Namibias Højdepunkter

Tag med på en eventyrlig rejse gennem Namibia og oplev
landets forrygende kombination af mageløse naturfænomener
ved Fish River Canyon, Spitzkoppe og Sossusvlei, tysk bykitsch i
Swakopmund, særegen kultur i Brandberg med San-folkets
hulemalerier og et enestående dyreliv i Etosha nationalparken.

17 dage
Fra-pris pr. person i kr.

27.298,-

Namibia er et land, som få har set, men som har så meget
forskelligartet natur at byde på, men også en spændende
historie, at hver dag opleves som ny og anderledes. Turen
begynder i Cape Town i Sydafrika og slutter i Windhoek i
Namibia. På denne Nomad tur med engelsktalende guide har I
mulighed for et helt igennem forrygende møde med et unikt land.
Undervejs bor I hyggelige steder med meget charme.

Nyd Cape Town - Sydafrikas smukkeste storby
Gå ved Fish River Canyons enorme kløft
"Kravl" op på Sossusvleis gigantiske røde sanddyner
Bliv overrasket over Swakopmunds tyske kulturarv
Se Spitzkoppes imponerende klippeformationer
Kom tæt på San-folkets hulemalerier ved Brandberg
Oplev masser af dyr i Etosha National Park
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Dagsprogram
Dag 1: Danmark - Cape
Town

Overnatning: DoubleTree by Hilton Cape Town eller
tilsvarende

I forlader Danmark for at flyve mod Cape Town. Efter et
flyskifte ankommer I næste morgen til Cape Town.

Dag 3: Cape Town Cederberg
regionen/Citrusdal

Dag 2: I ankommer til Cape
Town
I ankommer om morgenen til Cape Town. Der er
arrangeret lufthavnstransfer til jeres hotel i Cape Town. I
bor på DoubleTree by Hilton Cape Town - Upper
Eastside eller tilsvarende.
Resten af dagen kan I bruge til at gå på opdagelse i Cape
Town. En smuk by med en interessant historie.
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Efter morgenmaden bliver I afhentet på jeres hotel. Efter
I har hilst på jeres guide og chauffør fra Nomad, så
forlader I Cape Town. På vej ud af byen stopper I ved
Table View for at få et godt billede af det
verdensberømte Table Mountain.
I kører nordpå mod det første stop for overnatning på
Afrikarejsen, som er Citrusdal, der ligger i Cederberg
regionen. Citrusdal er, som navnet siger, et kendt område
for citrusfrugter, men også for teplantager, der dyrker te
baseret på Rooibos busken. En skøn rødlig te. Rooibos
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Unikke Sossusvlei, nok et billede værd

teen har ry for at være et mere sundt alternativ til den
normale te.
Efter ankomsten til Markuskraal, hvor I skal overnatte, er
der arrangeret middag med god mulighed for bedre at
lære de andre medrejsende at kende.

440.000 km² (10 gange Danmarks størrelse!). Det er delt
i to dele med det lavere leje til floden Orange, Little
Namaqualand i syd og Great Namaqualand i nord. Den
noget golde natur til trods kan man i perioden fra juli september opleve et væld af lavtvoksende blomster, der
står som fantastisk kontrast til de brune, golde bjerge. Et
meget smukt syn.

Dagens højdepunkt:

Namibia
Fotostop ved Table View
Afrikansk middag
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Overnatning: Marcuskraal eller tilsvarende

I krydser den namibiske grænse og ankommer til jeres
overnatningssted, der ligger smukt ved bredden af
Orange River, der er grænseflod mellem Sydafrika og
Namibia. Orange River er Sydafrikas længste flod.
Dagens højdepunkt:

Dag 4:
Citrusdal/Namaqualand Gariep (Orange River),
Namibia
Efter at morgenmaden er nydt, forlader I Citrusdal og
kører videre nordpå gennem først Northern Cape og
siden Namaqualand med et stop i den afsidesliggende by
Springbok, for eventuelle 'last minute' indkøb.
Namaqualand er en tør region i Sydafrika, som strækker
sig langs vestkysten over 1.000 km og dækker et areal på

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

Køretur gennem det tørre Namaqualand. I
forårsmånederne fra juli - september er her et
mageløst blomsterflora
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Overnatning: Felix Unite Cabanas eller tilsvarende

Dag 5: Gariep (Orange
River) - Fish River Canyon
Orange River er opkaldt efter det hollandske kongehus,
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Cederberg-regionen i Sydafrika på vejen mod Namibia

men de senere år har floden fået sit lokale navn, Gariep,
tilbage. Det betyder blot 'flod' på det indfødte sprog
KhoeKhoe. Floden har sit udspring i bjergene ved
Lesotho og er den længste flod i Sydafrika. Floden står i
stærk kontrast til det omkringliggende, tørre,
ørkenlignende landskab.
En god måde at opleve floden på er med en kano. Det er
der mulighed for denne morgen (for egen regning). Ved
midddagstid er det tid til at forlade Gariep (Orange) River
og fortsætte eventyret. I kører længere ind i Namibia til
/Ai-/Ais National Park med bl.a. Fish River Canyon.
Floden Fish River har gennem årene boret sig ned
gennem jordlagene og dannet Fish River Canyon, der
med sin imponerende størrelse, 161km lang, op til 27 km
bred og næsten 550 m på det dybeste sted, er den
største kløft på den sydlige halvkugle og på hele planeten
kun overgået af USAs Grand Canyon. Fish River Canyon
er en del af /Ai-/Ais National Park, og den sydlige ende af
nationalparken finder I aftenens overnatningssted,
/Ai-/Ais Resort, smukt omgivet af de majestætiske
bjerge. Resortet har både pool, varme kilder og Spa, så
der er muligheder for lidt ekstra selvforkælelse.
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost, middag
Overnatning: NWR: /Ai-/Ais Hot Springs Resort eller
tilsvarende
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Dag 6: Fish River Canyon Quiver Tree Forest &
Giants Playground Keetmanshoop
I dag er det tidligt op for I skal opleve solen stå op over
Fish River Canyon. I kører fra hotellet og når frem til
kløften i tide til at se solens stråler brede sig over det
mageløse naturområde. I nyder momentet, strækker
benene lidt og går en tur langs med kanten af kløften.
Herefter fortsætter turen mod byen Keepmanshoop,
hvor der skal overnattes. På vejen til Keetmanshoop
gøres der stop ved først Quiver Tree Forest og
efterfølgende ved Giants Playground.
Efter dette besøg fortsættes direkte til Keetmanshoop
og overnatningsstedet for natten.
Quiver Tree Forest & Giants Playground
Denne store naturattraktion ligger blot 14 km. vest for
Keetmanshoop. Her finder I et større område med
Pilekoggertræer, som har fået navnet efter den brug, som
det indfødte San-folk, gør af træet. San-folket har typisk
brugt træet til at lave pile af. Træerne er typisk 2-300 år
gamle. Området her blev erklæret nationalklenodie i
1995. I umiddelbar forbindelse med Quiver Tree Forest
ligger Giants Playground, opkaldt efter en masse store
bunker/knolde af klippestykker af Diabas, som ligger
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Udsigt over Orange River

spredt ud over området, ofte mange oven på hinanden.

Afrika byder på. Helt unikt. Bemærk især, hvordan
landskabet forandres, jo længere vestpå I kommer.

Dagens højdepunkter:
Scenisk vandretur langs kanten af Fish River
Canyon
Besøg i Quiver Tree Forest & Giants Playground

Fremme i nationalparken skal I bo på kanten af det
enorme klitområde og går til ro til lyden af den sky
gekkos unikke - og konstante - kalden. Overnatningen er
helt unik her, så nyd den.
Dagens højdepunkt:

Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost, middag
Overnatning: Schützenhaus Guesthouse eller
tilsvarende

Dag 7: Keetmanshoop Namib / Naukluft National
Park
Dagen i dag er primært en transportdag. Det er
uundgåeligt, at der skal køres lidt længere på enkelte
dage, og i dag er sådan en dag. I skal køre mod det
berømte naturområde ved Namib-Naukluft National
Park, hvor det især er de enorme røde sanddyner ved
Sossusvlei, der tiltrækker sig opmærksomheden. Læs
mere om Sossusvlei her.
Men hver ting har sin charme, og køreturen ad støvede
grusveje gennem det flade, øde landskab er i sig selv en
oplevelse og en påmindelse om de enorme vidder, som

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

Kørsel gennem tørt landskab med en fantastisk
fornemmelse af de enorme vidder, som Namibia
rummer
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost, middag
Overnatning: Hammerstein Lodge eller tilsvarende

Dag 8: Sossusvlei
sanddyner /
Namib-Naukluft National
Park
I har en hel dag i det smukke naturområde og begynder
med en vandretur op ad den berømte 'Dune 45' sandklit.
Dune 45 er stjerneklitten blandt alle klitterne i
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Fish River Canyon i Namibia

Sossusvlei området. Navnet kommer fra det faktum, at
den ligger ved 45 kilometer mærket på vejen mellem
Sesriem Gate og Sossusvlei. Klitten er 85 m. høj og består
af over 5 mio. år gammelt sand, der er blæst ind fra
kysten. Oprindeligt er sandet ført ud i havet af Orange
River, og af havet igen ført ind til Namibias kyst.
Vandreturen op på toppen er alle anstrengelserne værd,
da der venter en formidabel udsigt over hele klitområdet.
Efter dette mageløse syn, vandrer I igen ned ad klit 45 og
nyder en herlig morgenmad, inden I stiger op i en
4-hjulstrækker og kører dybere ind i Sosssusvlei
området. I skal nu vandre rundt i de enorme saltsletter i
både Sossusvlei og Deadvlei. Et spektakulært skue at se
de hvide saltsletter, omkranset af de orange-røde
sanddyner og med de fotogene, nøgne træer midt i det
hele. Måske er I heldige at se dyr fx. en gemsbok-antilope
i området. Enestående oplevelser, hvis lige ikke findes.
Tilbage ved lodgen tømmes skoene for sand, og aftenen
tilbringes under himmelen med et nærmest uendeligt
antal stjerner. Et magisk øjeblik og sted til at tænke
tilbage på dagens oplevelser.
Dagens højdepunkt:
Besøg ved Dune 45 i Sossusvlei
Besøg og vandring ved de store saltsletter i
området
En aften under den uendelige stjernehimmel i
Namibias ørken
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Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost, middag
Overnatning: Hammerstein Lodge eller tilsvarende

Dag 9: Namib-Naukluft
National Park Swakopmund
Den sidste dag i det vidunderlige ørkenlandskab er til
ende, men I skal have det sidste indtryk med på en
morgen-vandretur med en guide, der er ekspert i
området. Her kan I høre nærmere om det unikke
øko-system, der eksisterer i ørkenen, og hvordan
buskmændene overlevede i dette barske klima.
Efter morgenmaden går rejsen går videre mod byen
Swakopmund, hvor I skal have 2 nætter. Der er et
fotostop, når I passerer den sydlige vendekreds,
hvorefter turen fortsætter mod Swakopmund ved
Atlanterhavets kyst. På vejen stopper I ved Walvis Bay
lagunen, hvor der ofte kan ses flamingoer og sæler. Man
ser ofte også hvaler på grund af den megen plankton, som
havet rummer her.
Der fortsættes mod Swakopmund, hvor I indkvarteres på
jeres hotel. Guiden fortæller jer efterfølgende om de
mange muligheder for oplevelser der i Swakopmund,
enten på egen hånd eller gennem de mange aktiviteter,
som I kan tilkøbe.
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Sossusvlei

I har tid på egen hånd resten af dagen.

Mulighed for at fiske, gå på museum, shoppe og
tage sejlture langs kysten

Dagens højdepunkter:
Vandretur i ørkenen med lokale guide
Walvis Bay med flamingoer og sæler
Swakopmund og byens særegne tyske arkitektur
og atmosfære

Der tilbydes mange af de nævnte aktiviteter, som nævnt
af guiden i går aftes, så hør guiden nærmere om dette.
Byen har flere fine kaffebarer med lækkert 'tysk'
bagværk. Det skal I prøve.
Dagens højdepunkter:

Måltider: Morgenmad, frokost og middag
Overnatning: Stay@Swakop eller Haus Garnison eller
tilsvarende

Swakopmund
Aktiviteter - for egen regning: Dolphin Cruise 4-5 timer,
Sky Diving, Sandboarding, Quad Biking (2t.)

Dag 10: Swakopmund
Swakopmund ligger i Namib ørkenen og blev grundlagt af
tyskerne i 1892. Byen er i dag Namibias fjerdestørste by
med ca. 30.000 indbyggere. Swakopmund har alle dage
været en meget populær feriedestination af mange
årsager:
Byens særlige og velbevarede tyske
koloniarkitektur og stemning
Smukke strande
Et fantastisk klitområde syd for byen, der byder på
mere adrenalinbetonede aktiviteter som
Quad-biking, skydiving, sandboarding og
ørkensafari
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Måltider: Morgenmad, frokost og middag
Overnatning: Stay@Swakop eller Haus Garnison eller
tilsvarende

Dag 11: Swakopmund Brandberg
I forlader særegne Swakopmund efter morgenmaden og
fortsætter videre indenlands og nordpå mod Brandberg
via et besøg ved Spitzkoppe.
Spitzkoppe er ca. 2 timers kørsel fra Swakopmund og er
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Swakopmund med de tyske reminiscenser

massive klippeformationer af granit, der pludselig rejser
sig på den flade og nøgne slette. Højeste punkt er ca. 700
meter over jorden. Spitzkoppe menes at være mere end
700 millioner år gammel, og man har fundet
klippemalerier fra San-buskmændene, hvoraf nogle
stadig kan ses. Guiden tager jer med på en vandretur her
og viser jer nogle af San-folkets klippemalerier. Nyd den
spektakulære natur.
Fra Spitzkoppe går turen direkte videre til Brandberg,
hvor I skal overnatte.

OBS! Vandreturen i dag går gennem kuperet og ujævnt
terræn i kløften ved den normalt udtørrede Tsisab flod.
Efter denne smukke oplevelse fortsætter I køreturen
mod Kamanjab, hvor I skal overnatte. Herfra er der ikke
langt til Etosha National Park, hvor I skal på safari de
næste par dage.
Aktivitet - tilkøb: For de, der gerne vil lære mere om
Himba-stammens livsstil, er det muligt denne
eftermiddag at købe en udflugt til et informationscenter,
hvor denne særegne kultur forklares.

Dagens højdepunkter:
Besøg ved Spitzkoppe inkl. klippemalerier af
San-folket
Måltider: Morgenmad, frokost, middag
Overnatning: Brandberg White Lady eller tilsvarende

Dag 12: Brandberg Kamanjab
Efter morgenmaden er det tid til at fortsætte eventyret. I
kører videre nordpå mod først de høje bjerge Brandberg
Mountains, der er de højeste i Namibia. Her finder I intet
mindre end 45.000 forskellige klippemalerier, inkl. det
berømte White Lady klippemaleri. I skal på en times
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vandretur i området for at se White Lady maleriet, som
man anslår til at være ca. 2000 år gammel.
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Dagens højdepunkt:
Vandretur i Brandberg Mountains for at se
klippemaleriet White Lady
Måltider: Morgenmad, frokost, middag
Overnatning: Oppi Koppi Rest Camp eller tilsvarende

Dag 13: Kamanjab - Etosha
National Park
Efter morgenmaden køres der mod Etosha
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Masser af dyr i Etosha

nationalparken, som I når frem til om eftermiddagen, og I
skal straks - på vejen mod jeres camp - på det første
Game Drive i det fantastiske safariområde. Etoshas åbne
græsstepper med det korte græs giver helt anderledes
muligheder for at spotte vildtet. En unik dyre- og
naturoplevelse er i vente.
Fremme i jeres camp venter der afslapning i fantastiske
naturomgivelser.
Vores overnatningssted giver yderligere muligheder for
at spotte dyrene om aftenen med de oplyste vandhuller
indenfor lodgens område. Lodgen ligger suverænt inde i
selve Etosha parken. Læs mere om Etosha parken her.

er store muligheder for at spotte vildtet; måske krydser
det vejen lige foran jeres køretøj.
I kører flere Game Drives i løbet af dagen, og aftenen
tilbringes ved nogle af de mange vandhuller. Her er der
fantastisk gode muligheder for at fotografere vildtet på
allernærmeste hold.
Dagens højdepunkt:
Heldags Game Drive i Etosha i Nomad truck
Måltider: Morgenmad, frokost, middag
Overnatning: NWR: Okaukuejo Resort eller tilsvarende

Dagens højdepunkt:
Game Drive om eftermiddagen i Etosha i Nomad
Truck
Måltider: Morgenmad, frokost, middag
Overnatning: NWR: Halali Resort eller tilsvarende

Dag 14: Etosha National
Park
En hel dag med safarikørsel i Etosha. Ingen safarikørsel er
den samme; her sker altid noget nyt og ofte uventet. Her
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Dag 15: Etosha National
Park - Windhoek
Der er tidlig afgang mod Windhoek, Namibias hovedstad,
hvor den fantastiske rejse gennem Namibias utrolige
natur- og dyrerige slutter.
Fremme i Windhoek får I en guidet vandretur i centrum
af byen og ser nogle af byens største attraktioner.
Windhoek er klart Namibias største by med godt en
kvart million indbyggere og uden sammenligning landets
kulturelle, sociale og økonomiske centrum.
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Masser af dyr i Etosha

Efter turen rundt i Windhoek slutter jeres eventyr med
Nomad ved Haja Game Lodge, hvor I skal sige farvel til
guiden og de øvrige gæster.

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet

Dagens højdepunkter:
Gåtur med jeres Nomad guide i centrum af
Windhoek
Måltider: Morgenmad og frokost
Overnatning: Heja Game Lodge eller tilsvarende

Dag 16: Hjemrejse mod
Danmark
Der er afgang fra Windhoek i dag. Der er arrangeret
transfer for jer til lufthavnen i Windhoek. Der er et
flyskifte eller to på vejen mod Danmark.
Måltider inkluderet: Morgenmad på hotellet og
forplejning ombord på flyet mod Danmark

Dag 17: Tilbage i Danmark
I ankommer til Danmark i løbet af dagen.
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Priser og afgange
Rejseperiode Jul og nytår - Fra-priser i kr. pr. person
I delt dobbeltværelse
29.298,00 DKK

Rejseperiode Januar - juni - Fra-priser i kr. pr. person
I delt dobbeltværelse
27.298,00 DKK

Rejseperiode Juli - Fra-priser i kr. pr. person
I delt dobbeltværelse
29.198,00 DKK

Rejseperiode August - 14. december - Fra-priser i kr. pr. person
I delt dobbeltværelse
27.298,00 DKK

Læs mere om Nomad og Luxury Tour her

Aktivitetspakke (inkluderet)
Vandretur i Sossusvlei ørkenen med guide på dag 9

Ekstra aktiviteter (tilkøb)
Delfincruise, Skydiving, sandboarding m.m. dag 10
Disse aktiviteter er nævnt i dagsprogrammet. Deltagelse i aktiviteterne arrangeres og betales kontant på stedet.

Rejs med god samvittighed
Jeres 'green seat' afhjælper CO2 udslip. Med BENNS rejser I med 'grønt sæde' på rejsen, som betyder, at I er med til
at eliminere rejsens CO2 aftryk. Pengene går ubeskåret til beplantning af paradistræer i Afrika. Paradistræet er
beviseligt et af de mest CO2 sugende planter i verden. 1 ha af paradistræer opsuger ligeså meget CO2 som hvis man
fjernede 37 biler fra gaden i et år. I er derfor med til at støtte en rigtig god sag, til gavn for alle.

Deltagerantal
Rejsen gennemføres ved min. 4 deltagere. I rejser sammen med andre.
Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Business Class: Fra kr. 25.400
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Hvad er inkluderet i prisen?
Fly Danmark - Cape Town inkl. skatter og afgifter

Rejse- og afbestillingsforsikring

Transfer fra lufthavn i Cape Town til hotel i byen

Ture og transfer, der ikke er nævnt i programmet

1nat på hotel i Cape Town inkl. morgenmad

Forplejning medmindre andet er oplyst

Rundrejse fra Cape Town til Windhoek med
engelsktalende guide i en "overland truck"

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

12 x morgenmad, 13 x frokost og 12 x middag.
Måltiderne tilberedes af en Nomad medarbejder og
nydes rundt om Nomad trucken.

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

Irejser med andre og med max 20 personer i
gruppen
1nat på hotel i Windhoek inkl. morgenmad
Transfer fra hotel til lufthavn i Windhoek
Fly Windhoek - Danmark inkl. skatter og afgifter
Bidrag til Pakkerejsegarantifonden

Bestil din
næste rejse

Bestil

Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer
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