
KAPSKÉ MĚSTO - OKAVANGO DELTA - NP CHOBE V BOTSWANĚ -
ZIMBABWE A VIKTORIINY VODOPÁDY - MAGICKÁ NAMÍBIE 2016-2017 

 
Expedice nás zavede do jedněch z nejúžasnějších míst na jihu Afrického kontinentu. Atmosféra Kapského 
Města zůstane nesmazatelně ve Vás. Užijeme si krás Delty Okavango - sen všech cestovatelů. Chobe je 
dalším místem, známým jednou z největších koncentrací divoké zvěře v Africe. Užijeme si krásy magické 
namíbijské přírody.  Při výpravě za poznáním tradičního života Himbů se dostaneme do odlehlých končin, 
navštívíme i vzdálené oblasti, jako vodopády Epupa Falls. Užijete si safari v  rozlehlém parku Etosha s 
množstvím volně žijící divoké zvěře. Projedeme zčásti poušť Namib, navštívíme kolonii lachtanů na Cape 
Cross i malembé město Swakopmund  Walvis Bay s nesčetným množstvím plameňáků. Twyfelfontein je 
světoznámé zachovalými skalními rytinami pravěkých obyvatel. Čekají nás neskutečné scenérie skal 
Spitzkoppe i červené duny v Sossusvlei. Zkrátka uvidíte právě to top z těchto oblastí. 
 

 
  

1. den  - odlet z Vídně nebo Prahy do Kapského Města 
2. den 
Přílet do Kapského Města, po ubytování prohlídka této kosmopolitní africké perly s výletem na Siglal Hill, 
odkud se otevírá výhled na všechny strany a v pozdním odpoledni nabízí parádní fotografické příležitosti. 
Noc v hotelu nebo penzionu. Na večeři si zajdeme do světově známého komplexu Waterfront . 

 

 
 
 

3. den 
Navštívíme legendární Mys Dobré naděje, a Cape Point, vyjedeme na Stolovou Horu a zajedeme ke kolonii 
Tučňáků brýlatých na Hout Bay, noc v hotelu nebo penzionu se snídaní, na večeři si zajdeme do místní 
restaurace. 



   
 

4. den 
Kapské Město a okolí - podle dohody můžeme navštívit světoznámé vinice, akvárium dvou oceánů, 
botanickou zahradu.... 
5. den  
 Ráno poletíme do Maunu, brány do delty Okavango, na noc se ubytujeme v luxusních stanech s postelí a 
el. V kempu Old Bridge. 
6-7. den  
Po krátkém přejezdu nás čeká Okavango delta - naprosto unikátního ekosystém, kde zůstaneme v divoké 
přírodě dva dny a užijeme si africkou faunu . 
 

   
 

   
 
8. den  
Pokud budete mít zájem, zorganizujeme ranní vyhlídkový let nad Okavango deltou a poté se přesuneme na 
Elephant Sands, což je parádní místo v divoké přírodě s napajedlem, ke kterému se scházejí nejen sloni.  

 

  
 
9. den  
Dopoledne přejedeme asi 100 km k Viktoriiným vodopádům v Zimbabwe, vzdálených jen 90 km a tentokrát 
si užijeme sunset cruise po mohutné řece Zambezi. Na lodi je občerstvení a neomezená konzumace nápojů, 
včetně alkoholu! 

 



     
 

   
 
10. den  
Viktoriiny vodopády je 1700 m široké koryto řeky Zambezi, řítící se do přes sto metrů hluboké průrvy, Volný 
den si můžete užít při procházce u vodopádů nebo k velmi zajímavým aktivitám, jako jsou adrenalinový 
rafting, kanoing, let helikoptérou.. 
11. den 
Takže tento den nás čeká NP Chobe v Botswaně.  Říční safari v Chobe je skvělé, dá se přiblížit velmi blízko 
divoké zvěři - sloni, krokodýli, hroši, buvoli a mnoho dalších afrických krasavců. Západ slunce nad kanály 
Chobe je neuvěřitelně působivý. Odpoledne vyrazíme otevřeným džípem na safari, obzvlášť velké kočky 
jsou k večeru velmi aktivní.  

 

     
 

12. den  
Přesuneme se do Namíbie a na noc zůstame v kempu Kwando v pevných lux. stanech s postelí 
13. den 
Brzy ráno safari v této zajímavé a panenské oblasti, odpoledne přejedeme přes Capriviho strip do kempu 
Nunda na břehu řeky Okavanga. Žije tu spousta hrochů, krokodýlů, slonů... 
14. den 
Čeká nás přejezd do Grootfontein, kousek odtud je příjemná farma Kalkfontein, kde v príjemném 
guesthousu strávíme noc. 
15. den 
Z Grootfontein, malebného městečka, pojedeme  obdivovat nejvetší meteorit na naší planetě  - Hoba. Pak 
už se přesuneme do Perly Namíbie - do NP Etosha, do kempu Halali. 
 

   



16. den -  Etosha - pozorování divoké africké zvěře a pokračování v safari, uvidíte známou solnou pánev 
Etosha – popisovanou jako bíle se mihotající mlha, mizící v obzoru, kterou je vidět dokonce i z vesmíru, 
noc v příjemném kempu Olifantsrus, kde je možné, stejně jako v Halali u osvětleného napajedla 
pozorovat noční život zvěře z bezpečí vyhlídky. Je to báječné místo! 
 

 
 

 
 

       
 

   

 



17. den 
Cesta do Opuwu – centra himbské kultury, doplnění zásob a hurá ke kouzelným vodopádům Epupa Falls.  
 

   
 

18. den  
Epupa falls. Jsou to kouzelné vodopády, které po miliony let vytvářela řeka Kunene, tvořící v této oblasti 
hranici Namíbie a Angoly. Zůstaneme v této magické oblasti i následující den. Nenecháme si ujít 
příležitost navštívit některou vesnici Himbů a seznámíme se s jejich tradičním způsobem života. Je to 
velmi zajímavé etnikum s mnoha, pro nás na hony vzdálenými zvyklostmi. Vodopády Epupa jsou 
výborným místem pro relax, okolní kouzelná příroda je ideální pro procházky s jedinečnými 
fotografickými příležitostmi, všude kolem potkáte místní himbské obyvatelstvo. 
 

   
 

19-20. den 
Celodenní jízda. Přesuneme se do oblasti Twyfelfontein. Zůstane i druhý den, abychom si mohli 
prohlédnout pozoruhodnosti této oblasti. Jsou zde velmi zachovalé skalní rytiny, zvláští skalní útvary a 
zkameněliny. V oblasi žijí i nepříliš početná stádečka vzácných pouštních slonů.  
 

   
 
21. den 

Spitzkoppe - odpolední a večerní slunce nám umocní vychutnat si tuto nádhernou skalnatou 
přírodní scenérii.  Můžete si vyšlápnout na skalní oblouk a opět si užijete fascinujících výhledů přes 
poušť a na zvláštní skalní bizardní útvary, vytvořené erozí. I tady jsou pravěké skalní rytiny. 
 



     
 

22. den 
V blízkosti malebného města Swakopmundu, kde zůstaneme na noc v hotýlku, žije na břehu Atlantiku 
velká kolonie lachtanů – Cape Cross. Dovádivé lachtany si můžeme prohlédnout z bezprostřední 
blízkosti. Ráno si užijeme ještě pohled na překrásná hejna plameňáků  Walvis Bay a vydáme se k dunám. 
 

   
 
 

24 . den  
Tento dne se dostaneme až k magickým dunám do oblasti Sossusvlei. Hra světel a stínů v až 300 m 
vysokých dunách má neopakovatelnou atmosféru. Projdeme se asi 1 km i zajímavému Deadvlei. V dunách 
žijí přímorožci, antilopy skákavé, pštrosi, leopardi, šakali … Můžete si na dunu i vyšlápnout!   
 

 
 

     
 

25 . den  
Ráno odjezd do Windhoeku a odlet do Evropy, 26. Den přílet do Vídně nebo Prahy. 

 



 
Při vyšším počtu cestovatelů bude cena samozřejmě zohledněna. 
Cena  3510 Euro je kalkulována pro 4 osoby a zahrnuje:  

- Veškerý pozemní transport vč. Pohonných hmot a poplatků za vozidlo na hranicích 
- Ubytování a stravu dle rozpisu v rekapitulaci 
- Vstupy do parků  
- Průvodce 
- Sunset cruise na Viktoriiných vodopádech 
- Říční safari v Chobe 
- Pozemní safari v Chobe 
- Návštěva himbské vesnice 

 
Cena nezahrnuje: mezinárodní letenku z Evropy do Kapského Města a zpáteční z Windhoeku (můžeme 
zajistit), přelet z Kapského Města do Maunu, vízum do Namíbie (je možné vyřídit ve Vídni - můžeme 
zařídit), nápoje, cestovní pojištění 
 
 
 
 
 

dny program Strava 

1 Odlet Vídeň nebo Praha   

2 Kapské Město, nocleh gesthouse S 

3 Kapské Město, nocleh gesthouse S 

4 Kapské Město, nocleh gesthouse S 

5 Přelet do Maunu -Okavango delta lux. obytný stan s postelí S, V 

6 Okavango delta Moremi NP, divoký kemp v NP – stan s matrací a povlečením S, O, V 

7 Večer návrat do Maunu - lux. obytný stan S, O, V 

8 Pro zájemce vyhlídkový let nad Okavangem, odjezd do Elefant sends, stany s postelí S, V 

9 Viktoriiny Vodopády,  sunset cruise, chatky se soc. zařízením a kuchyňkou S 

10 Viktoriiny Vodopády,  chatky se soc. zařízením a kuchyňkou S 

11 Chobe, říční safari, pozemní safari, stany s postelí S, V 

12 Kwando River –  lux. obytný stan s postelí S, V 

13 Nunda kemp – stany s postelí S, V 

14 Grootfontein - gesthouse S, V 

15 Hoba, Etosha – Halali, stan s postelí S, V 

16 Etosha  Olifantsrus Campsite, stan s postelí S, V 

17 Opuwo – Epupa, stan s postelí S, V 

18 Epupa stan s postelí S, V 

19 Twyfelfontein - lodž S, V 

20 Spitzkoppe - stan s postelí S, V 

21 Spitzkoppe -  stan s postelí S, V 

22 Cape Cross, Swakopmund – hotel/penzion S 

23 Ráno lagoon ve Walwis Bay, jízda do Sossusvlei S, V 

24 Sossusvlei S, V 

25 Windhoek , odlet do Vídně nebo Prahy S 

26 přílet  


