Namibia rundt med Victoria Falls
Med alt fra saltørkener, fantastiske kyststrækninger, store nationalparker og frodige
deltaer i Caprivi har Namibia virkelig mange oplevelser at byde på. I skal se solen stå op
over Sossusvleis fantastiske sandklitter og opleve den enestående skeletkyst med
kæmpe kolonier af flamingoer og pelssæler. Men hvad er en tur til Namibia uden et besøg
i Etosha Nationalpark! Her kommer elefanter, springbukke, gnuer og meget mere ned til
vandhullerne for at drikke og bade på de store saltsletter. I afslutter rejsen i Zimbabwe,
hvor i skal opleve de utrolige Victoriavandfald. Jeres rejse til det sydlige Afrika
indeholder ALT, hvad man forbinder med det mangfoldige kontinent.
•
•
•
•
•
•
•

Se solen stå op over de utrolige sand- og saltsletter i Sossusvlei og Deadvlei
Oplev den vilde skeletkyst med flamingoer og kæmpe kolonier af pelssæler
Tag på opdagelse efter hulemalerier blandt klippeformationer i Damaraland
Oplev det utrolige dyreliv i Etosha Nationalpark på guidede safariture
Kør langs Okavangofloden og den frodige Caprivi Strip
Bo på fantastiske lodges, hvor beliggenhed og service er i topklasse
Mærk gusen fra de storslåede Victoriavandfald.

Dag 1: Afrejse fra København
Afrejse fra København til Windhoek.
Måltider: på flyet

Dag 2: Ankomst til Windhoek og videre til Sossusvlei: den utrolige Namibørken
I bliver modtaget i lufthavnen af vores lokale partner og kører mod Namibørkenen, hvor
i skal overnatte på en skøn lodge i Sossusvlei. I kører sydpå fra Windhoek via
Spreetshoogte-passet, som forbinder Namibørkenen med Khomashøjlandet. Fra toppen
af skrænten er der en utrolig udsigt. Ørkenen strækker sig over mere end 2000 kilometer
langs Sydafrikas, Namibias og Angolas kyster. Den får nogle steder kun 2 mm årlig
nedbør, og det gør den til det sydlige Afrikas eneste rigtige ørken.
I skal overnatte på Sossus Dune Lodge, som er specielt udvalgt, da den ligger inde i selve
nationalparken. Det giver jer mulighed for at være inde i parken både før og efter
solopgang, hvor i har det hele for jer selv. Det er nemlig lige omkring solopgang, at
Sossusvlei er helt unik.
Måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad
Overnatning: Dead Valley Lodge (eller lignende)
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Dag 3: Sossusvlei og Deadvlei
Den første dag med Moder Afrikas røde jord under fødderne begynder tidligt. Inden
solopgang tager i ind i Sossusvlei for at opleve den fantastiske saltørken i morgenlyset.
Når solen er på vej op og ned, falder lyset helt specielt på de røde sandklitter og giver
én indtrykket af, at nat og dag smelter sammen. Det er virkelig en helt unik oplevelse! I
bruger morgenen i Sossusvlei på at besøge Deadvlei, der engang var en frodig oase med
akaciatræer men nu blot er en helt øde og død saltslette. Hvis noget sted på Jorden
virker øde og forladt, så er det her! I besøger også Big Daddy, som er den højeste sandklit
i Sossusvlei, og dens imponerende 325 meter er noget af en oplevelse. I ser også Dune
45, Elim Dune og vandrer gennem Seriem Canyon, inden i vender retur til jeres skønne
lodge for at nyde eftermiddagen.
I Sossusvlei, som er en del af Namib-Kaukluft Nationalpark, er der også god mulighed for
at stifte sit første bekendtskab med Namibias fauna. I parken er det ikke ualmindeligt at
opleve Oryx-antiloper, springbukke og strudse. Men det er ikke kun de store dyr, der er
interessante her. I Namibørkenen er mange dyr specialiserede til det hårde liv i en ørken,
og her findes mange endemiske arter. En af de små spændende arter er billen Namib
Fodstand, som har udviklet en helt særlig teknik til at høste vand.
Der er mulighed for en tur i luftballon (NB: ikke inkluderet og skal bestilles hjemmefra).
Måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad
Overnatning: Dead Valley Lodge (eller lignende)

Dag 4: Walvis Bay og Skeletkysten
Efter morgenmaden kører i nordpå i Khomasregionen til Solitaire, hvor i krydser
stenbukkens vendekreds. Dette er solens sydligste vendekreds, som på navngivningstidspunktet stod i stenbukkens tegn. Turen går gennem fantastiske klippelandskaber
forbi Gaub- og Kuisebkløfterne. Vejen bringer jer gennem de golde namibiske grussletter til Welwitschia-sletterne, som er anerkendt under UNESCO og er særlig kendt for
sine Welwitschia-planter, som er endemiske for området. Planten med sit særegne
udseende, som ikke ligner nogen andre kendte planter, er også Namibias nationalplante.
Turen fortsætter langs Swakopflodens dale, der danner et utroligt månelignende
landskab, som blev skabt for omkring 460 millioner år siden. I ankommer til
Swakopmund om eftermiddagen, hvor resten af dagen er til fri disposition.
Måltider: Morgenmad
Overnatning: The Rez (eller lignende)
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Dag 5: Skeletkysten
Skeletkysten har fået sit navn efter de skibsvrag og hvalskeletter, der i hvalfangernes tid
blev efterladt på stranden. Portugisiske sømænd kaldte kysten ”helvedes porte”, da
mange skibe blev fanget i tågen ud for kysten og mistede orienteringen og stødte på
grund. Der ligger i dag over 1000 skibe langs kysten i varierende størrelser.
I skal opleve noget af den fantastiske natur, som skeletkysten rummer – det er en god
idé at medbringe kikkert. Dyr har tilpasset sig den golde kyst på trods af de hårde kår. I
starter om morgenen med at køre ud langs lagunen til sumpene, hvor i skal se efter de
smukke flamingoer i sumpene ved Walvis Bay. Nogle gange samles der op imod 70.000
flamingoer, og det er et helt utroligt syn. Der er også mange andre vadefugle i sumpene.
Walvis Bay er kendt som et af de kystnære sumpområder i hele det sydlige Afrika, hvor
flest migrerende fugle raster. Området er et beskyttet RAMSAR-område, hvilket betyder,
at der ingen motoriseret sejlads må være i området. Det medfører at området nogle
gange huser over 100.000 trækfugle.
Eftermiddagen er til fri disposition, og der er flere tilvalg at vælge imellem såsom
kajaktur, sandboarding eller delfinsejlads (NB: ikke inkluderet), eller i kan udforske
Swakopmund.
Måltider: Morgenmad
Overnatning: The Rez (eller lignende)

Dag 6: Skeletkysten til Damaraland
I dag kører i nordpå langs kysten via Henties Bay, hvor i skal besøge kolonier af afroaustralske pelssæler. I de store pelssælskolonier er der et inferno af skrig og skrål, der
blander sig med lugten af fisk fra disse rovdyr. På vejen stopper i ved de særprægede
lavoaser. Disse særlige organismer er resultatet af en symbiose mellem en svamp og en
alge. De lever her i den golde kystørken ved at optage vand fra gusen. De vokser i nogle
områder så tæt sammen, at der dannes smukke farverige marker.
I passerer skibsvrag mellem Henries Bay og den lille farverige by Vlotskasbaken. I kører
tilbage mod Henties Bay og herfra ind i landet over de store åbne sletter til Uis og derfra
videre til Twyfelfontein.
Om eftermiddagen – hvis tiden tillader det – kan i besøge Namibias Open Air Museum
og Twyfelfonteins hulemalerier samt Burnt Mountain og Organ Pipes stenformationer.
Når i det ikke i dag, kan i gøre det i morgen tidlig.
(NB: der er mulighed for, at vi kan arrangere en tur ud og lede efter de specialiserede
ørkenelefanter, der er kendt for at grave efter vand. Dette er dog en heldagsudflugt, så
det vil kræve, at der tilføjes en ekstra dag til programmet. Den er ikke inkluderet i prisen,
og det er bedst, at den arrangeres inden afrejse).
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Måltider: Morgen- og aftensmad
Overnatning: Twyfelfontein Country Lodge (eller lignende)

Dag 7: Videre til Etosha
Efter morgenmaden kører i østpå via Khorix og Outjo til den sydlige adgangsport til
Etosha Nationalpark. På vejen stopper i ved den forstenede skov.
Når i ankommer til til Etosha, kører i ind i parken på gamedrive for at se på dyrelivet.
Sidst på eftermiddagen tjekker i ind på jeres resort, som ligger helt ned til nok et af
Etoshas bedste vandhuller. Vandhullet er oplyst om natten, hvilket giver mulighed for at
opleve dyrene 24 timer i døgnet. Resortet er kun adskilt fra vandhullet af en stenmur, så
man kan sidde tæt på i sikkerhed og iagttage dyrene. Her har der udspillet sig mange
dramaer over tiden. Det er ikke unormalt, at løver kommer for at jage her, efter mørket
falder på, og det er også kendt som det bedste sted i hele Etosha at se det sjældne sorte
næsehorn, som nu er udrydningstruet.
I har to overnatninger på dette resort, så der er rig mulighed for at bruge meget tid ved
vandhullet og opleve horder af dyr komme til og fra for at få lidt at drikke.
Måltider: Morgen- og aftensmad
Overnatning: Okaukuejo Resort (eller lignende)

Dag 8: Etosha - vest
Hele denne dag er afsat til, at i kan være inde i Etosha Nationalpark. Med en størrelse på
omkring halvdelen af Danmarks areal er Etosha med sine 22.270 km2 en af sværvægterne
inden for nationalparker. Parken har fået navn efter den store saltslette, der ligger inde
i parken. Saltsletten har også et imponerende areal på 4760 km2.
Etosha er kendt for sin overflod af dyr. Der er dyr overalt. Kæmpe flokke af gnuer,
zebraer, springbukke og impalaer vandrer mellem vandhullerne. Men også mindre
antiloper som stenbukke, dik-dik (en af verdens mindste antiloper), dykkerantiloper og
meget andet kan ses her i parken. Etosha har også en god bestand af både sjakaler, løver,
leoparder og geparder, så de store rovdyr er også godt repræsenteret i parken, og med
den enorme mængde føde til dem, kan man godt forstå de trives. I besøger nogle af
vandhullerne, hvor dyrene oftest samles.
Måltider: Morgen- og aftensmad
Overnatning: Okaukuejo Resort (eller lignende)
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Dag 9: Etosha - øst
I dag er endnu en hel dags gamedrive. I begynder morgenen med at besøge den østlige
del af parken. Undervejs stopper i ved vandhullerne Olifantsbad, Homob og Salvadora.
Specielt Homob og Salvadora er kendt for de større kattedyr såsom løver og geparder.
Der er mange andre steder undervejs, som i kan stoppe ved for at nyde mere af denne
vidunderlige nationalparks mangfoldighed.
I kan spise frokost på Halali Resort, som ligger halvvejs mellem Okaukuejo og den østlige
indgang til parken. På vej fra Halali kan i desuden gøre holdt ved Rietfontein. Det er et
vandhul, der er kendt for sit søde vand, som mange dyr ynder at drikke. Tæt ved
vandhullet ligger resterne af en gammel benmelsfabrik, der brugte knoglerne fra de
mange zebraer, som reguleringerne i 1950’erne medførte. Buskene bag ruinen er blevet
til et yndet sted for løver at hvile, så hvis i er heldige, ser i dem her. Herefter forsætter i
mod Kalkheuvel og Klein Namutoni, som er nogle af de bedste steder at se både hyæner
og leoparder. Sidst på dagen ankommer i til jeres lodge.
Måltider: Morgen- og aftensmad
Overnatning: Mushara Bush Camp (eller lignende)

Dag 10: Østlige Etosha til Vest Caprivi
I dag venter der jer en lang men fantastisk køretur. I forlader den østlige del af Etosha
for at køre til Grootfontein.
Den såkaldte Caprivistribe er en ca. 450 kilometer lang og 32 kilometer bred tange i det
nordøstlige Namibia, som grænser op til Botswana, Zambia og Angola. Regionen er
utrolig rig på både mineraler og dyreliv, da den omgives af flere store floder, herunder
Zambezi, Okawango og Chobe. Caprivi er endnu ikke præget af turisme, og man får
virkelig følelsen af at være i den afrikanske vildmark. Caprivi virker som en biokorridor
for mange dyr, der krydser mellem Botswana og det østlige Angola. Specielt elefanter
bruger den rute, og man kan til tider opleve elefantflokke på flere hundrede individer.
Caprivi er også en af de sidste højborge for den afrikanske vildhund, også kaldet den
bemalede hund. Her finder man også bøfler, flodheste, Roan-antiloper og krokodiller. Det
er virkelig et utopia af natur.
Sidst på eftermiddagen ankommer i til lodgen, der ligger helt ned til Okavangofloden.
Her har i to overnatninger.
Måltider: Morgen- og aftensmad
Overnatning: Shametu River Lodge (eller lignende)
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Dag 11: Mahango Game Reserve og Popa Falls
Dagen står i naturens tegn. I skal på gamedrive i Mahango Game Reserve, som dækker
et areal på næsten 25.000 hektarer og er en del af den større Bwabwata National Park.
Området er desuden en del af den store flodslette, som Okavangobassinet danner.
Sumpene udspringer her i parken, hvor Okavangofloden løber videre ind i Botswana og
danner det enestående Okavangodelta.
I Mahango Game Reserve er der registreret over 300 forskellige fuglearter, som er
omkring to tredjedele af alle registrerede fuglearter i Namibia. Derfor er det anerkendt
som et vigtigt fuglebeskyttelsesområde af Bird Life International. Her er også registreret
99 forskellige arter pattedyr, inklusive elefanter, bøfler, lechwe sumpantiloper, løver,
leoparder, geparder, oddere og mange flere!
I skal også besøge Popavandfaldene, som i virkeligheden ikke er vandfald men nærmere
strømfald. Okavangofloden rammer her et fire meter højt kvarsitrev i flodlejet, som
danner en række hurtige strømfald, der strækker sig over en kilometer i bredden. Popastrømfaldene ligger i fortryllende naturlige omgivelser.
Derefter vender i tilbage til jeres lodge, hvor resten af dagen er til fri disposition. Hvis i
har lyst, kan i tage på en sejltur på Okavangofloden og nyde solnedgangen eller besøge
en lokal landsby (NB: ikke inkluderet).
Måltider: Morgen- og aftensmad
Overnatning: Shametu River Lodge (eller lignende)

Dag 12: Caprivistriben
Om morgenen kører i videre igennem Caprivistriben og kommer ind i den østlige del
ved broen over Kwandofloden. I har gamedrives på vejen. Efter frokosten har i resten af
eftermiddagen fri til at nyde de skønne omgivelser på jeres lodge eller tage på en sejltur
på Kwangofloden (NB: ikke inkluderet).
Måltider: Morgen- og aftensmad
Overnatning: Camp Kwando (eller lignende)

Dag 13: Over grænsen til Zimbabwe og Victoria Falls
Efter morgenmaden kører i nordpå til Katima Mulilo, over grænsen til Botswana og videre
ind i Zimbabwe til Victoriavandfaldene. Så denne dag skal i krydse grænser et par gange,
hvilket i sig selv er noget af en oplevelse i Afrika. Herefter kører i til jeres lodge i Victoria
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Falls. Afhængig af ankomsttidspunktet kan i tage ud til Victoriavandfaldene om
eftermiddagen, eller i kan vente til næste dag.
Måltider: Morgenmad
Overnatning: Batonka Guest Lodge (eller lignende)

Dag 14: Victoria Falls
I har hele dagen til at nyde vandfaldene. Victoria Falls betragtes som et af de smukkeste
og mest imponerende i verden. Med en imponerende størrelse på 1600 meters bredde
og 128 meters frit fald er dette sted helt spektakulært. Victoriavandfaldene ligger på
grænsen mellem Zimbabwe og Zambia og er erklæret en UNESCO verdensarv.
Vandfaldene blev dannet for omkring 200 millioner år siden, da området var under
voldsom vulkansk aktivitet.
Der er mulighed for at tilkøbe en bådtur på Zambezifloden for at nyde solnedgangen
(NB: ikke inkluderet).
I nyder jeres sidste aften på det afrikanske kontinent og mindes alle de pragtfulde
oplevelser i har haft.
Måltider: Morgenmad
Overnatning: Batonka Guest Lodge (eller lignende)

Dag 15: Victoria Falls til København
Afhængig af jeres flyforbindelse kan i måske nå en sidste tur ud i byen eller ud til
vandfaldene en sidste gang, inden i kører til lufthavnen for at vende retur til Danmark.
Måltider: morgenmad og på flyet

Dag 16: Hjemkomst
Hjemkomst til København.

Pris: se hjemmesiden
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Prisen inkluderer
• Fly København – Windhoek / Victoria Falls – København
• Hotelpakke STANDARD+: Overnatninger på nøje udvalgte 3-4* hoteller og camps i
delt dobbeltværelse
• Alle udflugter ifølge program
• Måltider: 4 dages kvartpension, 7 dages halvpension og 2 dages helpension ifølge
program samt måltider på flyrejserne
• Transfers til/fra lufthavne
• Leje af safaribil med ubegrænsede kilometer, GPS, forsikring, reservehjul (4x4
Toyota Fortuner eller lignende)
• Gamedrives ifølge program
• Lån af mobiltelefon med lokalt simkort under rejsen i Namibia
• Adgang til telefonsupport døgnet rundt gennem vores partner i Namibia

Ikke inkluderet
• Afbestillings- og rejseforsikring
• Drikkepenge til lokale guider
• Visse måltider
• Brændstof til bilen
• Entréer til nationalparker
• (Eneværelsestillæg: 5900 / 6400 kr)

Praktiske oplysninger
Passet skal være gyldigt 6 måneder efter hjemrejse.
Denne rejse er kør-selv.
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