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NAMIBIA

Listy.z.Afryki
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Charakter*wyprawy*i*jej*główne*atrakcje.
Informacje*podstawowe.
Świadczenia.
Szczegółowy*plan*wyprawy.
Informacje*dodatkowe*(m.in.*transport,*zakwaterowanie,*zdrowie*i*inne).
Kontakt.

RÓŻNIMY(SIĘ(TYLKO(KOLORAMI...
!
Wyprawa!Listy!z!Afryki..!to!Afryka!w!najlepszym!wydaniu.!Spełnienie.marzeń!i!oczekiwań!każdego!kto!chce!ją!
zobaczyć.! Przygoda,! podczas! której! przemierzymy! przepiękne. i. surrealistyczne. krajobrazy. pustyni. Namib.!
Staniemy! w! cieniu! olbrzymich! pomarańczowych. diun.! Odkryjemy! pradawne. ryty. naskalne. ludu. San,! który!
zamieszkiwał! tereny! Damaralandu,! tysiące!lat! temu.! Pościgamy. się. się. z.fokami.! Staniemy! oko. w. oko.ze. słoniem,.
nosorożcem,.lwem.i.gepardem.
!
Podczas! tej! 9Idniowej! podróży! marzeń,! zdecydowaliśmy! się! zapewnić! Państwu. wysoki. standard.
zakwaterowania,!tak!abyście!mogli!w!pełni!czerpać!przyjemność!z!pobytu!na!"czarnym!lądzie".
Zapraszamy.na.przygodę.do.Namibii,.w.jeden.z.najpiękniejszych.zakątków.Afryki!

…CZY(MY(DLA(ŚWIATA(WIĘKSZYM(ZDZIWIENIEM(?(CZY(ŚWIAT(DLA(NAS(?
GŁÓWNE(ATRAKCJE:
★ Niecki!Sossusvlei.i.Deadvlei.i!okalające!je!pomarańczowe.diuny!pustyni!Namib.
★ Kajakiem.wśród.fok.–!wodne!safari.
★ Wybrzeże. Szkieletów. i. Damaraland! –! tzw.! „brama! do! piekła”,! miejsce! w! którym! ciepłe! powietrze!
★
★
★

pustyni! zderza! się! z! zimnym! Oceanem! Atlantyckim.! Charakteryzuje! się! licznymi! wrakami! statków! i!
wyrzuconymi!na!brzeg!kośćmi!wielorybów.
Ryty.naskalne.plemienia.San!–!Twyfelfontein.
Tropienie.pustynnych.słoni!–!Damraland.
Safari,.czyli.w.królestwie.dzikich.zwierząt.–!Etosza!Park.

ATRAKCJE(FAKULTATYWNE:
★ lot.balonem! nad! pustynią!NamibUNaukluft.–! wschód!słońca!i! pomarańczowe! diuny! z!lotu! ptaka.! Po!
wylądowaniu,! szampańskie! śniadanie! pośrodku! sawanny.! 550USD/os,! +1. dzień! (all! inclusive! I!
zakwaterowanie!w!Lodge*****,!3!posiłki).

OPCJE(WYJAZDU(ROZSZERZONEGO:
Zastanów.się,.może.warto!w!pełni!wykorzystać!wszystkie!możliwości!tej!fascynującej!wyprawy.!Jaka!jest!szansa,!że!tu!
wrócisz?!Decyzja!należy!do!Ciebie!:).

★ ekspedycja! terenowymi! autami! z! napędem! 4x4! w! głąb! Kaokolandu! (m.in.! dolina! Purros! i! dolina!
Hartmana),! najdzikszego2 zakątku2Namibii.!Spotkanie!z!plemionami!Herero2 i2 Himba.!1750USD/os,! +52
dni!(all!inclusive!J! zakwaterowanie!w!Lodge*****! ,! 3! posiłki!dziennie!w! tym! wybrane!piwa,! wina!i!napoje!
chłodzące).

★ wodospady! Epupa,! wodospady!na! rzece!Kunene,! na! granicy! Namibii!i! Angoli.! (w!
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języku! Herero,!nazwa!oznacza! „pianę”).! Spotkanie!z!plemionami!Herero2i2Himba.!
500USD/os,!+32dni!(zakwaterowanie!w!Lodge***,!2!posiłki!dziennie).

..INFORMACJE.PODSTAWOWE..
•
•
•

TYP!WYPRAWY:!luksusowa/VIP.
REGION:!Namibia.
CZAS!TRWANIA!WYPRAWY:!9.dni.

•

PŁATNOŚCI
CENA!IMPREZY!TURYSTYCZNEJ:!1900.USD,
KOSZT!PRZELOTU:!3100.U.3700.PLN.
I.rata:.1000.USD!–!opłata'rezerwacyjna'płatna'przy'zapisie.
II.rata:.900.USD!–!płatna'do'35'dni'przed'terminem'rozpoczęcia'wyprawy.
KOSZT.PRZELOTU:.3100.U.3700.PLN,'płatny'do'35'dni'przed'terminem'rozpoczęcia'wyprawy.
Organizator! wyprawy! –! Wagabundo! Travel! –! dokonuje! rezerwacji! i! zakupu! biletów! lotniczych! po! ich!
aktualnej!cenie.!Każdy,!kto!nie!zechce!skorzystać!z!naszego!pośrednictwa!przy!zakupie!biletów!lotniczych,!
może!je!kupić!we!własnym!zakresie.

•

Cena.zawiera:

9
9
9
9
9
9
9
9
•

Cena.nie.zawiera:

9
9
9
9
•

koszt!wizy!do!Namibii,
opiekę!pilota!Wagabundo!Travel,
zakwaterowanie!wg!programu,
transport!wg!programu,
wyżywienie!wg!programu,
pozwolenia,!opłaty!wstępu!do!parków!i!rezerwatów!przyrody!wg!programu,
wszystkie!atrakcje!wg!programu,
ubezpieczenie!(KL,!NNW).

napojów!alkoholowych!i!innych!nieprzewidzianych!w!programie,
wydatków!własnych,
dodatkowych!atrakcji!nieprzewidzianych!w!programie!lub!określonych!jako!fakultatywne,
zwyczajowych!napiwków.

Koszt.przelotu.na.trasie:

9 Warszawa!–!Windhoek!–!Warszawa.
Orientacyjny! koszt! przelotów!w!klasie! ekonomicznej! wraz! z! opłatami!lotniskowymi!wynosi:!3100. U.
3700.PLN.

..SZCZEGÓŁOWY.PLAN.WYPRAWY..
1.Dzień:.Polska.U.Namibia.(Windhoek)
Spotykamy! się! na! Międzynarodowym! Lotnisku! im.! Fryderyka! Chopina! (Okęcie)! w! Warszawie! –! hala! odlotów,! przy!
stanowisku!odpraw! WAGABUNDO!Travel,! gdzie! następuje! okicjalne! rozpoczęcie! wyprawy.! Po! odprawie! lotniskowej!
odlatujemy!do!Namibii!(Windhoek).
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Dzień.2:.Windhoek.U.Sesriem
Po!przylocie!przejazd!do!Sesriem!(5h).!Zakwaterowanie!w!Lodge.!Czas!wolny.
Rodzaj2i2ilość2posiłków2w2cenie:!śniadanie,!lunch,!kolacja.
3.Dzień:.Sossusvlei.U.Deadvlei.U.Swakopmund
Wschód!słońca!nad!Sossusvlei!i!Deadvlei.!Późnym!popołudniem!przejazd!do!Swakopmund.
Rodzaj2i2ilość2posiłków2w2cenie:!śniadanie,!kolacja.
4.Dzień:.Swakopmund
Kajakami!wśród!fok.!Po!powrocie!czas!wolny!i!okazja!do!zakupienia!pamiątek!w!lokalnych!sklepach,!bazarach.
Rodzaj2i2ilość2posiłków2w2cenie:!śniadanie,!kolacja.
5.Dzień:.Wybrzeże.Szkieletów.U.Damaraland

Przejazd! wzdłuż! Atlantyku! przez! kraine! wiecznej! mgły.! Po! drodze! m.in.! wraki! statków,! szczątki! wielorybów.! ! W!
południe!skręcamy!w!kierunku!czerwonych!gór!(Damarlandu).!Zakwaterowanie!w!Lodge!i!czas!wolny.!
Rodzaj2i2ilość2posiłków2w2cenie:!śniadanie,!lunch,!kolacja.
6.Dzień:.Damaraland.U.Twyfelfontein
Poranny! trekking! do! słynnych! rytów! naskalnych! San.! Powrót! do! lodge! na! lunch,! po! którym! udajemy! terenowymi!
autami!się!na!tropienie!pustynnych!słoni.
Rodzaj2i2ilość2posiłków2w2cenie:!śniadanie,!lunch,!kolacja.
7.Dzień:.Damaraland.U.Etosha
Wstajemy! z! pierwszymi!promieniami!słońca!i! jedziemy! do! narodowego! parku! Etosza,! gdzie! staniemy! oko! w!oko! ze!
słoniem,!nosorożcem!i!innymi!mieszkańcami!Afryki.!Będziemy!tropić!i!podążać!śladami!zwierząt,!w!międzyczasie!ucząc!
się!o!ich!zachowaniu!i!zwyczajach.!Dla!chętnych!fakultatywnie!nocne!safari.
Rodzaj2i2ilość2posiłków2w2cenie:!śniadanie,!kolacja.
8.Dzień:.Etosha.U.Windhoek
Poranne!safari.!Powrót! do! lodge!na!śniadanie! i!przejazd!do! Windhoek.!Wieczorem!pożegnalna!kolacja,!podczas! której!
będzie!można!spróbować!jak!smakuje!struś!lub!krokodyl!:).!Transfer!na!lotnisko.!Wylot.
Rodzaj2i2ilość2posiłków2w2cenie:!śniadanie,!kolacja.
9.Dzień:.Windhoek.U.Polska.(Warszawa)
Przylatujemy! do! Warszawy.! Ze! łzami! w! oczach! żegnamy! się,! kończąc! naszą! wyprawę! i! z! uśmiechem! na! twarzy!
umawiamy!się!na!kolejną!wspólną!przygodę!;).

..INFORMACJE.DODATKOWE..
Ilość.Uczestników:

9 minimalnie!8!i!maksymalnie!10!osób.

Rodzaj.i.kategoria.środków.transportu.w.cenie.imprezy.turystycznej:
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9 rejsowe!samoloty!linii!lotniczych!w!klasie!ekonomicznej,
9 samochody!terenowe!(Etosha,!Sossusvlei),!osobowe!(minivan!I!Toyota!Quantum).
Rodzaj,.kategoria.i.położenie.obiektów.zakwaterowania.w.cenie.imprezy.turystycznej:

9
9
9
9

1!nocleg!w!Sesriem!(Lodge!VIP!*****),
2!noclegi!w!Swakopmund!(Lodge!****),
2!noclegi!w!Damarlandzie!(Lodge!VIP!*****),
1!nocleg!w!Etosha!Park!(Lodge!VIP!*****).
Zakwaterowanie! w! pokojach! dwu! i! więcej! osobowych,! w! zależności! od! ich! dostępności.! Osoby!
zainteresowane!zakwaterowaniem!w!pokojach!jednoosobowych!prosimy!o!kontakt.

Rodzaj.i.ilość.posiłków.w.cenie.imprezy.turystycznej:

9 śniadanie,!lunch,!kolacja!2,!5!i!6!dnia!wyprawy,
9 śniadanie,!kolacja!2,!3,!i!7!dnia!wyprawy.
Rodzaj.i.zakres.ubezpieczenia.w.cenie.imprezy.turystycznej:
Uczestnicy!wyprawy!organizowanej!przez!Wagabundo!Travel!są!ubezpieczeni!w!SIGNAL!IDUNA,!na!podstawie!Umowy!!
Agencyjnej!nr!201300045134.
Ubezpieczenie!obejmuje:

9 koszty!leczenia!(KL)!do!kwoty!!30.000!EUR,
9 koszty!następstwa!nieszczęśliwych!wypadków!(NNW)!do!kwoty!15.000!PLN,
9 dodatkowo!istnieje!możliwość!wykupienia!indywidualnego!ubezpieczenia!w!zakresie:
•
•
•
•

bagażu!podróżnego!(BP),
turystyki!kwalikikowanej,!uprawiania!sportów!wysokiego!ryzyka!i!sportów!ekstremalnych,
następstw!chorób!przewlekłych!(dotyczy!osób!powyżej!65!roku!życia),
kosztów!rezygnacji!z!imprezy!turystycznej.

Informacje.zdrowotne:
Obowiązkowe.szczepienia.ochronne:

9 brak.
Zalecane,.nieobowiązkowe,.szczepienia.ochronne:

9 brak.
Informacje.o.obowiązujących.przepisach.paszportowych.i.wizowych:
Paszport!musi!być! ważny! minimum!6!miesięcy! od!daty! planowanego! powrotu!do! Polski!oraz!posiadać! dwie!wolne/
czyste! strony! bez! pieczątek.! Uczestnik! nieposiadający! paszportu! lub! posiadający! paszport,! który! utracił! ważność,!
zobowiązany! jest! złożyć! w! stosownym! terminie! wniosek! o! jego! wydanie! lub! wymianę! we! właściwym! dla! swojego!
miejsca! zameldowania! Urzędzie! Wojewódzkim.! Termin! odbioru! paszportu! określa! organ! wydający! dokument! w!
momencie!przyjmowania!wniosku!paszportowego.!Przeciętny!czas!oczekiwania!na!wydanie!paszportu!w!Polsce!wynosi!
do!30!dni.
Wiza.!
Namibia.

Uczestnik! zobowiązany!jest!do! posiadania!ważnej!wizy!turystycznej,!można!ją!uzyskać!w!
placówkach!dyplomatycznych!tego!kraju.
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Szczegółowe!informacje!na!temat!uzyskania!wiz!i!terminów!z!tym! związanych!dostępne!
są!u!Organizatora!–!Wagabundo!Travel.
Dla.osób.dolatujących.indywidualnie:

9 rozpoczęcie!programu!imprezy!turystycznej:!Windhoek,
9 zakończenie!programu!imprezy!turystycznej:!Windhoek.
Termin. powiadomienia. Uczestnika. o. ewentualnym. odwołaniu. imprezy. turystycznej. z. powodu.
niewystarczającej.liczby.zgłoszeń:

9 30!dni!przed!rozpoczęciem!imprezy!turystycznej.

..KONTAKT..
WAGABUNDO!Travel
Paweł!Wojtyszyn
Karpacka!23a/5
54I617!Wrocław
www.wagabundotravel.pl
Tel.!(+48)!71!7109697
Fax.!(+48)!71!7231191
Kom.!(+48)!503!582!584
Sat.!(+88216)!30003170
eImail:!biuro@wagatr.pl,!biuro@wagabundotravel.pl
Konto!w!PLN:!Deutsche!Bank!Polska!S.A.!numer:!PL21!1910!1048!2415!7091!9251!0003
Konto!w!USD:!Deutsche!Bank!Polska!S.A.!numer:!PL64!1910!1048!2415!7091!9251!0005
Konto!w!EUR:!Deutsche!Bank!Polska!S.A.!numer:!PL91!1910!1048!2415!7091!9251!0004
SWIFT:!DEUTPLPX
Program' ten'chroniony'jest'art.' 23' ustawy'z' 23'kwietnia' 1964'r.' Kodeks' cywilny'(Dz.'U.' Nr' 16,'poz.'93'ze' zm.)' oraz' ustawa' z' 4'lutego'1994' r.' o'prawie' autorskim' i' prawach'pokrewnych'(Dz.' U.'z'2006'
r.,' Nr' 90,' poz.' 631' ze' zm.).' Eksploatacja' tego' programu,' jego' udostępnianie' w' celach' komercyjnych,' przerabianie' albo' inne' naruszanie' w' całości' lub' w' części,' bez' pisemnej' zgody' twórcy,' jest'
zabronione'pod'groźbą'sankcji'przewidzianych'w'art.'24'i'448'kodeksu'cywilnego'oraz'w'art.'78980'i'1159123'ustawy'o'prawie'autorskim'i'prawach'pokrewnych.

