
НАМИБИЯ

CONTACTS:

tel: 0887838788/0888343843

email: sales@golive.bg

НЕДОКОСНАТА : 2400КМ, ПЪРВОКЛАСНИ ЛОДЖОВЕ,
ПУСТИНЯ, ПЛЕМЕНА И ЖИВОТНИ 

ПЪРВОКЛАСНИ ЛОДЖОВЕ, САФАРИ В ЕТОША, ПЕШЕХОДЕН ТРЕК ЗА НОСОРОЗИ, 1 ВЕЧЕР
КЪМПИНГ ПОД ЗВЕЗДИТЕ, ПЛЕМЕНАТА ХИМБА И ДАМАРА

19.05-02.06.2023



Сутринта, след ранна закуска се насочваме към Namib-Naukluft National Park. По

пътя спираме на няколко места за да запечатаме в красиви кадри, гледките от

най-големия национален парк в Африка. спираме по пътя за Обяд. 

Следобедът е на наше разположение. Опция за разходка с джип из пустинята

по залез слънце.

Нощувка : Desert Quiver Lodge ( включени закуска и вечеря)

ден 2-ри : Namib-Naukluft National Park

пристигаме в столицата ВиндхуК. следобед разходка из основните
забалежителности на града. Опция за вечеря в нестандартния ресторант Joe
Joe's beerhouse 
нощувка : Windhoek Country Club  

 ден 1-ви : София - ВиндХук 

https://www.legacyhotels.co.za/hotels/windhoek-country-club-resort
https://www.legacyhotels.co.za/hotels/windhoek-country-club-resort


ден 3-ти: Sossusvlei и Dead vlei

рано сутрин се насочваме към sossusvlei. ще се опитаме да посрещнем изгрева от

най-високата пясъчна дюна в света 300 m ( dune 45). Без значение дали ще хванем

точно слънцето да изгрява или не, пейзажите наоколо ще ни оставят без думи. 

 Ще посетим и едно най-популярните места в намибия - Dead vlei с чудноватите

си самотни дървета. 

Слeд закуска отпътуваме за втория по големина град в Намибия - Свакопмунд.

По пътя ще спрем за снимка и на "Тропика на Козирога", един от петте основни

паралела, които се отбелязват на картите на Земята. А за Обяд в Solitaire Без

съмнение едно от емблематичните места в центъра на пустинята, последната

бензиностанция по пътя за Sossusvlei, известно с най-вкусните ябълкови пайове.

Стигаме до Walvis Bay, където ще наблюдаваме огромни ята от фламинго и

пеликани. 

Нощувка : The Delight Swakopmund ( включена закуска) 

Ден 4-ти :  Walvis Bay – Swakopmund

по-късно ще се разходим до каньонът Sesriem, който стои и ни чака от милиони

години. За обяд се връщаме в нашия уютен лодж, за да отдъхнем и да осъзнаем

сюрреалистичните гледки наоколо. 

нощувка :Desert Quiver Lodge ( включени закуска и вечеря)

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://store.gondwana-collection.com/accommodation/the-delight-swakopmund
https://store.gondwana-collection.com/accommodation/the-delight-swakopmund


Свободен ден в Свакопмунд, с най-различни възможности, като обиколка на

града,  активности - каране на Атв в пустинята,  каране на колела в пустинята (

препочърваме! ), sanDboarding, каякинг и т.н. 

Нощувка : The Delight Swakopmund ( включена закуска) 

Ден 5-ти:   Swakopmund

след закуска отпътуваме на север. Ще се пренесем в пиратски филм като се

разходим из мистериозния бряг Skeleton Coast. Какви ли тайни ще ни разкрие?

по-късно обстановкато тотално се променя..Около нас навсякъде са хълмовете на

Spitzkoppe. Ще си направим кратък трек, за да се огледаме отблизо тези чудновати

природни форми.

Тази вечер ще спим под ясното намибийско Небе. Подготвяме се за диво

къмпингуване, а вечерята е в ръцете на нашия местен гид. 

Настаняване : къмпинг в палатки под звездите ( включена закуска и вечеря) 

ден 6-ти :  Skeleton Coast – дИВО КЪМПИНГУВАНЕ ПОД ЗВЕЗДИТЕ

https://store.gondwana-collection.com/accommodation/the-delight-swakopmund
https://store.gondwana-collection.com/accommodation/the-delight-swakopmund
https://www.twyfelfontein.com.na/
https://www.twyfelfontein.com.na/


след закуска отпътуваме на север. по пътя ще срещнем представители на

племената Химба и Дамара. Ще се разходим из мистериозния бряг Skeleton Coast.

Около нас навсякъде са хълмовете на Spitzkoppe. Ще си направим кратък трек, за

да се огледаме отблизо тези чудновати природни форми.

Спираме за обяв в UIS. градчето, ще разкрие своите тайни само на нас. 

около 15.30 пристигаме в Twyfelfontein, обявен за световно наследство от ЮНЕСКО.

Скалните картини, които ще видим датират на около 5000 г. 

Настаняване : Twyfelfontein Country Lodge ( включена закуска и вечеря) 

ден 7-ми :  Skeleton Coast – племето Himba - Twyfelfontein, Damaraland

Днес денят ни е посветен на пустинните слонове, различни като външен вид и

поведение, Намибия вероятно е единственото място в света, където можем да ги

срещнем в естествената им среда. Качваме се на джип 4х4, за да осъществим това

различно сафари. на брой по-малко от 25, тук се надяваме шансът да е на наша

страна. След обяд се връщаме, за почивка и допълнителни активности ( по

желание). Тук можем да наблюдаваме и слоновете от залива ТОрра. 

Настаняване: Palmwag Country Lodge  ( включени закуска и вечеря) 

ден 8-ми:  Damaraland пустинни слонове

https://www.twyfelfontein.com.na/
https://www.twyfelfontein.com.na/
https://www.twyfelfontein.com.na/
https://www.twyfelfontein.com.na/
https://www.twyfelfontein.com.na/


днес в 7.30 сутринта , малко след закуска се насочваме към едно от местата

заради, които избрахме намибия за следващата ни сафари дестинация -

национален парк Etosha. Първата ни спирка е в селцето Damara, където ще успеем

да се снимаме с жени и деца от автентичните намибски племена,  чиито тела са

покрити с червена глина, а уникалните им прически сме срещали в безброй

фотографии из социалните мрежи. 

обяд в Otju Bakery. По пътя спираме в чудноватата Petrified гора ( опция за

разглеждане) с "разхвърлени" огромни трупове дървета, попаднали на това място

след наводнение, случило се преди 200 млн. години.

следобяд се качваме на джиповете и отиваме на първото ни сафари в Etosha 

настаняване: Okaukuejo Bush Chalets вътре в националния парк ( включена

закуска и вечеря)

ден 9-ти: Национален парк Etosha  

Днес денят ни включва сутрешно сафари от 6.00-9.30 и следобедно сафари от

15.30 до 18.00 , където ще можем да се насладим на изобилието от диви

животни зебри, жирафи, слонове, антилопи и др.

А най- хубавото? Най-хубавото е, че само на 100 м. от мястото където спим има

огромен водоем, заграден с мрежа, на който по всяко време, с чаша кафе, чай

или вино можем да седнем на пейка и да наблюдаваме пристигащите

животни.

опция за допълнително нощно сафари

настаняване: Okaukuejo Bush Chalets вътре в националния парк ( включена

закуска и вечеря)

ден 10-ти: Национален парк Etosha  

https://www.nwr.com.na/resorts/okaukuejo-resort/
https://www.nwr.com.na/resorts/okaukuejo-resort/


сутринта в 6.00 часа се събуждаме със звуците на заобикалящите ни

"храсталаци" и поемаме към западната част на парк Etosha на сафари.

Закуската ни е опакована за изпът. за обяд спираме в Halali Camp. следобяд

ще релаксираме и ще се наслаждаваме на водоема, който събира огромно

количество диви животни.

С напредването на следобеда ще продължим да "изследваме" тази част на

etosha, като разгледаме и местността с разпръснатите навсякъде баобаби. 

пристигаме в лагера, освежаваме се и се събираме около лагерния огън за да

обсъдим приключенията и впечтленията от изминалия деня. 

настаняване : Namutoni Chalets ( включена закуска ) 

ден 11-ти: Сафари в Национален парк Etosha

https://www.nwr.com.na/resorts/namutoni-resort/#1577509781803-080f5de9-9c9b47e7-1997
https://www.nwr.com.na/resorts/namutoni-resort/#1577509781803-080f5de9-9c9b47e7-1997


тази сутрин напускаме Etosha, като по пътя спираме в Otjiwarongo Cheetah Fund,

където имаме обиколка с местен гид из центъра за опазване на гепарди. време за

свободен обяд в Cheetah Foundation. 

по-късно пристигаме в нашия луксозен лодж, където можем да се насладим на

необичайна бушменска Спа сесия. възможност и за следобедно сафари.

Следобедът ни продължава с уникален пешеходен трек за носорози! Адреналинът

ни е максимално повдигнат и поемаме по следите на носорога. Черният носорог е

застрашен от изчезване, но това е едно от местата в африка, където шансовете да

го видим не са никак малки. Със специални гидове отиваме на обиколка за черни

носорози.  след което се връщаме към отправната ни точка - виндхук.

Настаняване: Otjiwa Mountain Lodge ( включена закуска и вечеря ) 

ден 12-ти: Центъра за опазване на Гепарди - Пешеходен трек за носорози

Сутринта се Наслаждаваме на последната ни закуска в безкрайно уютния Otjiwa

Mountain Lodge, а малко По-късно се насочваме към Виндхук и летището. 

ден 13-ти: Otjiwa- Виндхук ( летище) 

https://cheetah.org/
https://www.nwr.com.na/resorts/namutoni-resort/#1577509781803-080f5de9-9c9b47e7-1997
https://www.nwr.com.na/resorts/namutoni-resort/#1577509781803-080f5de9-9c9b47e7-1997
https://www.nwr.com.na/resorts/namutoni-resort/#1577509781803-080f5de9-9c9b47e7-1997
https://www.nwr.com.na/resorts/namutoni-resort/#1577509781803-080f5de9-9c9b47e7-1997
https://www.nwr.com.na/resorts/namutoni-resort/#1577509781803-080f5de9-9c9b47e7-1997
https://www.nwr.com.na/resorts/namutoni-resort/#1577509781803-080f5de9-9c9b47e7-1997


Самолетни билети София -Виндхук - София ( Катарски авиолинии)

всички входни такси и активности в националните паркове описани в

програмата ( без допълнителните по избор )

11 нощувки в хотели/ лоджове - висок клас

1 нощувки диво къмпингуване в палатка

цената е за настаняване в двойна стая ( за единична стая се доплаща 830 евро )

Частен/личен транспорт с комфортен джип 4х4 (Toyota & Land Cruisers)

изхранвания включени в програмата (13 закуски,  8 вечери)

местен екскурзовод, който ще ни придружава през цялата програма

Бюджет:  3890 eвро 

Цената включва:

*възможно e и сами да закупите своите билети, с начална точка различна от София, моля пишете ни, за
да ви дадем цена на приключението без самолетни билети 

Цената НЕ включва:

КОНТАКТИ:

тел: 0887838788/0888343843

email: sales@golive.bg

Виза за Намибия ( около 60 евро)
Бакшиши (около 5$ на ден)
Застраховки (медицинска и/или отмяна на пътуване)


