Itineřář:
Itinerář - denní program - orientační:
Windhoek | NP Sossusvlei | poušť Namib - Walvis Bay | Damaraland | Hoanib River | Grootenberg | NP
Etosha | Otjivarongo | Windhoek

1. odlet Praha
2. přílet letistě, zde přistavéný vůz Porsche Cayenne s průvodcem, po té přejezd cca 35km od
(hl.m. Namibie ) jímž je Windhoek, ubytování v lodge, odpoledne prohlídka města
/ ubytování lodge lodge The Olive Exclusive – typ pokoje Premier suiete / Garden suite /

3. Přesun z Windhoeku přes vyhlídkovou cestou přes průsmyk Spreetshoogte do NP Sossusvlei ,
ubytování, lodge odpoledne prohlídka kaňonu Sesriem, v pozdní odpoledne dojedeme do vyschlé
pánve pouštní řeky Taushab, kterou zda pohlcují duny
/ ubytování lodge Sossusvlei Dune Lodge– typ pokoje two bed Dune Chalet /

4. Ráno přesun směr Walvis Bay, odpoledne jízda po pobřeží Atlantiku do Sandwich Harbour,
písečné duny pouště Namibim zda sahají až na pobřeží, podvečer ubytování v lodge ve Waslwis
Bay . Večeře ve speciální rybí restauraci Raft nebo jiná alternativa
/ ubytování lodge SeaSide Hotel & Spa – typ pokoje Luxury Suite /

5. Dopoledne výletní loď –katamaran za tuleni, pelikány a delfíny. Odpoledne přejez do podmanivé
krajiny Damara Landu , skalní útvary roztodivných tvarů, ubytovaní ve stylové lodge
/ ubytování lodge Mowani Mountain Camp – typ jednotky – View Tent /

6. V ranních hodinách Twyfelfontein , skalní malby staré tisíce let, následně přesun do Hoanib
River – odpoledne zde uvidíme překrásné pouštní slony, opice, žirafy, antilopy a možná lvy a
nosorožce- když budeme mít štěstí
/možnost Bush kemp-divoký tábor přenocování ve střešním autostanu nebo ubytování lodge Fort Sesfontein
– typ jednotky standard room/

7. Přesun přes pas Grootenberg směr NP Etosha, cestou návštěva domorodé vesnice kmene
Himba - velmi fotogenické ženy, s kůží od rudé hlinky / ubytování lodge Grootberg - typ jednotky
stone chalets /

8. Přesun k NP Etosha v, odpoledních hodinách odojez do lodge
/ ubytování Epacha Game Lodge & Spa - typ jednotky luxury chalet /

9. Dnešní den strávíte v NP Etosha návštěvou různých napajedel plných zvěře-antilopy,
zebry,sloni, žirafy, lvi… V podvečer dojez do lodge Onguma Bush Camp, kde se nachází velice
pěkné napajedlo- noční pozorování zvěře
/ ubytování lodge Onguma Bush Camp - typ jednotky waterhole and pool view room /

10. Ráno přesun přes Tsumeb, Otjivarongo do Crocodile Farm, možná návštěva Dinosaur tracks,
/ ubytování lodge Frans Indongo Lodge - typ jednotky standard room /

11. Návrat do Windhoek,odpoledne návštěva koželužny ,nákup dárků-voný program, v podvečer
přejezd do lodge / ubytování lodge River Crossing - typ jednotky standard room /

12. přesun na letiště, odlet v ranních hodinách
13. přilet Praha

PORSCHE CAYENNE 4x4

