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Det bästa av Namibia – 10 dagar 
 
 

 
 

• Ni besöker höjdpunkterna av Namibias natur och kultur 
• Sossussvleis uråldriga sanddyner 
• Den historiska staden Swakopmund vid havet, Damaraland 
• Sjölejonkolonier vid kusten, safari i Etosha nationalpark 
• Ni reser i egen hyrbil på landets utmärkta vägnät 
• 10 dagars resa, plus två flygdagar 

  
 
Dag 1  Windhoek    v 1 t 
Ni anländer med flyg till Windhoek, 
Namibia. Ni hämtar ut er hyrbil och kör 
till ert hotell Hilltop Guesthouse. Ni har 
sedan tid att bese staden och ta middag på 
en trevlig restaurang. 
 
Dag 2 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. Logi 
Desert Homesetad Lodge (F M). 310 km. 

 
Dag 3 Sossusvlei     
Ni kan starta tidigt och klättra upp på 
berömda dyn 45 och se morgonljuset över 
landskapet. Ni kan besöka Dead Vlei 
omgivet av fantastiska dyner.  
Logi Desert Homesetad Lodge (F M). 
  
Dag 4  Swakopmund    v 5 t 
Efter en morgonutflykt reser ni genom 
Namib Naukluft Park mot mot Swakop-
mund. Ni kan stanna vid Walvis bay på 
vägen. Logi: The Beach Lodge (F). 360 km 
 
 



                                          

 
 

 
Dag 5  Swakopmund     
Detta är en liten men sofistikerad kuststad 
med gammal tysk arkitektur. Ni har en hel  
dag att utforska detta spännande område. 
Ni bör boka t ex båtutflykt för att se sälar i 
Walvis Bay i förskott. The Beach Lodge (F) 
 
Dag  6 Khorixas, Damaraland    v 5 t 
Efter frukost, reser ni utefter skelettkusten 
och sedan via Tsiseb conservancy och Uis 
mot stenformationen Ugab Rock vid 
Khorixas. Det är en 35 meter hög stenpela-
re formad av miljoner års sanderosion. 
Logi Vingerklip Lodge (F M). 370 km.  
 
Dag 7  Etosha    v 2 + 4 t 
Efter frukost och utcheckning kan ni 
besöka Twyfelfontein med 6000-åriga 
klippmålningar (2 timmar med bil; 170 
km) och en 300 miljoner år gammal 
fossiliserad skog. Ni fortsätter mot Etosha 
National park, 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). 170 km + 320 km.  
Kör ni direkt från Vingerklip till Etosha Safari 
Lodge är det 190 km ca 2 tim. 
 
Dag 8  Etosha    v 2 t 
Färden går vidare österut under egen 
gamedrive. Lönsamt är ofta att fokusera 
på vattenhålen. Här finns över 114 olika 
djurarter och mer än 340 olika slags fåglar. 
Ni bor över natt på relativt enkla men väl 
belägna Halali Lodge. Här bör ni bese vat-
tenhålet på kvällen, då noshörningar och 
elefanter samlas där. (F) 100 km. 
 
Dag 9  Etosha   v 2 t  
Ni fortsätter er storviltsafari genom Etosha 
och kan besöka Namutoni camp för lunch. 
Där kan man köpa lokalt handarbete och 

 
göra naturvandringar. Campen är belägen 
vid ett gammalt tyskt fort, som har restau-
rerats. Ni fortsätter till vackert belägna och 
bekväma Mokuti Lodge. 85 km.  
 
Dag 10  Waterberg v 4 t 
Efter tidig morgonsafari och frukost färd 
mot Waterberg plateu – ett av de mest na-
tursköna områdena i Namibia. Ni kan ta 
promenader eller gamedrive med guide 
(ingår ej). Waterberg Camp. 370 km. 
 
Dag 11  Windhoek v 4 t 
Njut av en sista naturvandring före fru-
kost i dessa sköna omgivningar. Ni far så 
mot Windhoek för flyg hemåt. (F) 330 km. 
 
Dag 12 – Sverige 
Efter byte av flyg i Europa anländer ni till 
Sverige under dagen. 
 
INGÅR: Hyrbil, förbokade hotell, 
ruttbeskrivning. Specificerade måltider.  
 
INGÅR EJ: Ej specificerade måltider. 
Dryck. Internationellt flyg. Drivmedel. 
Avgifter till parker, aktiviteter. 
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 och att andra alternativ måste väljas 
 

 


