
Turforslag:  Namibia – himmel og hav, ørken- og dyresafari  
 
 
 
 

 
 
 
 
12 dagers rundtur med bil.  Turen dekker mye av det beste Namibia kan by på – den røde ørkenen, 
Atlanterhavskysten, underlige Damaraland, Etosha Nasjonalpark samt et privat dyrereservat.   
Eksempelet er priset for 2017 for afrikansk vinter/vår, dvs norsk sensommer/høst. 
 

 
Dag 1 Til Windhoek:   Dere ankommer Windhoek flyplass og møtes av guide som kjører dere til 
gjestehus i Windhoek. Overnatte  1 natt med frokost inkludert. 
 
Dag 2  Til Sossusvlei og den røde ørkenen:  Etter tidlig frokost blir leiebil levert, og dere kjører 
sørover til Sossusvlei i Namib ørkenen der dere skal overnatte 2 netter.  
Ankomst til ørkenlodgen sen ettermiddag,  alle måltider og 1 aktivitet per dag er inkludert. Det blir 
kanskje tid til en aktivitet før mørket faller på, en kjøretur i ørkenen eller en guided tur til fots. Merk 
at hot air ballooning ikke er inkludert som aktivitet og bør bestilles på forhånd. 
 
 

 
 

 
Dag 3 Den Røde ørkenen:  Dere drar tidlige avgårde inn i ørkenen,  verdens høyeste sanddyne skal 
bestiges og dere kan rutjseløpe ned igjen til Dead Vlei. Picnic lunch inntas i skyggen av et tre innen 
dere returnerer til lodgen. Dersom dere ikke rakk ettermiddags aktivitet dagen før kan dere ta den 
denne dagen.   
 
 

 
 



Dag 4 Fra ørken til Atlanterhavet og Swakopmund: Dere kjører nord og vestover mot Swakopmund 
og Walvis Bay. Overnatting to netter på gjestehus rett ved havet i Swakopmund, frokost inkludert.  
 
Dag 5  Swakopmund: Dere har dagen til disposisjon, her nevnes noen aktiviteter som kan bestilles 
men som ikke er inkludert: quadbiking og sandboarding i Namib ørkenen der den møter 
Atlanterhavet, stangfiske, båttur fra Walvis Bay til sel og fuglekoloni, paragliding.  
 

      
 
Dag 6 Fra Swakopmund til Damaraland: Etter frokost og utsjekking kjører dere nordover langs 
Atlanterhavet et stykke før dere tar av østover  mot Damaraland. 
Overnatting 2 netter på lodge i Damaraland. Alle måltider og to aktiviteter er inkludert.  
Aktivitetsvalg er en guided tur til Twyfelfontein med bl. a.  meget gode eksemplarer av San Rock Art 
og morgen eller ettermiddags turer med guide på leting etter ørkenelefanter. Omgivelsene er for 
karrige til store flokker med dyr men man kan påtreffe noen som har vent seg til ørkenen,  
som  springbook og gemsbok og ørkenelefanter.   
 

 
 
Dag 7  Damaraland  
Dagen er til disposisjon til aktiviteter og avslapning.  
 

 
 
Dag 8:  Fra Damaraland til Etosha Nasjonalpark 
Dere kjører tidlig fra lodgen og fortsetter østover mot Etosha, gjennom fascinerende landskap. 
Owambo folket kaller Etosha området for Place of Dry Water. Og det stemmer, det regner ikke mye. 
Derfor er det alltid dyr ved vannhullene i Etosha. 
Overnatting to netter på safarilodge ved siden av parken. Alle måltider samt en heldags game drive 
med guide inn i Etosha Nasjonalpark er inkludert.  
 

 



Dag 9:  Safari i Etosha   Dagen tilbringes game driving i parken. Picnic lunch er med i bilen. Retur til 
lodgen til middag. 
 
Dag 10:  Fra Etosha til bush safari  Dere starter tidlig og kjører sørover i retning Windhoek til et 
frodigere område og et reservat med god dyrebestand.     
2 netter i lodge/leir med alle måltider inkludert samt 2 x game drives eller tur til fots er inkludert. 
Dere kan ha en aktivitet denne ettermiddagen om det er tid til det, eller to aktiviteter neste dag.    
 

   
 
Dag 11: Safari  Dagen er til egen disposisjon til avslapping og morgen og/eller 
ettermiddagsaktivitet/safari. 

 
 
 
Dag 12:   Avreise fra Windhoek flyplass  Etter frokost og utsjekking kjører dere til Windhoek flypass 
der dere leverer bilen og flyr videre. 
 
 
Priser 2017, sør afrikansk vinter og vår – norsk sommer/høst. 
Prisestimatet er basert på 2 personer i delt rom. Standard rom hele veien, 3 til 4 stjerners hotell/ 
gjestehus/lodger.  
Estimert pris fra ca.  ZAR 54.000 per person i delt rom. 
Inkludert:   
3 overnattinger med kun frokost og 8 overnattinger med frokost,  lunch og middag. Game viewing og 
med andre aktiviteter som nevnt i teksten.   
Veitransport til gjestehus ved ankomst Windhoek. 
Leiebil med ubegrenset kilometer, leveringsavgift og forsikring.  
 
Ikke inkludert: Fly, utgifter til visum, drikkevarer, måltider som ikke er nevnt som inkludert,  
sightseeing, utflukter og aktiviteter som ikke er nevnt som inkludert, park avgifter og 
konserveringsavgifter, kontraktavgift for leiebilen, personlig forsikring, tips og annet av personlig 
karakter.  

Safari Shop - African Wildlife Adventures (trading)  
travel@safarishop.cc 


