
Zkuste si představit Afriku… 
a právě taková je Namibie a Botswana. Jedna z nejřídčeji 
osídlených oblastí světa Vám nabídne osvobozující pocit 
absolutní samoty, kterou zažijete jen málokde na naší 
planetě. Východ slunce na rudých dunách Sossuvlei je 
nezapomenutelný, stejně jako dramatická a překvapující 
krajina namibijských pouští. 

Asi Vás trochu překvapí obrovské lachtaní kolonie 
na liduprázdném Pobřeží Koster, zatímco splněním 
snů a očekávání budou sloni a lvy v Etoshe. Odolnost 
našich expedičních aut prověříte v nepřístupném parku 
Khaudum, kde možná potkáme jedny z posledních 
autentických Sanů. 

Stejně jako africká fauna oceníte životadárnou řeku 
Okavango, na které si můžete zkusit ulovit bojovnou 
tigerfish. S Afrikou se rozloučíme jak se patří, slony 
v Chobe, parku s největší koncentrací těchto majestátních 
zvířat a dechberoucími Viktoriinými vodopády.  

• Duny a les zkamenělých stromů u Sossuvlei 
• Pobřeží koster s lachtany 
• Rybaření na opuštěném Atlantickém pobřeží a 

řece Okavango 
• Národní parky Etosha, Khaudum a Chobe     
• Viktoriiny vodopády  

Duben-červen: příjemné teploty, hustší vegetace, 
migrace zeber z Nxai Pan na sever do Chobe, méně 
turistů  

Červenec-říjen: hlavní sezóna, ideální podmínky 
k pozorování zvěře, suchá vegetace, zvěř se drží u 
vodních zdrojů 

Listopad-březen: období dešťů, delta Okavango, 
stejně jako solné pláně prakticky neprůjezdné
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FAKULTATIVNĚ

PLUSY A MÍNUSY

CENA NEOBSAHUJE

Při 6 cestovatelích 87 tis./osoba (cena 240 USD/osoba/den)  

Plně vybavená expediční vozidla s řidiči, diesel a mýto, ubytování 
(2 nocí lodge, 13 nocí stan na střeše vozidla), vstupy do národních 
parků, snídaně a večeře formou braai, nealkoholické nápoje a pivo 
na palubě vozu, mikrobus, vízum a vstup na Viktoriiny vodopády, 
vízum do Namibie, pojištění CK proti úpadku.

Let nad Viktoriinými vodopády cca. 200 USD, rybaření na 
Okavangu, rybaření na pobřeží Atlantiku.

Mezinárodní letenky, cestovní pojištění.

+ málo turistů na obří ploše, eko-friendly lodge  
+ obrovská koncentrace velkých savců, zejména u vodních zdrojů v Etoshe  
+ diverzita krajiny a scenérie - pouště, skály solné pláně, travnatá
  savana i mokřady delty Okavanga  
+ řídké osídlení a liduprázdné, nedotčené oblasti 
+ politická stabilita a bezpečnost
-drahá destinace, s poměrně drahými nadstandardními službami a malým výběrem 
ekonomických variant ubytování a služeb 
-pouštní oblasti prakticky bez zvířat 
-obrovské vzdálenosti 
Cestu je možné dle individuálních potřeb upravit, neváhejte nás kontaktovat. 
Například přidat lov v Limpopo, nebo třeba Khama Rhino, nebo Mapungubwe  
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