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STORA NAMIBIA – 15 dagar 
 

 
• Ni ser ett tvärsnitt av Namibias natur och kultur 
• Kalahariöknen, Sossussvleis uråldriga sanddyner 
• Den historiska staden Swakopmund vid havet, Damaraland 
• Sjölejonkolonier vid kusten, safari i Etosha nationalpark, två dagar 

vid Africat foundation 
• Ni reser i egen hyrbil på landets utmärkta vägnät 
• 13 dagars/12 nätters resa, plus två flygdagar 

  
 
Dag 1  Mot Namibia 
Ni flyger under eftermiddagen från 
Sverige och vidare med nattflyg mot 
Johannesburg eller direkt till Windhoek. 
 
Dag 2  Windhoek    v 1 t 
Ni anländer tidigt till Johannesburg, och 
flyger vidare mot Windhoek, Namibia. Ni 
hämtar ut er hyrbil och köra till ert hotell 
Hilltop Guesthouse. Ni har sedan tid att 
bese staden. 
 
Dag 3  Kalahari    v 4 t 
Ni far söderut mot Mariental och 

 
Gondwana Kalahari Park med 
fascinerande djurliv och en kultur som 
kämpat hårt för att överleva. Logi Kalahari 
Anib Lodge (F M). 280 km   
 
Dag 4 – 5  Sossusvlei    v 4 t 
Ni reser idag till Sossusvlei som är beläget 
vid randen av ett fantastiskt dynlandskap. 
Här finns märkliga djur och växter som 
anpassats till det torra ökenlivet. Ni kan 
klättra upp på berömda dyn 45 och se 
morgonljuset över landskapet. Logi The 
Desert Homesetad (F M). 300 km. 



                                          

 

 
Dag 6 – 7  Swakopmund    v 5 t 
Efter en morgonutflykt reser ni vidare mot 
Swakopmund. Ni kan stanna vid Walvis 
bay på vägen. Swakopmund är en liten 
men sofistikerad kuststad med gammal 
tysk arkitektur. Ni har två dagar att 
utforska detta spännande område. Här 
finns öken, hav, sjölejonkolonier och 
mycket mer. Logi: The Beach Lodge 
(F). 350 km 
 
Dag 8  Erongo    v 3 t 
Målet idag är Erongo Mountain 
Consevancy, med sin dramatiska skönhet. 
Privata markägare har här gått samman 
för att bevara naturen och bedriva 
ekoturism. Logi The Rock Painting Lodge (F 
M, guidade naturvandringar). 225 km  
 
Dag 9  Khorixas, Damaraland    v 3 t 
Efter morgonvandring i Erongo och 
frukost, kan ni besöka Omaruru och 
kyrkogården där många svenska 
emigranter är begravda. Sedan reser ni 
mot Damaraland och stenformationen 
Ugab Rock vid Khorixas. Det är en 35 
meter hög pelare formad av årmiljoners 
sanderosion. Här finns 6000-åriga 
klippmålningar och en fossiliserad skog. 
Logi Vingerklip Lodge (F M). 195 km.  
 
Dag 10  Etosha    v 3 t 
Färden går österut via Outjo och mot norr 
till Etoshas nationalpark, berömd för 
storvilt som elefant, lejon, buffel, giraff, 
zebra, springbock och mycket mer. Ni bor 
på Etosha Safari Lodge strax utanför 

 
ingången till parken. Där finns en 
restaurang samt pool och affär (F M). 240 
km.  
 
Dag 11  Etosha    v 2 t 
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 övernattar strax 
utanför parken på vackert belägna Mokuti 
Lodge (F) 170 km.  
 
Dag 12  Okonjima    v 4 t 
Efter tidig morgonsafari och frukost färd 
mot Okonjima Plains 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 (F M) 
1 aktivitet ingår. 300 km 
 
Okonjima är ett 20 000 ha stort privat 
reservat där man på safari förutom 
leopard och gepard kan se sällsynta arter 
som brun hyena och stäppmyrkott. 
 
Dag 13  Okonjima 
Hela dagen kan användas till att ta del av 
de olika aktiviteter som erbjuds här: 
morgonsafari till fots, se de stora 
rovdjuren som rehabiliteras osv. (F M).  
2 aktiviteter ingår. Okonjima Plains Camp. 
 
Dag 14  Åter till Windhoek    v 4 t 
Er namibiaexpedition går mot sitt slut. Ni 
når Windhoek för att ta eftermiddagsfly-
get mot Johannesburg, där ni tar flyg mot 
Europa. (F) 270 km. 
 
Dag 15 – Sverige 
Efter byte av flyg i Europa anländer ni till 
Sverige under dagen. 
 
INGÅR: Hyrbil, förbokade hotell, 
ruttbeskrivning. Specificerade måltider. 
Aktiviteter vid Okonjima. 
 
INGÅR EJ: Ej specificerade måltider. 
Dryck. Internationellt flyg. Drivmedel. 
Avgifter till parker, aktiviteter (utom 
Okonjima). Internationellt körkort. 
 
F= Frukost, L= Lunch, M = Middag 
 
v = transporttid vid förflyttning inrikes 
 
OBS! Vi reserverar oss för att angivna lodger/camper ej 
är tillgängliga så att andra alternativ måste väljas 


