeme pohybovat v NP Namib Naukluft,
celou trasu nás budou doprovázet vozy URI Adventure, vlastníků koncese pro přejezd této časti NP.
Jedná se o nezapomenutelný zážitek, přejezd písečného moře, kde jsou až 300metrů vysoké duny.
Jízda v dunách /denně 8h
/ kemp site v lodge /

18. Odpoledne dojez na cestu, v podvečer dojezd do Solitaire
Dopoledne v dunách po cestě 100km/ 1h

/ kemp site v lodge /

19. Ráno odjezd do NP Sossusvlei (Sesriem) , dopoledne prohlídka kaňonu Sesriem, odpoledne
dojedeme do Sossusvlei -vyschlé pánve pouštní řeky Tsauchab, kterou zda pohlcují duny . Pěší
prohlídka Dead Vlei
/ kemp site v lodge /

20. přesun do Windhoeku vyhlídkovou cestou přes průsmyk Spreetshoogte, návštěva koželužny,
vrácení vozů
/ ubytování bungalov/

Odlet…

Vaši průvodci…
Jirka Chramosil - Off Road Guide Váš průvodce do míst, kam by jste se sami nevydali, přestože touží taková
místa poznat. Vy a parta lidí, kterou spojuje stejný zájem, tedy netradiční poznávání cizích zemí v terénním
voze, pod vedením zkušeného průvodce, to je team, který zvládne všechny překážky, které Vás mohou
překvapit ! A víte proč? Protože Váš průvodce je připraven je řešit, své zkušenosti nasbíral za 15 let, kdy vedl
123 offroadových expedic do všech možných koutů světa. Zajišťuje i zdravotní pomoc na úrovni záchranáře.
V Namibii realizuje výpravy šest let a přirostla mu k srdci tak, že zde od loňského roku žije.
Bassi Nakanuku – Wild Life Guide Váš průvodce do divočiny z kmene Damaro, hovořící anglicky, německy a
domorodým jazykem. Vyrůstal v divočině,přesto vystudoval střední školu, 9 let provádí turisty, s ním odkryjete
krásy Africké bushe. Velice přátelský člověk, v jehož přítomnosti se ostatní domorodci chovají zcela přirozeně.
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