
Namibija, Bocvana in Zimbabve, z jeepi

Program po dnevih

A. Namibija, Bocvana in Zimbabve, opisni program 

Trasa poti: Windhoek - Sesriem - puščava Namib - Walvis Bay / Swakopmund in quadbajki -
kajakiranje med morskimi levi - Spitzkoppe in bušmanske slikarije - obisk Himb in večer z njimi -
farma gepardov - park Etosha in safariji - Bušmani v Namibiji - safari v privat parku - Ghanzi in
Bušmani - prelet delte reke Okavango (fakultativa) in z drevaki po delti reke Okavango - Kasane
in top safari po reki Chobe in v parku Chobe - Victoria Falls/Livingstone in slapovi, hoja z levi,
bungee (fakultativa), rafting (fakultativa), prelet slapov s helikopterjem (fakultativa), ogled
slapov, kopanje v Devil's poolu (fakultativa, ko vodostaj to omogoča, ponavadi od poznega
avgusta dalje).

Na pot se bomo odpravili z jeepi Toyota Hilux, s po štirimi osebami v avtu (v avtu vodje
potovanja ali na posebno željo/izjemoma je lahko tudi 5 oseb v avtu). Najamemo jih v Namibiji in
jih bomo vozili sami, po levi strani. Skoraj na celi poti bomo kempirali. Vso kemping opremo
bomo najeli v Windhoeku, vključno s šotori na strehi in nekaj hladilniki. Vsak večer bo piknik, ki
ga bomo pripravili sami. Vsak avto bo po 2-3 dni dežuren ter tako poskrbel za nakupe, zajtrk,
malico in večerjo.

Let v Windhoek, kjer sledi nabava in prenočimo v Windhoeku. 

Sledi rdeča puščava Namib, okoli Sesriema, do Sossusvleija. Najlepši konci Namibije. Tudi iz
zraka, saj puščavo panoramsko preletimo.

Premik v Walvis Bay– pojanje s quadbajki (štirikolesni motorji) po puščavi.

Nadaljujemo do kolonije tjulnjev, ki jih obiščemo s kajaki.

Vožnja do Spitzkoppeja, kjer kempiramo pod mogočnimi rdečimi boulderji in malo odtrekamo
(kamniti most, slikarije Bušmanov, razgledi).

Potem pa spat k rdečekožim Himbam, kjer nam predstavijo svoje tradicionalno življenje. Lahko
prespimo tudi v njihovi vasi, v naših šotorih.

Na privatni farmi obiščemo še geparde in se z njimi slikamo.

Sledi safari v najbolj znanem parku vNamibije, v parku Etosha. Popoldne že prvič lovimo živali v
objektive. To počnemo potem še dva dneva.

Obisk Bušmanov (pleme San) na namibijski ali bocvanski strani in ogled njihovega
tradicionalnega načina lova in nabiranja. Nočitev. 

Krog zaključimo v Windhoeku in gremo dalje naslednji dan v Ghanzi, k Bušmanom.
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Od Ghanzija premik do Mauna, kjer lahko preletite delto reke Okavango (fakultativa).

V Maunu bomo naslednji dan šli na izlet z drevaki (mokoro trip) po delti reke Okavango.

Premik v Kasane, kjer prespimo v kempu. Zjutraj gremo še na jutranji safari v parku Chobe (z
jeepi), popoldne pa naredimo izlet z ladjico po reki Chobe, kar bo eden najlepših safarijev sploh.
Park velja za enega najgosteje naseljenih (sloni, levi, hipoti). Ponovno prespimo v kempu.

Oddaja avtov in transfer na Viktorijine slapove, v Zimbabve ali pa na zambijsko stran. Tu si jih
najprej ogledamo, potem pa gremo en dan na hojo z levi, drug dan pa je na voljo za počitek,
peš safari, rafting (fakultativa), bungee (fakultativa), helikopterski prelet nad slapovi
(fakultativa),... Hoja z levi in ogled slapov so del programa, kar pa ne pomeni, da moraš na vse
to iti. Ti stroški so zajeti v programske stroške, za fakultative pa je potrebno doplačilo. Od
fakultativ toplo priporočamo: prelet slapov, Devil's Pool in rafting. To troje je res nepozabno
doživetje, vsak izlet pa stane okoli 110-140 EUR.

Slapove si lahko namesto kakega izleta en dan pogledaš tudi z zambijske strani. V tem primeru
lahko ta dan skočiš še ne Devil's Pool ali pa pogledat nosoroge. Vsi ti izleti so fakultativne
narave.

Nočitve: 6x spimo v hostlu brez lokalne kategorizacije, s preprostim zajtrkom. Vse ostale nočitve
šotorimo v kempih, kjer je na voljo tuš in vece (razen pri plemenih, torej 2x).

Prevozi, zavarovanje: Čaka nas dobrih 4000 kilometrov vsemogočih cest, predvsem
makadama. Avtomobile najamemo in jih vozimo sami (priporočamo vsaj 2 voznika na avto).
Zato tu opozarjamo na previdnost pri vožnji. Vozi se po levi. Pri rentacaru naj opozorimo, da
agencije v Namibiji ne ponujajo celostnega zavarovanja, saj se npr. sklopka, podvozje, odbijači,
dodatna oprema (šotori na strehi, hladilnik v avtu, kemping oprema,...) ne dajo zavarovati. V
primeru, da se nesreča zgodi, in da je kriv voznik, je potrebno pokriti celotno nastalo škodo, V
primeru dostave novega avta, pa tudi dostavo (če je voznik vozil izven navedenih pravil v
pogodbi) ter znesek najema novega avta od dneva nesreče dalje. Polica/zavarovanje velja za
hitrosti do 80 km/h na makadamskih cestah, kjer so formalne omejitve in hitrosii po zakonu
lahko višje. To so dejstva, ki veljajo za vse rentacar agencije v Namibiji. Mi jih tu iz pogodbe le
nekaj navajamo v vednost za vse.

Program priporočamo tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta.

 

B. Namibija, Bocvana in Zimbabve, program po dnevih

22 dni
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1. let v Windhoek
2. priletimo v Windhoek, prevoz do hotela, nakup hrane in vsega potrebnega za avanturo

(prva dežurna ekipa), spanje v hostlu ali kempu
3. naprej proti Sesriemu, prelet sipin v puščavi Namib
4. sipine in sončni vzhod, Sossusvlei, Dead Vlei, puščava Namib, kanjon Sesriem, nato pa

naprej v top kemping na poti v Swakopmund
5. vožnja v Walvis Bay in popoldanski quad bajking, spanje v hostlu
6. kajakiranje med morskimi levi (na poti sezonsko srečujemo kolonije plamencev, včasih

veslamo tudi s kiti in delfini), popoldne premik proti Spitzkoppam, kemp
7. sprehodi po Spitzkoppah (kamniti most, bušmanske slikarije, razgledna točka), premik

proti predelu, kjer živijo Himbe, popoldne v vas k Himbam, predstavitev tradicionalnega
življenja, običajev in kulture, prespimo v njihovi vasi ali v kempu, kemping

8. premik na privatno farmo z gepardi, fotkanje z "udomačenimi" gepardi, potem pa premik
v nacionalni park Etosha (plan je prespati v kempu Okuakuejo), safari, kemping

9. safari (zjutraj in popoldne, vmes pa je čas za sprostitev ob bazenu), plan je prespati v
kempu Halali; rezervacija kempov je odvisna od tega, kdaj bo skupina oz. potovanje
potrjeno

10. safari (zjutraj in popoldne, vmes pa je čas za sprostitev ob bazenu), plan je prespati v
kempu Namutoni, kemping

11. jutranji kratki safari na pot ven iz parka in premik proti Bušmanom, nabiranje in lov z
Bušmani (ljudstvo San) in spanje pri njih

12. ogled največjega meteorita na zemlji - Hoba, premik do Windhoeka, kjer spimo v hostlu
ali kempu

13. premik v Ghanzi, k Bušmanom, in nočitev
14. v Maun, kjer lahko gremo na prelet nad reko Okavango (fakultativa), nočitev
15. izlet z drevaki (mokoro) po delti reke Okavango, nočitev
16. proti Kasaneju in nočitev Kasane
17. jutranji safari z avtom po parku Chobe, popoldne pa gremo na drugačen safari, z ladjico

po reki Chobe, nočitev Kasane
18. prečenje meje in smo v Zimbabveju ali Zambiji (le tu je od poznega avgusta do

decembra možno kopanje v Hudičevem bazenčku t.j. Devil's Poolu, fakultativa), odvisno
od povratnega leta, ogled slapov, nočitev v hostlu

19. dan za aktivnosti: dopoldne hoja z levi; popoldne prelet slapov s helikopterjem
(fakultativa), nočitev v hostlu

20. še en dan, namenjen za fakultativne aktivnosti (rafting, ki ga zelo priporočamo, ali pa
kopanje nad slapovi v Devil's Poolu, ki ga pravtako zelo priporočamo; opcije so še
bungee, plovba po Zambeziju, nočni safari,...), nočitev v hostlu

21. na letališče in proti domu
22. smo doma

V spomladanskih mesecih je ponavadi preveč vode v reki Zambezi. Zato raftinga praviloma ni
moč izpeljati, enako pa velja tudi za Devil's Pool na zambijski strani (šele nekje od avgusta dalje
se oboje dela).
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Lista stvari

Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na potovanje v Namibijo,
Bocvano in Zimbabve

Na letalu je prostora za največ 20 kilogramov prtljage na osebo (plus osebna prtljaga). Zato
skrbna priprava le najnujnejšega ni odveč. V pomoč ti podajamo listo potrebnih stvari, ki naj se
znajdejo v potovalki ali nahrbtniku.

Čaka nas veliko vožnje z jeepi (Toyote Hillux) v katerih bo toplo. Noči pa so lahko neverjetno
mrzle. In kratke. Temperature bodo okoli 20-30, ponoči sem in tja tudi manj kot 5 stopinj.

Zlato pravilo: Spokamo za 3 dni, vmes v kempih peremo, potem pa to nosimo en teden.

V potovalki naj se znajdejo (nekaj od tega dajte tudi nase):

potni list (veljaven vsaj še 6 mesecev od datuma izstopa iz zadnje države, z veljavnimi
vstopnimi vizumi – za vize potrebujemo 3 tedne, da jih uredimo in za vsako od treh
potrebnih viz je potrebno imeti v potnem listu po dve strani, eno zraven druge, prazno)
keš s sabo v USD, letnika 2009 ali novejšega (EURi bodo šli za nekatere kempe, izlete
in avtomobile že pred odhodom), kreditna kartica (pride bolj prav za plačevanje kot pa
Maestro/Cirrus ali Visa Electron plačilna kartica)
zdravstveno zavarovanje za tujino
mednarodno vozniško dovoljenje in naše dovoljenje (prvo brez drugega namreč ni
veljavno)
topla spolna vreča
rokavice (delavske) za postavljanje in razstavljanje šotorov, ker se vedno kam rukneš...
stara rjuha (ena na avto), za senco delat (ko nabija sonce s strani, da ni tako vroče)
mala svetilka za na glavo
vezice in duck tape (za to poskrbite moški, ki ne boste vozili)
lahki treking čevlji ali supergi
čevlji za preobutev (recimo Teve) ali pa japonke za pod tuš
topel anorak za mrzla jutra in obalo, kjer piha (recimo gore tex)
flis
dolge spodnje gate za ponoči
puli ali pulover
2 bombažni majici z dolgimi rokavi in 5 majčk/srajc s kratkimi rokavi
4x nogavice
spodnje perilo (7×), kopalke in kratke hlače (2x)
sončna očala
daljnogled (na safarijih prideš z njim še bliže divjadi ;-)
brisača (tiste ta lahke popotniške so zakon – dobiš jih v trgovinah kot so Anapurna, K2,
Iglu, Kibuba,...) in vlažilni robčki
toaleta: sprej proti komarjem (30% DEET-a naj vsebuje), milo, zobna ščetka, zobna
pasta, krema za sončenje, krema za suhe ustnice (vazelin), po želji tudi antimalariki
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(Malaron, Lariam)
medicinski paket (razdeliti na dve osebi): antibiotiki alias ciprobay, aspirin, tablete proti
diareji (linex), proti zaprtju, vitaminski tableti in minerali, obliži, povoj, gaza, bivacin,
tablete proti slabosti (za v avto, če ima kdo problem s tem),…
knjiga, karte, CDji/USBji/telefoni z glasbo (še bolje iPod z iTripom, ki dela na frekvenco
oz. mp3 player), kuharska knjiga (če ne znaš kuhat)…
še kaj, na kar smo morda pozabili in brez katerega ne mores živeti, kot npr. kava, ki je
pregrešno draga ali pa zanič v tem delu sveta

Pusti doma predsodke, slabo voljo, tečne partnerje, uhane, zlate ogrlice, dragocene ure, lepe
čeveljce, hlače zlikane na rob in ostale nepomembne reči. Ne pozabi pa na kup dobre volje in
jeklene živce!

ShaPPa
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