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Tilläggsresa Namibia
Upplev Namiböknen med världens högsta sanddynor. Vår rundresa i Namibia 
tar med oss från Namiböknen i söder till Etosha nationalpark i norr. Vi besöker de 
höga röda sanddynerna i Sossusvlei och kritvita stränderna i Swakopmund. Na-
mibia är fullt av färger och texturer, landets skönhet kommer garanterat beröra 
alla dina sinnen. Du får en unik inblick i den mångfald av liv, både av djur- och 
människa, som har samsats här under årtusenden. Här väntar ett äventyr du sent 
ska glömma!

Några höjdpunkter:    
Sossusvlei sanddyner
Sossusvleis är en saltgryta med uttorkade gamla träd som hukar med krokiga 
grenar vilket ger en spöklik stämning. Runtom finns mäktiga ockrafärgade sand-
dyner. I mitten av Namiböknen ligger detta egenartade och vackra landskap och 
för att riktigt kunna njuta av detta stiger vi upp extra tidigt. Morgonsolen skapar 
ett sällsamt dekorativt färgspel över de ockrafärgade sanddynerna och de om-
ringandebergen. Här finns mäktiga ockrafärgade sanddyner och vi väljer en att 
bestiga. Det är inte lätt, men utsikten däruppifrån över det mäktiga ökenlandska-
pet är väl värd ansträngningen. Kanske ser vi en del av de djur som har anpassat 
sig till den hårda ökenmiljön som t ex oryxantilop, jackal, struts och springbok. 
Vi fortsätter till Sesriem Canyon vid randen av Namiböknen där vi tar en kort 
promenad ner i ravinen som är ca en km 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.pa.
Måltider: Frukost
Etosha nationalpark   
I norra Namibia ligger Etosha nationalpark,. och runt om parken ligger den ut-
torkade saltslätten Etosha Pan som under regnperiod svämmar över och skapar 
livgivande källor. Där vattnet samlas ser man många olika arter på en gång och 
under vår vistelse i Etosha åker vi på flera safariturer i öppna jeepar. Vi åker 
också med vår egen buss genom hela parken, för att bo i två olika områden. 
Vi har goda chanser att få se ett stort urval av savannens stora djur. Slätten är 
hem för fyra av The Big Five så här kan vi se elefant, leopard, lejon och nos-
hörning.  Förutom fyra av de The Big Five finns här även hjordar av springbok 
och landets vackra nationaldjur, oryxen, med sina långa horn. Med lite tur syns 
den sällsynta svarta noshörningen. Vid vattenhålen kan man också se Namibias 
minsta antilop, Damara Dik-Dik och svarthuvad impala.

Avresa Hemkomst Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrum

- - 9 från 21 500 kr från 24 000 kr 

Samtliga resor i fetstilt sker endast på engelska, resterande är på tyska och engelska kombinerat.
*Rabatterade resor. Vänligen kontakta oss för att bekräfta pris.
**Inga enkelrumstillägg på dessa resor.
I priset ingår:
• Transfer Windhoek flygplats t/r hotell
• 8 nätter på 3* hotell/ lodger inkluderat frukost
• Inträden enligt resebeskrivningen (Namib Naukluft nationalpark, Twyfelfontein, Petrified Forest, Damaramuseum,  
Etosha nationalpark)
I priset ingår ej:
• Flyg, flygskatter och eventuella visumkostnader
• Måltider eller drycker som ej anges i programmet
• Aktiviteter bokade på plats
• Dricks till guider och chaufförer
• Reseförsäkring
• Avbeställningsskydd


