NORRA NAMIBIA PÅ EGEN HAND

10 dagars expedition i egen hyrbil
ÖKNAR & HAV, NATUR & KULTUR
Ÿ 10 dagars/9 nätters resa i egen hyrbil
Ÿ Erongos bergsreservat, staden Swakopmund vid
havet, Damaraland
Ÿ Sjölejonkolonier vid kusten, safari i Etosha
nationalpark, besök vid Africat foundation
Ÿ Historiskt och kulturellt intressanta städer
Ÿ Många utflyktsalternativ att välja mellan
Ÿ Unikt djurliv och flora
Ÿ Ni kör i egen hyrbil på landets utmärkta vägnät
Ÿ Möjlighet till flera naturvandringar
Ÿ Vi bokar flyg från Sverige om så önskas
Anmälan & info:
070-546 88 77
info@mittafrika.net

DENNA spännande safari ger ett tvärsnitt av Namibias
varierade natur. Ni besöker berg och öknar, kan se
sälkolonien vid ”skelettkusten”, samt Etosha nationalpark och Africat Foundation.
RESAN innebär också att ni kan möta Namibias rika
kultur, med t ex grottmålningar. Ni besöker historiska
orter som Omaruru och Swakopmund. Hit kom den
svenske upptäckaren Charles John Anderson 1850
och ytterligare ett antal svenskar som utvandrade
från Vänersborg. Bl a grundade man ett bryggeri.

NORRA NAMIBIA 10 DAGAR

DAGSPROGRAM
Dag 1 MOT NAMIBIA
Ni flyger under eftermiddagen från Sverige och
vidare med nattflyg mot Johannesburg.
Dag 2 WINDHOEK
Ni anländer tidigt till Johannesburg, och flyger
mot Windhoek, Namibia. Ni möts av vår agent
som ger information om rutten. Ni får er hyrbil,
och kan vila ut på Hilltop House (b&b). 50 km.
Dag 3 OMARURU
Idag börjar ert Namibiska äventyr på allvar! Målet är Erongo Mountain Consevancy, berömt för
sin dramatiska skönhet. Här har ett antal privata
markägare gått samman för att bevara den storslagna naturen och bedriva ekoturism. Staden
Omaruru är idag något av ett konstnärscentrum.
Logi Erongo Wilderness Lodge (middag, logi,
frukost, guidade naturvandringar). 210 km
Dag 4-5 SWAKOPMUND
Efter en morgonvandring i
Erongo och frukost, reser
ni idag vidare mot Swakopmund. På vägen ser
ni berget Spitzkoppe och
klippmålningar av Sanfolket. Swakopmund är en
liten men sofistikerad kuststad med gammal tysk
arkitektur. Ni har två dagar att utforska detta spännande område. Här finns
öken, hav, sjölejonkoloni
och mycket mer. Logi:
The Beach Lodge (b&b). 240 km
Dag 6 KHORIXAS, DAMARALAND
Ni kör idag norrut utefter “skelettkusten” och in i
landet via Uis till stenformationen Ugab Rock
vid Khorixas. Det är en 35 meter hög pelare
formad av årmiljoners sanderosion. I
Twyfelfontein finns 6000-åriga klippmålningar
och en fossiliserad skog. Ni övernattar vid Ugab
Rock på Vingerklip Lodge (middag, logi och
frukost ingår). 360 km.
Dag 7 ETOSHA
Färden går österut via Outjo och mot norr till
Etoshas nationalpark, berömd för storvilt och
helt unik natur. Ni bor på Okaukuejo Restcamp
inne i parken. Där finns en restaurang samt

VI HAR GOD CHANS ATT SE DE FEM STORA

pool och affär. Här finns ett belyst vattenhål som
besöks av många djur (b&b). 210 km.
Dag 8 ETOSHA
Idag reser ni österut genom parken. Ni kan se fler
av de 114 olika däggdjur och 340 fågelarter som
noterats i parken. Djuren samlas ofta runt de få
vattenhålen. Logi Halali Restcamp (b&b). 70 km.
Dag 9 ETOSHA
Färden går vidare österut med klassisk safari för
att se stora katter, elefant, noshörning och mer.
Under färden kan ni besöka Namutoni Restcamp
som är belägen vid ett gammalt tyskt fort. Här
kan man köpa lokalt handarbete och göra naturvandringar. Ni fortsätter söderut och övernattar
strax utanför parken på den mycket vackert
belägna Etosha-Aoba Lodge (b&b). 95 km.
Dag 10 OKONJIMA
Efter tidig frukost färd mot Okonjima Camp och
Africat Foundation där ni kan ta del av de olika
projekt som drivs här för att rädda afrikas olika
kattdjur och andra hotade arter (b&b). 300 km
Dag 11 ÅTER TILL WINDHOEK
Er namibiaexpedition går mot sitt slut. Ni når
Windhoek för att ta eftermiddagsflyget mot
Johannesburg. 270 km.
Dag 12 SVERIGE
Ni anländer åter till Sverige under förmiddagen.
PRISET INKLUDERAR
Del i dubbelrum. Måltider enl ovan. Bilhyra.
PRISET EXKLUDERAR
Ej spec måltider, dryck, dricks. Internationell
flygresa. Drivmedel. Inträden till parker, aktiviteter.
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