Namibia
Följ med till drömlandet för naturälskare som än så länge är föga exploaterat och de vilda djuren fortfarande är i majoritet. Här finns vår planets äldsta öken, de högsta sanddynerna, till synes ändlösa vidder, dramatisk natur och rikt
djurliv. Vi njuter av solens färgspel över de djupröda sanddynerna, åker på en kryssning utanför Swakopmund och
lär oss om hur Himbafolket traditionellt lever. Vi åker även på viltsafari i slående Etosha nationalpark. Runt om i
landet har vi handplockat komfortabla lodger med unik arkitektur och med oss på resan följer en svensktalande guide.

Dag 1 Avresa mot Namibia 				
Avresa från Skandinavien mot Namibia.

lördag 30 oktober

Dag 2 Ankomst till Namibia 				
söndag 31 oktober
Vi ankommer till Namibia där vår guide möter upp oss på flygplatsen utanför
Windhoek. Namibia är dubbelt så stort som Sverige men har en befolkning på endast 2 miljoner invånare varav ca 330 000 bor i huvudstaden Windhoek. Windhoek
ligger i centrala Namibia på en platå cirka 1655 meter över havet, nästan exakt i landets geografiska centrum. Windhoek beskrivs ofta som en stad med en kontinental
atmosfär. Samtidigt har Windhoek färg, ljud och tempo som en modern afrikansk
stad. Vi checkar in på hotellet och har tid för en skön dusch efter en lång resa. På
eftermiddagen får vi en överblick över staden genom en stadsrundtur i Windhoek och vi avslutar med en gemensam välkomstmiddag på en lokal restaurang.
Hotell: Hilton Hotel
Måltider: Välkomstmiddag

RESFAKTA
Avresa:
30 oktober 2021

Dag 3 Windhoek - Sossusvleis sanddynor
måndag 1 november
Vi åker söderut genom Namibias sparsamt befolkade enorma yta, det är en upplevelse i sig att färdas mil efter mil genom landskapet. Under resan stannar vi
på lämpliga platser för ett fotostopp. Vi bor på en bekväm lodge som gränsar
till det natursköna Namib-landskapet. Detta är porten till Sesriem Canyon och
Sossusvlei, där några av de högsta sanddynerna i världen står högt över de röda
ökenslättarna, dynerna når 300 meters höjd. På eftermiddagen kan du koppla av
vid poolen eller delta i valfria aktiviteter som erbjuds på lodgen.
Hotell: Agama River Camp
Måltider: Frukost, middag
Dag 4 Sossusvleis sanddynor
tisdag 2 november
Idag vaknar vi tidigt. Morgonsolen skapar ett sällsamt dekorativt färgspel över de
ockrafärgade sanddynerna och de omringande bergen som förtrollar oss. Vi fasci-

Antal dagar:
13 dagar
Höjdpunkter:
Sossusvlei, Swakopmund,
Etosha nationalpark
Tilläggsresor:
Kapstaden, Victoriafallen med
safari i Chobe nationalpark
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neras av den surrealistiska Deadvlei, omgiven av de högsta sanddynerna och Sossusvlei, saltgrytan som med sina uttorkade hukande-träd med krokiga grenar ger
oss nästan en spöklik stämning. Vi har möjligheten att bestiga en av sanddynerna
och utsikten därifrån, över det mäktiga ökenlandskapet, är väl värt ansträngningen. Kanske ser vi en del av de djur som har anpassat sig till den hårda ökenmiljön, till exempel Oryxantilop, Jackal, Struts och Springbok. Vi fortsätter till
Sesriem Canyon vid kanten av Namiböknen där vi tar en kort promenad ner i
ravinen som är ca en kilometer lång och 30 meter djup. Sesriem betyder ’sex
bälten’ på afrikaans från att det var så många man behövde binda ihop för att
kunna hissa upp vatten ur ravinen.
Hotell: Agama River Camp
Måltider: Frukost, middag
Dag 5 Walvis Bay och Swakopmund		
onsdag 3 november
Idag kör vi mot Atlanten via Kuise Valley. Väl framme i Walvis Bay besöker vi
den grunda lagunen, ett av de viktigaste våtmarksområdena på den afrikanska
kontinenten. Med lite tur får se rosaskimrande Flamingos eller Pelikaner, Skarvar samt Strandpipare. När vi kommer fram till Swakopmund, Namibias tredje
största stad, blir det tydligt hur staden grundades av tyskar. Vi ser bland annat
stadskärnans många byggnader i bayersk stil. Resten av dagen spenderas på
egen hand. Med palmkantade gator och strandpromenader är Swakopmund
ett mycket populärt semesterresmål i Namibia. Stadens trevliga sommarklimat och långsträckta stränder lockar sportfiskare och surfare från hela södra
Afrika. Swakopmund är en bohemisk blandning av tysk arkitektur, en avslappnad attityd, disiga morgnar och ökenvärme.
Hotell: Swakopmund Guesthouse
Måltider: Frukost
Dag 6 Kuststaden Swakopmund
torsdag 4 november
Vi åker på en kryssning på det lugna vattnet i Walvis Bay. Vi njuter av en lätt
lunch medan vi letar efter Atlantens djur och fågelliv. Har vi tur ser vi Pälssälar, Delfiner, Lädersköldpaddor och här kan även Valar och Späckhuggare synas.
Eftermiddagen är fri att vandra runt och lära känna Swakopmund på egen hand.
Hotell: Swakopmund Guesthouse
Måltider: Frukost, lätt lunch
Dag 7 Damaraland 				
fredag 5 november
Längre upp i norr ligger Brandberg med Namibias högsta bergstopp som
når 2 579 meter över havet. När vi passerat bergsområdet kommer vi in i det
vackra Damaraland som är ett av de mest glesbefolkade områdena i landet. I
solnedgången förundras vi av den urgamla naturens konstnärliga skapelser
vid Burnt Mountains och Organ Pipes. Twyfelfontein blev år 2007 Namibias
första världsarv (UNESCO). I detta område finns över 2500 hällristningar skapade för tusentals år sedan av förfäder till de bushmän som än idag lever i den
förhistoriska öknen.
Hotell: Twyfelfontein Country Lodge
Måltider: Frukost, middag
Dag 8 Damaraland – Etosha nationalpark
lördag 6 november
Innan vi åker vidare mot resans stora safariäventyr stannar vi till i Petrified
Forest. Detta är ett geologiskt fenomen som visar skapandet och utvecklingen av

www.thabelatravel.com - E-post: info@thabelatravel.com
Telefon: 08 - 544 000 08 - Adress: Centralvägen 32, 183 57 Täby

några av de äldsta landmassorna på jorden. Här finner vi också den unika Welwitschia mirabilis, den äldsta levande ökenväxten på vår planet. I detta karga klippiga område trivs de sällsynta Ökenelefanterna, Spetsnoshörningen och flertalet
antiloper. Halvvägs till Etosha nationalpark möter vi himbafolket och får lära
oss om hur de traditionellt lever. Dessa vänliga människor, nära besläktade
med herero, är herdar och lever främst av nötkreatur, getter och får. Lär dig hur
Himbakvinnorna traditionellt tillbringar många timmar på skönhetsvård. De
smörjer in sina kroppar med en blandning av mjölkfett, röd ockra och aromatiska kryddor och tvättar sig med ett ångbad av örter. Blandningen ger huden
en rödaktig färgton som är en del av Himbas skönhetsideal. Den röda färgen
har även en symbolisk innebörd då rött symboliserar blodet och livet samt
jordens röda färger. Deras hus är konformade bebyggelser gjorda av palmblad, lera och dynga från boskapen. Efter besöket fortsätter vi färden mot
Etosha Nationalpark och vår lodge.
Hotell: Taleni Etosha Village
Måltider: Frukost, middag
Dag 9 Safari i Etosha nationalpark		
söndag 7 november
Hela dagen är vigd till safari. Under morgonen åker vi ut på dagens första safaritur. Här har vi goda chanser att få se ett stort urval av savannens stora djur.
Runtom parken ligger en uttorkad saltslätt, Etosha Pan, som under regnperiod
svämmar över och skapar livgivande källor. Slätten är hem för fyra av The Big
Five så här kan vi se Elefant, Leopard, Lejon och Noshörning. Vi spanar även
efter andra populära viltarter så som Giraff, Gnu, Zebra, Hyena, samt Antiloper som Kudu och Eland, liksom några av de utrotningshotade arterna som
Spetsnoshörning, Gepard och Impala. Alla dessa arter finner vi här tillsammans med över 340 olika fågelarter.
Hotell: Taleni Etosha Village
Måltider: Frukost, middag
Dag 10 Safari genom Etosha nationalpark
måndag 8 november
Efter frukost åker vi österut genom Etosha, längs med saltslätten, för att ta
oss till vår nästa lodge i en annan del av Nationalparken. På vägen spanar
vi efter mer djur och på eftermiddagen ger vi oss ut på ytterligare en safaritur. Förutom fyra av ’The Big Five’ finns här även hjordar av Springbok och
landets vackra nationaldjur, Oryxen, med sina långa horn. Med lite tur får vi
syn på den sällsynta Spetsnoshörningen. Vid ett av de cirka 30 vattenhålen
kan man också se Namibias minsta antilop, Damara Dik-Dik och Svarthuvad
impala. Vi bor en sista natt i Etosha.
Hotell: Onguma Etosha Aoba Lodge
Måltider: Frukost, middag
Dag 11 Etosha - Okonjima
			
tisdag 9 november
Vi lämnar Etosha och kör söderöver. Vi tar oss till AfriCat Foundation i Okonjima naturreservat. Detta reservat ligger halvvägs mellan Windhoek och Etosha
National Park. AfriCat Foundation är en ideell organisation som är avsedd för
bevarande och välfärd för Namibias vilda rovdjur, särskilt geparder och leoparder. Stiftelsen tar hand om ett stort antal kattdjur som fångas på jordbruksmark,
inklusive föräldralösa ungar. På kvällen samlas vi för avskedsmiddag och har
möjlighet att reflektera över allt vi har upplevt under vår resa tillsammans.
Hotell: Okonjima Plains Camp
Måltider: Frukost, middag
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Dag 12 Avresa till Skandinavien		
onsdag 10 november
Det är dags att ta farväl av Namibia med många nya intryck och upplevelser i
bagaget. Om tid finns besöker vi en lokal hantverksmarknad på vägen tillbaka
till Windhoek innan vi fortsätter mot flygplatsen för att påbörja vår flygning hem
mot Skandinavien.
Hotell: Måltider: Frukost
Dag 13 Hemkomst från Namibia 		
torsdag 11 november
Vi landar i Skandinavien med många fina minnen i bagaget.
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Prisuppgifter
Avresa

Hemkomst

Antal dagar

Del i dubbelrum

Enkelrum

30 oktober 2021

11 november 2021

13

46 500 kr*

51 500 kr*

*Preliminärt pris, vänligen kontakta Thabela Travel för mer information.
I priset ingår:
•
Flyg Stockholm/Göteborg/Köpenhamn–Windhoek t/r.
•
Rum på tre-fyrstjärniga hotell.
•
Frukost samt 9 måltider.
•
Transporter, inträden och utflykter enligt resebeskrivning.
•
Skandinavisktalande guide och engelska specialistguider.
•
Bagageservice och dricks till bärare, lokalguider och chaufförer.
•
Alla flygbolagens skatter, passageraravgifter och bränsletillägg. Dessa är för närvarande cirka 3 300 kr. Vi förbehåller oss rätten att justera priset om flygbolagen ändrar dessa avgifter. Exakt pris fastställs på biljetteringsdagen, cirka
30 dagar innan avresa.
I priset ingår ej:
•
Utflykter bokade på plats.
•
Dryck till måltid.
Klimatkompensera din resa. De flesta väljer 150 kr eller 250 kr. Det går även att välja ett högre belopp. Läs mer på
www.thabelatravel.com/klimatkompensation.
Avbeställningsskydd måste tecknas vid bokningstillfället. Vi erbjuder ERV
avbeställningsskydd som kostar 6 procent av försäkrat belopp.

ANGOLA

Etosha
nationalpark

Reseförsäkring kan tecknas samtidigt som resan. Vi erbjuder ERV Reseförsäkring PLUS med tillval bagageskydd som är ett komplement till reseskyddet i hemförsäkringen. Pris för 13 dagar är 568 kr per person.

Etosha
nationalpark

Damaraland

Vi reserverar oss för eventuella hotellbyten, till hotell med lika standard.
Swakopmund

Windhoek

Observera att resan innefattar många timmar på vägarna och varierat
underlag.
Vänligen, ta del av de särskilda och allmänna resevillkoren innan du bokar
resan. www.thabelatravel.com/om-thabela-travel/conditions

Sossusvlei

NAMIBIA

Thabela Travel betalar en statlig resegaranti till kammarkollegiet, vilket
innebär att våra resenärer aldrig kan bli strandsatta.
ATLANTEN

SYDAFRIKA

www.thabelatravel.com - E-post: info@thabelatravel.com
Telefon: 08 - 544 000 08 - Adress: Centralvägen 32, 183 57 Täby

