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Główne atrakcje wyprawy do
Botswany i Zimbabwe
●

Wizyta w rezerwacie biosfery Waterberg

●

Trekking połączony z tropieniem nosorożców w Khama Rhino Sanctuary

●

Nocny spacer po solnisku Makgadikgadi Pan

●

Nocleg na Kubu Island w Makgadigadi Pan

●

Wizyta w Planet Baobab i podziwianie 4000 letnich baobabów

●

Lot awionetką nad Deltą Okavango w rezerwacie Moremi (opcja)

●

Safari w rezerwacie Moremi - Delta Okavango

●

Rejs łodzią mokoro po kanałach Delty Okavango

●

Safari w poszukiwaniu Wielkiej Piątki Afryki w Parku Narodowym Chobe

●

Offroadowa jazda przez Park Narodowy Chobe

●

Rejs safari prywatną łodzią po rzece Chobe

●

Rejs po rzece Zambezi na zachód słońca połączony z ekskluzywną kolacją

●

Lot śmigłowcem nad Wodospadami Wiktorii (opcja)

●

Trekking po lesie deszczowym w Parku Narodowym Victoria Falls i oglądanie Wodospadów Wiktorii

●

Skok na bungee z mostu łączącego Zambię i Zimbabwe (opcja)

●

Przejazd tyrolką z Zambii do Zimbabwe nad kanionem rzeki Zambezi (opcja)

●

Wieczór bębniarski i kolacja w tradycyjnej afrykańskiej restauracji

●

Rafting na rzece Zambezi

●

Adventure Jetboat (opcja)

●

Noclegi w namiotach rozstawionych na dachach samochodów terenowych w samym środku rezerwatów

Gotowi na afrykańską przygodę?
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Poznaj Dziką Afrykę... zanim się zmieni!
Dla kochających przyrodę, Botswana to pozycja obowiązkowa. To kraj prawie dwa razy większy od
Polski z populacją poniżej dwóch milionów ludzi. Olbrzymi rezerwat – tak określicie ten kraj, gdy
porażą Was niesamowite przestrzenie dzikiej Botswany. Ciekawi, pogodni tubylcy podzielą się z
swoim światem, nieskalanym cywilizacją wielkich miast, w którym człowiek nie podporządkował
sobie jeszcze natury. Botswana charakteryzuje się przede wszystkim ogromnym bogactwem
świata zwierząt i roślin. W Parku Narodowym Chobe – najstarszym w Botswanie – królują słonie.
Lokalna populacja majestatycznych olbrzymów należy do największych na świecie. Obok nich żyją
pozostałe gatunki Wielkiej Piątki Afryki (lwy, bawoły, nosorożce i lamparty) oraz liczne
hipopotamy, krokodyle i likaony. Obserwowanie zachodu słońca wśród tylu zwierząt gromadzących
się przy wodopojach to przeżycie, który zostanie w pamięci na zawsze. Rzeka Okawango nie płynie
do oceanu, ale zatapia obszar doliny Kalahari o powierzchni 15000 km². Delta, która jest jedną z

DWA OBLICZA AFRYKI I DWA NATURALNE CUDA ŚWIATA

największych na świecie delt śródlądowych, pokryta jest tysiącem mielizn, zamieszkałych przez
dzikie zwierzęta. Rejon o niebywałym znaczeniu ekologicznym. Płynąca z północy (z Angoli) rzeka,
w swoim końcowym odcinku tworzy ogromne rozlewiska – o długości 1600 km i dorzeczu ok. 800
tys. km² wsiąka ostatecznie w Kalahari. Rezerwat Moremi położony we wschodniej Delcie
Okawango, graniczy z Parkiem Narodowym Chobe i obejmuje prawie jedną trzecią Delty Okawango
Ten wyjątkowy ekosystem powoduje, że mamy do czynienia z jednym z największych spektakli
przyrody na świecie. To szeroki wachlarz 164 gatunków ssaków, 460 ptaków, 157 gadów, 84
gatunków ryb i 5000 różnych owadów. Podróż do Botswany to spełnienie marzeń o miejscach
niezmąconych cywilizacją. Jeśli kochasz przyrodę, musisz tu dotrzeć!

Zimbabwe to jeden z najbiedniejszych krajów Afryki, a także świata. Nie ustępuje on jednak
bogactwem natury bogatszemu sąsiadowi. Znajdujące się tu parki narodowe, pełne zwierząt i
bogatej roślinności, należą do najpiękniejszych na świecie. Wyjątkowe ukształtowanie terenu,
piękne krajobrazy, gościnni ludzie i dzika, nieokiełznana przyroda, czynią ten kraj jednym z
najważniejszych i najpiękniejszych miejsc na mapie Afryce.
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Najwspanialszą atrakcją Zimbabwe są Wodospady Wiktorii, które zmienią na zawsze Wasze
podejście do sił natury. Mosi-oa-Tunya – mgła, która grzmi to miejscowa nazwa wodospadów,
odkrytych w 1855 roku przez szkockiego misjonarza i badacza Davida Livingstone’a. Jest to
jeden z siedmiu naturalnych cudów świata – wodospad łączący dwa kraje – Zambię i
Zimbabwe. Znajdujące się na terenie Victoria Falls National Park wodospady w 1989 roku zostały
wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wodospad Wiktorii jest jedynym
wodospadem na świecie, mającym rozpiętość 1700 metrów i wysokość spadku wody 108 m.
W sezonie szczytowym w każdej sekundzie przetacza się tu ponad 9 mln litrów wody. Łomot
spadającej wody słyszalny jest w promieniu 40 kilometrów, a rozpylona woda tworzy rodzaj
słupa wznoszącego się na wysokość 400 metrów, widocznego w promieniu 50 kilometrów.
Wirujące wokół kropelki odbijają się w tysiącach tęczowych miraży. Wyjątkowym zjawiskiem tego
miejsca jest tęcza księżycowa, występująca tylko podczas pełni. To z pewnością jedna z
najbardziej spektakularnych atrakcji Afryki.

Pokaż swoim dzieciom dziką Afrykę już teraz, bo jak dorosną może to być już zupełnie inny
kontynent. Świat przyrody jest piękny, tajemniczy, fascynujący – częścią tego świata jest także
człowiek. Świat ten dostarcza nam pozytywnych emocji, wzruszenia, ciszy, wzbudza

NAJPIĘKNIEJSZE REZERWATY ŚWIATA! BOTSWANA I ZIMBABWE

zainteresowanie i podziw. Świat odkryty, a jednak wciąż odkrywany. O tym, że przyroda ze swym
niezwykłym bogactwem barw, zmiennością zjawisk pociąga dziecko i ma na niego
wszechwładny wpływ, nie trzeba nikogo przekonywać. Poznawanie przyrody wpływa na ogólny
rozwój dziecka. Dostarcza mu wiele możliwości przeżywania nowych doznań i wzbogacania
wiedzy, sprzyja także rozwojowi umysłowemu i emocjonalnemu, wpływa na rozwój uczuć
estetycznych, dziecko uczy się odczuwania i podziwiania piękna przyrody, a także
uzewnętrzniania uczuć. Na naszej wyprawie nauczysz dziecko samodzielności i pokażesz, że
poza wirtualnym światem istnieje również ten realny, piękny i fascynujący.
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Zobacz co nas czeka
w Botswanie,
Zimbabwe i RPA!
Więcej ﬁlmów z naszych
podróży na Vimeo
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DZIEŃ 1 LECIMY DO AFRYKI!
STARTUJEMY – LOT DO JOHANNESBURGA
Czeka nas międzykontynentalny przelot do Johannesburga. Spotykamy się na
lotnisku. Przed nami niepowtarzalne wrażenia, wspaniałe widoki i niesamowite
przygody. Z odpowiednim wyprzedzeniem poinformujemy wszystkich uczestników jak
przygotować się do wyprawy, co wziąć ze sobą, jakie zrobić szczepienia, aby czuć się
bezpiecznie.

botswana w liczbach
odległość od Polski – 8 196 km
powierzchnia: 630 370 km²
liczba ludności: 2 180 000 (2017)
języki: głównie angielski i setswana
temperatura w trakcie pobytu: 28 st. C
wilgotność: 30%
waluta: pula

DZIEŃ 2 WATERBERG
JOHANNESBURG - WATERBERG
Po przylocie ruszymy do bazy. Chwila odpoczynku. Dostaniemy
samochody i ekwipunek kempingowy, przejdziemy szkolenie z obsługi
sprzętu i wyruszymy w podróż. Po drodze zatrzymamy się w markecie,
aby uzupełnić zapasy jedzenia na najbliższe kilka dni. Następnie miniemy
Pretorię i udamy się w stronę pierwszego noclegu w uznanym przez
UNESCO rezerwacie biosfery Waterberg. Po drodze, jeśli czas pozwoli
zjemy obiad na świeżym powietrzu, na prywatnej farmie. Nocleg
spędzimy w rozstawionych na samochodowych dachach namiotach, na
kempingu w rezerwacie. W tym pięknym, nieogrodzonym obozie pośród
typowo afrykańskich drzew można spotkać największe antylopy eland, a
także oryksy południowe i żyrafy. W zależności od pory przyjazdu
istenieje możliwość spaceru do buszu. Wieczorem czeka nas wspólne
ognisko i kolacja. Waterberg to pierwszy kontakt z prawdziwie dziką
Afryką.

DZIEŃ 3 Khama Rhino
WATERBERG - KHAMA RHINO
Po wczesnym śniadaniu wyjedziemy z rezerwatu Waterberg.
Pojedziemy bocznymi, nieuczęszczanymi przez turystów szlakami i
przekroczymy granicę z Botswaną, przechodzącą przez most na
rzece Limpopo. Krótki przystanek w miejscowości Mahalapye,
położonej na skraju doliny Kalahari i dokładnie na zwrotniku
Koziorożca. Po dojeździe do Khama Rhino czeka nas wspólna kolacja
i wieczorne rozmowy przy ognisku. Wszystko to wśród dźwięków
otaczającej nas dzikiej przyrody. Nocleg w namiotach.

DZIEŃ 4 makgadikgadi pan
KHAMA RHINO - KUBU ISLAND
Pobudka wcześnie rano i piesza wędrówka do buszu w towarzystwie
wykwaliﬁkowanego przewodnika. Postaramy się wytropić nosorożce białe i czarne
oraz wiele innych ssaków, gadów i ptaków, zamieszkujących ten przepiękny rezerwat.
Następnie zjemy śniadanie i wyjedziemy do Makgadigadi Pan. Zatrzymamy się w
miejscowości Lethakane, gdzie będziemy mieli możliwość zakupu najlepszej wołowiny
na świecie (porównywanej do argentyńskiej), zatankujemy auta i uzupełnimy napoje.

Po przystanku, ruszymy na Kubu Island, gdzie na pustkowiu spędzimy najbliższy
nocleg. Trasa do Kubu Island to wyzwanie nawet dla wytrawnych off-roadowców.
Droga ta często zanika po letnich podtopieniach. Nagrodą po ciężkiej jeździe będzie
jeden z najwspanialszych zachodów i wschodów słońca na świecie. Czeka nas dziki
kemping bez żadnych sanitariatów i udogodnień. Nocą przespacerujemy się po
wyschniętym jeziorze. Czekają nas zapierające dech w piersiach widoki, w tym
znajdujące się na wyspie piękne baobaby. Przewidujemy czas na nocną sesję
zdjęciową. Kolację i nocleg umili nam widowiskowy, jaśniejący baldachim z gwiazd.
Takiego grilla nie zapomni się do końca życia!

DZIEŃ 5 PLANET BAOBAB
KUBU ISLAND - PLANET BAOBAB
Rano, po śniadaniu wyjedziemy do Planet Baobab. Przed nami dalszy
ciąg hardcorowego off-roadu. Wymagać to będzie trzeźwości i
sprawności ﬁzycznej, w zamian oferujemy nieziemskie wrażenia. Droga
jest znana z tego, że za każdym razem prowadzi inaczej. W trakcie pory
deszczowej wszystkie szlaki zacierają się i jest bardzo rzadko
uczęszczana. W trakcie przeprawy strudzonych podróżników czekać
będzie miła niespodzianka. Dojazd do Planet Baobab.

Planet Baobab – nieoﬁcjalnie uznawana za stolicę baobabów. Położone
na brzegu wyschniętego, słonego jeziora Makgadigadi miejsce to
świetny przystanek w drodze do Delty Okavango. Będziemy mieli
możliwość zwiedzania pieszo okolicznego buszu i podziwiania
najstarszych baobabów w okolicy i wodopoju słoni. Średni wiek drzew to
4000 lat. Zrelaksujemy się na, jak mawiają podróżnicy, największym i
najbardziej przyjemnym basenie w całej Kalahari. Na kolację dania z całej
Afryki przy wspólnym ognisku. Nocujemy w tradycyjnych chatach
Bakalanga, zbudowanych z błota, w tradycyjnych domkach z trawy,
budowanych przez Buszmenów lub w namiocie pod baobabem.

DZIEŃ 6 DELTA OKAVANGO
PLANET BAOBAB - MAUN
Po porannej sesji zdjęciowej zjemy śniadanie i ruszymy w stronę Maun. Po
drodze zatrzymamy się w miejscowości Gweta, aby odwiedzić lokalną szkołę.
Następnie udamy się do Maun, która jest bazą wypadową do Delty Okawango.
Tam zrobimy ostatnie zakupy i mentalnie przygotujemy się do wyprawy do
jednego z najdzikszych miejsc na świecie. Nocleg na kempingu i wspólna
kolacja przy ognisku.

DZIEŃ 7 DELTA OKAVANGO
MAUN - THIRD BRIDGE
Tego dnia podziwiać będziemy z lotu ptaka położony w Delcie Okavango
rezerwat Moremi. Lot widokowy awionetką (opcja) pozwoli nam ocenić
wielkość tej śródlądowej delty. Widoki oraz zdjęcia, jakie wykonacie podczas
prawie godzinnego lotu na niskim pułapie, ukażą wam trasy migracji zwierząt
oraz komunikacji kanałami Delty Okawango. Po locie przejedziemy przez
tereny, które oglądaliśmy z powietrza i udamy się wymagającą, off-roadową
drogą w stronę Third Bridge.

Nie zabraknie również dzikich zwierząt, których w delcie jest niewiarygodnie
dużo. Gdzieniegdzie czekać nas będzie jazda na azymut, ponieważ porą
deszczową trasa lubi zanikać. To trudny teren, możliwe są przeprawy przez
wodę i podtopione mosty. Przeżyjemy prawdziwą off-roadową przygodę.
Będziemy znajdować się poza zasięgiem telefonów komórkowych, bez dostępu
do Internetu, stacji benzynowych oraz sklepów. Lunch na łonie natury
przygotujemy sami. Nagrodą za jazdę po bezdrożach jest nocleg w okolicach
„trzeciego mostu”. To będzie jedna z najdzikszych nocy w rezerwacie. Słonie
spacerują po kempingu między samochodami i namiotami, a hipopotamy
mruczą nad rozlewiskiem. Dziki kemping w towarzystwie zwierząt to najlepszy
sposób na poznanie Afryki.

DZIEŃ 8 DELTA OKAVANGO
THIRD BRIDGE – KWHAI
Ósmego dnia wyprawy udamy się na spływ tradycyjnymi łodziami mokoro, w
południowej części rozlewiska. Dowiemy się od przewodników wielu ciekawostek o tej
wyjątkowej śródlądowej delcie. Dlaczego Okawango jest tak ważna i co cenią sobie w
swojej pracy ludzie kierujący mokoro? Tutaj całkowicie uciekniemy od cywilizacji i
zapuścimy się w najdziksze kanały delty. Następnie czeka nas safari w poszukiwaniu
Wielkie Piątki Afryki.

Nocleg spędzimy nad rzeką Kwhai, na kempingu. To fascynujące miejsce uznawane
jest za jedno z najdzikszych miejsc noclegowych świata. Nocne odgłosy to wspaniała
terapia dla wszystkich zestresowanych dusz. Przez kemping często przechodzą
dzikie zwierzęta, głównie hipopotamy, słonie oraz hieny. Między nami, a zwierzętami
nie będzie żadnego ogrodzenia, więc nocne spacery, nawet do toalety, są surowo
zabronione.
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DZIEŃ 9 chobe national park
KWHAI - LINYANTI
Pobudka wcześnie rano, gdy zwierzęta są bardzo aktywne. Zjemy śniadanie na łonie natury i
ruszymy na poranne safari i przejedziemy z rezerwatu Moremi do Parku Narodowego Chobe.
To jeden z największych rezerwatów na świecie, z niezliczoną ilością zwierząt, ponoć żyje tu aż
80 tysięcy słoni. W rezerwacie możemy również spotkać niezliczoną ilość antylop, lwy,
lamparty, hieny, a przy odrobinie szczęście nawet nosorożce czy likaony. W trakcie zwiedzania
zrobimy przerwę na lunch na jednym z wyznaczonych do tego miejsc.

Dalsza droga to spore wyzwanie dla kierowców, ponieważ będą oni musieli zmierzyć się z
grząskim piaskiem. Ten przejazd to idealna okazja do sprawdzenia własnych umiejętności
off-roadowych nabytych w poprzednich dniach. Tego dnia naszym celem będzie camping nad
rzeką Linyanti. Po dotarciu na miejsce rozbijemy obóz i zjemy wspólną kolację przy ognisku.

Ten wieczór to czas na skosztowanie afrykańskich potraw. Wszyscy lubiący gotować przygotują
wraz z przewodnikami potjiekos oraz chakalakę, czyli tradycyjne smaki południowej Afryki.
Przed nami kolejne survivalowe szkolenie. Nauczymy się rozpalać ognisko krzesiwem. Nie jest
to wcale takie proste, więc zalecamy cierpliwość. Otwarty teren daje doskonałą możliwość
obserwowania przyrody. Towarzystwo zwierząt gwarantowane.

DZIEŃ 10 Chobe
national Park
LINYANTI - IHAHA
Tego dnia będziemy mieli szansę trochę odpocząć,
ponieważ nie musimy wstawać o świcie, a wyjazd z
kempingu nastąpi dopiero po lunchu. Przedpołudnie
spędzimy nad rzeką Linyanti, część z pewnością zajmie się
kontemplowaniem przyrody, a reszta porządkowaniem
bagażu, ponieważ następnego dnia rozstajemy się z
naszymi mobilnymi domami. Po południu ruszymy w stronę
położonego nad rzeką Chobe kempingu Ihaha. W trakcie
przejazdu czeka nas kolejne safari. To idealna pora, by
zobaczyć afrykańska faunę, szykującą się do nocy. Okolice
rzeki Chobe to najlepsze miejsce do podziwiania dzikiej
afrykańskiej przyrody. Ilość zwierząt i różnorodność
gatunków po prostu zwala z nóg. To safari będzie
doskonałym ukoronowaniem naszej wyprawy i ostatnią
szansą na zrobienie oszałamiających zdjęć w czasie magic
hour. Po zachodzie słońca dojedziemy na kemping. Tam
rozbijemy nasz ostatni obóz i zjemy wspólną kolację przy
ognisku.

DZIEŃ 11 Victoria falls
IHAHA - KASANE - VICTORIA FALLS
Po śniadaniu wyjedziemy z rezerwatu do leżącej na granicy czterech państw
(Botswana, Namibia, Zimbabwe, Zambia), miejscowości Kasane.
Tam czeka nas rejs statkiem po rzece Chobe. Pobyt na łódce to świetna
okazja, aby obserwować ten park narodowy z innej perspektywy. Da nam to
sporą szansę na zobaczenie zwierząt podczas kąpieli, a może i polowania.
Uwaga na hipopotamy! Po dwugodzinnym rejsie, wypakujemy bagaże i
oddamy samochody. Przesiądziemy się do busa i pojedziemy do Zimbabwe.
Tam auta nie będą już nam potrzebne. Czas na kolejną, zgoła odmienną
dawkę adrenaliny, a wieczorami imprezy w iście afrykańskim stylu. Po
przyjeździe do Victoria Falls zakwaterujemy się w domkach dla podrózników.
Miejsce w dzień bardzo spokojne i ciche, wieczorami zaminienia się w klub z
doskonałą muzyką i imprezą na świeżym powietrzu. Po zakwaterowaniu
udamy się na kolejny rejs tego dnia, tym razem po rzece Zambezi. Na statku
szef kuchni przygotuje dla nas wyśmienitą kolację, która zjemy przy
przepięknym afrykańskim zachodzie słońca. Po rejsie impreza w Shoestrings
i nocleg w lodgy.

DZIEŃ 12 victoria falls
AKTYWNY DZIEŃ W VICTORIA FALLS
Po śniadaniu ruszymy oglądać słynne wodospady, jeden z siedmiu naturalnych cudów świata.
Zaczniemy od śmigłowca! (opcja). Niektórzy z nas będą mieli możliwość pierwszego w życiu lotu
helikopterem. Wyjątkowa sceneria tego miejsca na granicy Zimbabwe i Zambii robi ogromne
wrażenie. Podczas 15 minutowego przelotu zobaczymy majestatyczny wodospad, piękną rzekę
Zambezi, wąwóz i okolice. Nic nie dorównuje obserwacji i doświadczaniu Wodospadów Wiktorii z
lotu ptaka. Poczujecie się jak anioły, które opisał dr David Livingstone odkrywający wodospady. Jak
zapisał odkrywca w swoim dzienniku w 1855 roku: Sceny tak piękne, że muszą oglądać je anioły w
locie. Wy również obejrzycie absolutnie niesamowity spektakl natury, w którym głównym aktorem
jest Zambezi, zderzająca się z ziemią z wysokości 108 metrów.
Po tym ekscytującym doświadczeniu udamy się na spacer wzdłuż wodospadów, aby z bliska
poczuć niesamowitą moc natury. W jednej z lokalnych restauracji zjemy obiad. Następnie pokonamy
słynny most łączący Zimbabwe z Zambią. Najbardziej odważni wybiorą tam skok na bungee (opcja)
z wysokości 111 m – to jedno z najlepszych miejsc do uprawiana bungee jumpingu na świecie.
Mniej odważnym proponujemy przejazd tyrolką (opcja) z Zambii do Zimbabwe.
Po powrocie do lodgy chwilę odpoczniemy. Wieczorem czekać nas będzie tradycyjna wielodaniowa
kolacja, ze słynnym afrykańskim grillem, na którym serwowane będą przeróżne mięsa – od
antylopy do guźca, a także wiele rodzajów ryb. Ciekawe na ile egzotycznych potraw skusicie się,
ponieważ będziecie mieli niepowtarzalną możliwość testowania smaków Afryki. Zaskoczą nas dania
wegetariańskie i afrykańskie desery. Wszystko to przy lokalnych tańcach i muzyce. W trakcie kolacji
koncert bębniarzy i wspólna nauka grania na bębnach. Wieczorem impreza i nocleg w lodgy.

DZIEŃ 13 VICTORIA FALLS
RAFTING NA RZECE ZAMBEZI
Na rozruszanie po nocnych szaleństwach udamy się na spływ pontonowy
kanionem rzeki Zambezi (opcja). To jeden z najlepszych i zarazem
najdzikszych spływów słodkowodnych na świecie. Rzeka Zambezi uznawana
jest przez entuzjastów raftingu i kajaków za jedną z dziesięciu najlepszych
rzek, nadających się do uprawiania tego rodzaju sportów. Jeśli
podświadomie nie kojarzysz takich sformułowań, jak „schody do nieba” i
„zamarcie z przestrachu” z przygodą, oznacza to, że musisz spróbować
raftingu na dzikiej rzece Zambezi. To nazwy trudnych rapidów, których jest
tutaj 20. Spływy na Wodospadzie Wiktorii na rzece Zambezi zaklasyﬁkowane
zostały przez Brytyjski Związek Canoe na 5 w sześciostopniowej skali
trudności.

Po 2,5 godzinach wiosłowania, zjemy lunch na łonie natury. Powrót do bazy.
Dla osób, które nie wezmą udziału w raftingu, będzie możliwość skorzystania z
innych atrakcji, takich jak Adventure Jetboat (opcja) czyli niezapomniany
spływ profesjonalną łodzią motorową kanionem rzeki Zambezi, aż do
Wodospadów Wiktorii. Wieczorem zjemy pożegnalną kolację, a chętni udadzą
się na imprezę do jednego z lokalnych klubów.

DZIEŃ 14 victoria falls
OSTATNIE CHWILE W AFRYCE I WYLOT
To już ostatni dzień w Afryce, jednak postaramy się i ten moment wykorzystać
aktywnie. Nieopodal głównej ulicy znajdziemy ogromny market z wyrobami sztuki
afrykańskiej, rzeźbami oraz tekstyliami. Zdecydowanie warto poznać to miejsce,
wypełnione ręcznej roboty maskami, ogromnymi posągami… i oczywiście
wszędobylskimi magnesami na lodówkę. Tu i ówdzie znajdziemy również stragany z
recycling-art. Miejscowi są mistrzami w tworzeniu rzeźb z puszek po napojach,
kapsli czy znalezionych kawałków metalu.

Po śniadaniu pakowanie i wylot do Polski.

DZIEŃ 15 Lądowanie
Przylot do kraju. Ostatnie pożegnanie na lotnisku i powrót do domów.

BOTSWANA

CENA ZAWIERA
●

wszystkie przejazdy

●

wynajem aut terenowych - Toyota Hilux z pełnym

CENA NIE ZAWIERA
PRZELOT
●

ekwipunkiem kempingowym i ubezpieczeniem AC

Warszawa/Berlin - Johannesburg Victoria Falls - Warszawa/Berlin ok.

●

koszty przekraczania granic

●

wszystkie atrakcje ujęte w programie poza tymi

●

3300 zł
Wizy do Zimbabwe - 30 USD

oznaczonymi jako (opcja)

●

paliwa podczas trasy

KOSZTY NOCLEGÓW:

●

WYŻYWIENIE

NAJWIĘKSZY REZERWAT ŚWIATA
●

TERMIN WYPRAW
04.09-18.09.2023
18.09-02.10.2023

●

wspólnie przygotowywanych posiłków,

+ drewno na ognisko

napoje, alkohol

lodga backpackerska w Victoria Falls
ATRAKCJE FAKULTATYWNE
UBEZPIECZENIE:

●

●

ubezpieczenie ERGO Ubezpieczenia Podróży – TIP PLUS,
40 000 EUR, KR 5000 EUR, NNW 30 000 PLN

lot widokowy nad Deltą Okavango 145 USD

●

15-minutowy Lot Śmigłowcem nad
Wodospadami Wiktorii – Flight of

KOSZTY POBYTU W PARKACH NARODOWYCH:
●

KOSZT UCZESTNICTWA:

11 990 PLN + LOTY

zakupy spożywcze potrzebne do

wszystkie kempingi w rezerwatach

Angel - 165 USD

Rezerwat Waterberg, Makgadikgadi Pan, Khama Rhino

●

rafting na rzece Zambezi - 150 USD

Sanctuary, Moremi Game Reserve, Chobe National Park,

●

Adventure Jetboat - 120 USD

Wodospady Wiktorii, Zambezi National Park

●

skok na bungee z Victoria Falls Bridge -

KOSZTY WYŻYWIENIA

●

160 USD

●

1 uroczysta kolacja na rejsie po Zambezi (open bar)

●

1 uroczysta kolacja na wieczorze bębniarskim (bez napojów
i alkoholu)

Przejazd tyrolką z Zambii do
Zimbabwe - 50 USD

●

Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z
wyjazdu. Koszt ubezpieczenia to 4,4%
od wartości imprezy.

Ten folder nie jest ofertą sprzedaży w rozumieniu prawa handlowego. Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w
wyniku obustronnego uzgodnienia. W takim przypadku będziemy proponować alternatywne (równomierne ﬁnansowo) rozwiązania
zastępcze. Nierównoważne ﬁnansowo rozwiązania wymagają dopłaty nadwyżki w stosunku do obliczonego kosztorysu. Wszelkie
prawa do tekstu, programu i zdjęć użytych w folderze są zastrzeżone.

Z prawdziwą przyjemnością polecam
wyprawy organizowane przez. Namibia to
dziewiczy, ale niesamowicie piękny kraj,
dzięki profesjonalizmowi i doświadczeniu
organizatorów nic nie odwracało mojej
uwagi od jej pięknych krajobrazów. Dziękuję
za wspaniałą atmosferę, a przede
wszystkim prawdziwą pasję ekipy.

Moje wszelkie oczekiwania dotyczące
tego wielkiego kawałka Afryki się
spełniły, a moje ego zostało w pełni
zaspokojone, tym co zobaczyłem,
przeżyłem i tym co przygotowano dla
mnie w Namibii. Auta terenowe,
namioty i doborowe towarzystwo – to
prawda, spełniły się moje marzenia

Mateusz poznański

Piotr Deutsch

Dyrektor Banku - ING Bank Śląski

Prezes ﬁrmy ProOﬃce

Jeśli poszukujecie wygód, paskudnych drinków z
all-inclusive i basenów z podgrzewaną wodą, to
zdecydowanie odradzam. Jeśli natomiast chcecie
doświadczyć traperskiej przygody, zanurzyć się głęboko
w Afryce, zobaczyć jak naprawdę wygląda życie
rdzennych mieszkańców tego ogromnego kontynentu,
zajrzeć w miejsca, gdzie turyści nie zaglądają i to
wszystko we wspaniałej atmosferze pionierskiej
przygody, to traﬁliście pod właściwy adres.

MICHAŁ truchanowicz

Igor Olejniczak
PRZEWODNIK
+48 501 740 604
igor@legalnomads.pl

Microsoft, Key Account Manager

Drugiego dnia wieczorem w Botswanie na
kamping "przyczłapał" sobie dość potężny
czarny nosorożec i wystarczyło zrobić 5
kroków żeby go klepnąć w tyłek. I tak
zaczęła się moja przygoda...

Moje oczekiwania co do wyprawy zostały zrealizowane
już w drugim dniu, a pozostałe dni
to kolejne dawki niezapomnianej i niewiarygodnej
przygody i pozytywnej energii. Ludzie, zwierzęta,
krajobrazy – wszystko było niesamowite. Ich
doświadczenie, wiedza, profesjonalizm oraz dobroć
i prawdziwość sprawi, że będzie to wasza najlepsza
w życiu przygoda.

Izabela szymańska

Bartek rysak

uczestniczka Projektu Botswana

uczestnik Projektu Namibia

Mega ludzie. Wszystkie chwile z nimi
spędzone są warte całego worka
kolumbijskich peso.

Grzegorz słowiński
uczestnik Projektu Kolumbia

Ania Olejniczak
BIURO
+48 509 627 711
ania@legalnomads.pl
www.legalnomads.pl

Przygoda czeka, nie zwlekaj!
Mamy tylko 14 miejsc :)
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