
 
 

INFORMACJE PRAKTYCZNE 

 „Namibia, Botswana, Zimbabwe. Adventure 
Tour”. 

 
 
 

 
Wyprawa przeznaczona jest dla zaprawionych podróżników, którym niestraszne są 
niewygody, kurz i upał.  
 
CO SPAKOWAC NA WYJAZD: 
Przede wszystkim pamiętajmy, by nie zabierać ciężkich, twardych walizek, które mogą się nie 
zmieścić do części bagażowej samochodu 4X4. Wygodniej będzie nam zapakować dwie 
mniejsze torby niż jedną, ogromną, ciężką walizkę. Torby podróżne/plecaki na pewno się 
okurzą i podniszczą, więc zalecamy zabrać stare i już podniszczone-.  

UBRANIA: 
W listopadzie w Namibii panują upały. W Botswanie i Zimbabwe też powinno być pięknie! 
Jedynie nad oceanem może być wietrznie i trochę chłodniej. Z ubrań zalecamy zabrać: 
- krótkie spodenki 
- T-shirty 
- kapelusz lub czapka chroniąca przed słońcem 
- długie spodnie 
- kurtkę lub sweter/polar na chłodniejsze wieczory 
- wygodne buty i sandały 
- strój kąpielowy 

INNE: 
- okulary słoneczne 
- krem chroniący przed słońcem 
- lornetka 
- latarka (najwygodniejsza będzie czołówka) 
- aparat fotograficzny (wyprawa safari przebiega drogami pustynnymi i szutrowymi, prosimy 
o uważne pakowanie bagażu w torby odporne na kurz, w szczególności ekwipunku 
fotograficznego, elektronicznego lub do filmowania) 
- osobiste leki i środki medyczne 
 
Samochody są świetnie wyposażone, dlatego prosimy o NIE ZABIERANIE: 
- namiotów 
- śpiworów 
- poduszek 
- ręczników 
- sztućców 



- talerzy, kubków itp. 
- przejściówek do gniazdek (i tak nie będą pasowały. Najlepiej kupić na miejscu w Windhoek) 
 
PIENIĄDZE: 
Zarówno Euro, jak i USD można bez problemów zamienić na lokalne waluty. Jeśli wezmą 
Państwo USD to proszę pamiętać, by były to nowe banknoty (drukowane PO 2003 roku, a 
nawet jeszcze nowsze) 

ZDROWIE: 
Podróżujący powinien być z medycznego punktu widzenia, generalnie zdrowy i sprawny 
fizycznie. 
Malaria 
Trasa safari, przebiega przez teren, na którym występuje malaria, prosimy więc o zabranie 
środków zapobiegawczo-profilaktycznych. 
Szczepienia  
Nie ma obowiązku szczepień dla osób przybywających do Namibii, Botswany oraz Zimbabwe. 
Należy jedynie upewnić się, czy byli Państwo szczepieni na podstawowe choroby takie jak: 
polio, tężec, błonica i żółtaczka. 
 
ZAKWATEROWANIE: 
Większość nocy spędzą Państwo na kempingach. Camping Safari oznacza  
odrobinę trudniejsze warunki oraz to, że będziecie zdani na siebie podczas gotowania, mycia 
naczyń czy rozbijania obozu (Namioty na dachu samochodów rozbija się w 2 minuty a zwija 
w 3 minuty - ). 
Warunki na kempingach są dobre i na pewno przeżyjecie! Wszędzie jest toaleta z bieżącą wodą 
i prysznic. Czasami prysznice są wkomponowane w drzewa ale są. Jedynie Campsite w 
Spitzkoppe nie ma wody. 
 
WIZY: 
O wizę do Namibii należy starać się w Ambasadzie Namibii w Berlinie. Koszt wizy: 50 EUR 
(jednokrotnego wjazdu), 75 EUR (dwukrotnego wjazdu) 
Dokumenty potrzebne do uzyskania wizy: 
- Paszport (ważny min. 6 miesięcy dłużej niż planowana data wyjazdu) 
- 2x wypełniony wniosek wizowy 
- 2x zdjęcie paszportowe (podpisane na odwrocie - imię i nazwisko) 
- 2 x kopia powrotnego biletu lotniczego 
- 2 x kopia paszportu - strony ze zdjęciem 
 
Botswana – wiza dostępna na przejściu granicznym (darmowa) 
Zimbabwe - wiza dostępna na przejściu granicznym (30 USD) 
 
Pomagamy w uzyskaniu wizy do Namibii! 

 
 
 



Ogólnie o wyprawie: 
Wyprawa jest objazdem Namibii i Botswany, a kończy się nad Wodospadami Wiktorii w 
Zimbabwe. Oznacza to ogromną ilość kilometrów i dlatego wiele godzin spędzicie w 
samochodzie. 
Będziemy robili wszystko, aby zrealizować zaplanowaną trasę w 100% , jednak prosimy o 
wyrozumiałość w momencie, kiedy warunki na drodze zmienią się i z powodów niezależnych 
od nas będziemy musieli zmienić trasę. Jakiekolwiek zmiany nie powinny jednak 
spowodować braku zobaczenia najważniejszych miejsc w Namibii i Botswanie z wioską 
Himba włącznie.  
Pamiętajcie, że podróżować będziemy po trudnych drogach szutrowych, na których łatwo 
złapać gumę. Może to opóźnić wyjazd niejednokrotnie. Samochody są serwisowane przed 
każdym wyjazdem, ale jak wiadomo, awarie mogą się zdarzyć. Dlatego prosimy o cierpliwość 
i wyrozumiałość. Jest to po prostu wpisane w charakter wyjazdu-.  
Jak dotąd awarie zdarzyły nam się dwukrotnie, ale w obu przypadkach powodem była 
brawura i błąd kierowcy.  
 
 

 

 

 


