Det fascinera
ande Namib
bia hette
am till 1919 Tyska Sydv
västafrika.
fra
Må
ånga byggnader och pllatsnamn
frå
ån den tiden
n finns kva
ar och det
bor
r fortfaran
nde en del ty
yskättlinga
ar
i la
andet. Det ä
är lite ovän
ntat att se
fär
rgglada sten
nhus i euro
opeisk stil,
sam
mt restaura
anger som serverar
sch
hnitzlar och
h skumman
nde ölsejdlar
me
edan varma
a tropiska ökenvindar
ö
r
vin
ner runt hö
örnen.
Lan
ndet består tiill stor del avv de mäktiga
ökeenområdena Namibo och
h Kalahari.
Nam
miboöknen aanses vara vä
ärldens äldsta
med ökenklimaat i flera miljo
oner år och
harr gett namn ååt landet Nam
mibia.
I So
ossusvlei finn
ns de spektak
kulära
san
nddynerna, sttarkt orangeffärgade och
merr än 300 metter höga utgö
ör de en av de
d största natturattraktion
nerna i hela Afrika.
A
Detta lilla land me
ed endast 2
milj
ljoner invånaare förfogar även
ä
över kustklimat med
d långa strän
nder samt my
ycket imponeerande natio
onalparker. En
E
av dem,
d
Etosha, rankas som
m ett av södra
a afrikas finasste viltreserv
vat. Den djurr och naturin
ntresserade blir
b definitivt
intee besviken i N
Namibia. Up
ppskattar man att livet gåår i ett lugnt avslappnat
a
te
empo blir maan än mindre
e besviken.
Nam
mibia är desssutom tryggtt att turista i.. Det udda laandet är faktiiskt en riktig liten pärla!

DA
AG 1 (SÖN) WINDHOE
EK – ETOSH
HA NATION
NAL PARK
Ank
komst huvud
dstaden Wind
dhoek där lo
okalguide mööter på
flyg
gplatsen. Ressan går direk
kt norrut och första stopp
p blir i
Oka
ahandja, en ttrevlig liten stad
s
som främ
mst förknipp
pas
med landets nattionalmaträttt, biltong, dv
vs lufttorkat och
rök
kt kött, samt d
duktiga hanttverkare.
Vi besöker
b
hanttverksmarkn
naden där dett bland myckket
ann
nat säljs tuseentals träsnid
derier. Sen efftermiddag
kom
mmer vi till E
Etosha Natio
onalpark. (M))

DA
AG 2 (MÅN)) ETOSHA NATIONAL
N
PARK
Hella dagen spen
nderas i Etossha, ett av sö
ödra afrikas
fina
aste viltreserrvat. Områdeet blev nation
nalpark redan
n
190
07 och täckerr en yta av 22
2 000 kvadra
atkilometer.
äggdjursarterr, 300 fågelarrter och ett stort
s
antal ov
vanliga reptiller. Under da
agen tar vi osss
Därr finns mer ään hundra dä
melllan olika vatttenhål där djur
d
ofta sam
mlas för att drricka. Antilop
per, elefanterr, lejon och ssvarta noshörrningar tillhö
ör
de vanligare.
v
Ettosha är specciellt berömt för sin egen särart av im
mpala, ”the bla
ack faced Im
mpala”. (F-M))
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DAG 3 (TIS) ETOS
SHA NATIO
ONAL PARK
K
Dagen b
börjar med fä
ärd i den fasc
cinerande salltöknen Etossha Pan. Vi åker
å
genom d
det flacka om
mrådet och sttannar till vid
d vattenhål längs vägen för
f
att obseervera vilda djur.
d
Ursprun
ngligen var ööknen en jättelik sjö i
Kalaharriöknen där Kununeflode
K
ut. Idag är de
en uttorkad och
o
n mynnade u
består aav salt och miineraler. Efte
er regn fylls d
den tidigare sjön temporrärt
och drarr till sig tusen
ntals fåglar. Bland dem eenorma flamiingoflockar. Vi
ankomm
mer vår lodgee under efterrmiddagen.(F
F-M)

DAG 4 (ONS) ETO
OSHA NATIONAL PAR
RK – DAMA
ARALAND
Vi lämn
nar Etosha med
m de vilda djuren
d
och köör mot Dama
araland, ett av
a
landets mest dramattiska område
en och en av de sista riktiiga
vildmarrkerna i Afrik
ka. Väldiga berg och masssiva granitblock är typisk
ka
inslag i det naturskö
öna landskap
pet. I Damaraaland lever sebror,
efanter, girafffer och svarta
a noshörninggar. Vi reser genom stadeen
ökenelef
Outjo m
med starka tysska influense
er, bland ann
nat finns restter av tyska
militäraa fästningar från
f
förra sek
kelskiftet, och
h sedan vida
are mot
Khorixaas, denna reg
gions huvudstad. Vi passeerar några mindre
m
Damarra
byar inn
nan vi når da
agens slutmål, the Petrifieed Forest(förrstenade
skogen)) med fossila träd som säg
gs vara miljoontals år gam
mla.Vi anländ
der
till lodgeen vid lunchtid. (F-M)

DA
AG 5 (TOR) DAMARAL
LAND
Dag
gen startar i Kunene regionen och om
mrådet Twyfeelfontein, meest känt för vad som kallaas ”bushman art” . På
klip
pporna finns hällristningar och målniingar med hu
undratals figurer som säg
gs ha skapatss av jägarfolk
k innan vår
tideeräkning börrjade. Ristnin
ngarna visar elefanter, nooshörningar och strutsar såväl som avvbildningar av
a människo
ors
och
h djurs fotavttryck. Många
a är mycket välbevarade.
v
Idag utgör de
d fascinerande geologiskka känneteck
ken och finns
med på Unescos världsarvsllista. Här kan
n man även sse ”organ pip
pes”(orgelpip
por), ett antaal pelare som
m naturen på ett
e
sälllsynt sätt skaapat genom erosion.
e
Efterrmiddagen tiill eget förfog
gande. (F-M)

AG 6 (FRE) DAMARALA
AND – SWAK
KOPMUND
DA
Vi fortsätter
f
viaa Henties Bayy, en före dettta
diamantgrävarb
by och tillhålll för europeiiska jägare påå
30--talet, till den
n charmiga kuststaden
k
Sw
wakopmund,,
Nam
mibias andraa största stad
d. Gamla byg
ggnader, en
mysig hamn och
h stranden har
h gjort Swak
kopmund tilll
p
sem
mesterort idag
g.
en populär
Hav
vsvattnet är d
dock ganska
a kallt. Bland byggnadern
na
finn
ns magasin, ffyrtorn och ett
e gammalt fängelse.(F)
f
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AG 7 (LÖR) SWAKOPM
MUND
DA
Dag
gen till eget fförfogande i Swakopmun
nd. Förutom
trev
vliga kaféer o
och restauran
nger finns ettt museum,
krisstallgalleri saamt ett akvarrium och uta
anför staden
ligg
ger namibias största sälko
oloni, Cape Cross.
C
Dett arrangeras kryssningar och delfinturer som utgåår
från
n hamnen. D
Det erbjuds också äventyrrsaktiviteter
som
m cykling på sanddynorna
a i öknen och
h privata
flyg
gturer över området.(F)

DA
AG 8 (SÖN) SWAKOPM
MUND – SO
OSSUSVLE
EI
Den
nna morgon bekantar vi oss
o med några av regioneens
natturliga underrverk som deen unika öken
nplantan
Weelwitschia Miirabilis, med blad som bliir upp till tree
metter långa och
h röda kottarr, samt det kllippiga ökenoområdet ”thee Moon Land
dscape”.
Därrefter fortsättter vi söderu
ut till Namibö
öknens utkan
nter innan vii kommer fra
am till vår övvernattningsllodge.(F-M)

DA
AG 9 (MÅN)) SOSSUSV
VLEI
Dag
gen tillbringaas i Sossusvlei, detta mag
giska ökenom
mråde med de
d spektakulä
ära sanddyneerna som säg
gs vara de högsta
i vä
ärlden. När m
man väl står där
d inser man att de är en
norma, flera av dem är öv
ver 300 meteer höga. Ju högre
h
upp ma
an
kom
mmer, desto bättre blir deet. Tar man sig
s ända upp
p till toppen på
p någon av dynerna
d
har man en imp
ponerande
utsiikt. Många m
många mil avv orange och rödaktiga dyyner tills horisonten försv
vinner.(F-M))

DA
AG 10 (TIS) SOSSUSV
VLEI – WIND
DHOEK
Efteer frukost farr vi norrut geenom inland
det mot Wind
dhoek. Resan
n går genom det
d vackra Sppreetshoogte
e Pass som
erbj
bjuder fascineerande utsiktt över det bergiga landskkapet (vilken väg det blir avgörs
a
av väggförhållande
ena som kan
änd
dras beroend
de på väderleek).Vi anländ
der hotellet p å eftermidda
agen. Kvällen
n på egen han
nd i Windhoek. (F)

DA
AG 11 (ONS
S) AVRESA
A
Tra
ansport till flyygplatsen.Deet finns fler hemresealter
h
rnativ beroen
nde på hur fly
ygrutten till N
Namibia varr. Det går att
flyg
ga direkt till T
Tyskland frå
ån Windhoek
k för vidareflyyg hem. Alternativt flyga till Johanneesburg och dä
ärifrån vidare
hem
m. Det går dåå att göra sto
opp i Johanne
esburg på ob
begränsat anttal dagar för golf, safari i Entabeni, Kruger
K
eller hyra
h
en bil?
b

Priisindikatio
on:Se hemsidan för ak
ktuell prisin
ndikation occh övrig info
ormation om
m resan.

Va
aluta: Namibisska dollar. Kreeditkort accep
pteras på hoteellen.
El: 220 V, adaptter behövs.
Drricks: Är kutym
m på hotell, reestaurang, taxxi, lokalguide, etc.
Pa
ass/Visum: Gilltigt pass med
d giltighetstid om minst 6 m
mån efter avre
esa.
Övvrigt: Solskydd
dsmedel och promenadvän
p
nliga skor rekoommenderas
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