PROGRAMOPLÆG FOR NAMIBIA REJSE FEBRUAR 2013
Fly København-Windhoek retur
Airport taxes/levies p.t.
Billetudstedelsesgebyr
TOTAL PER PERSON

DKK 4.610
DKK 4.447
DKK 350
DKK 9.407

LH2445 S 09FEB 6 CPHMUC HK2 1605 3 1705 1850 *1A/E*
SA 265 W 09FEB 6 MUCJNB HK2 2 2050 0825+1 *1A/E*
SA 074 S 10FEB 7 JNBWDH HK2 B 0930 1130 *1A/E*
SA 077 S 21FEB 4 WDHJNB HK2 1715 1905 *1A/E*
SA 260 W 21FEB 4 JNBFRA HK2 B 2015 0615+1 *1A/E*
SK 640 L 22FEB 5 FRACPH HK2 0900 1 0945 1110 *1A/E*

09/02/2013
10/02/2013

SA265
SA074

MUNICH AIRPORT
JNB O.R. TAMBO INT. AIRPORT

20:40
09:50

JNB O.R. TAMBO INT. AIRPORT
WINDHOEK INT. AIRPORT

08:15
11:50

Ved ankomsten til Johannesburg O.R. Tambo International Airport forbliver gæster i transit (sørg
venligst allerede i Kastrup for at bagagen checkes igennem til Windhoek), og præsenterer blot
flybilletter og evt. boarding passes i transit skranken. Derefter går I om bord på SA074 til Windhoek
og ved ankomsten til Windhoek International Airport går I efter pasformaliteter og told mod ”Car rentals”, hvor I fra AVIS kontoret vil få udleveret en lejevogn Jeep Rubicon og en lille pakke med instruktioner fra NatureFriend Safaris, som bl.a. indholder et kort over hvorledes I finder Olive Grove
Guesthouse (ca. 45 minutters kørsel). Her vil I dog også få god gavn af den GPS, som vi på forhånd
supplerer.
Hovedstaden Windhoek er beliggende i Namibia’s centrale højland og er omgivet af både mindre
bakker, men også de mere imponerende Auas og Eros bjerge. Man siger ofte at byen har en ”kontinental afmosfære”, og det hænger nøje sammen med den tyske koloni baggrund, med en rig variation af arkitektur, noget som også gælder for maden, kulturen, påklædningen og uddannelses institutionerne. På samme tid er Windhoek en moderne afrikansk by på godt og ondt.
The Olive Grove Guesthouse er mere intimt og eksklusivt end et normalt hotel - også mere tilbagelænet og hyggeligt end de såkaldte ”boutique” hoteller. Vi vil betegne det som et elegant og centralt
beliggende overnatningssted, hvorfra gæster kan udforske Windhoek’s centrum.

Olive Grove Guesthouse [B/B] - 1 overnatning

Mandag den 11. februar, 2013
Frans Indongo Lodge er beliggende i hjertet af en 17.000 ha (170 km²) farm på busk savannen
nordøst for byen Otjiwarongo og nordvest for Waterberg bjergene. Derfor er det et ideelt stop-over på
vejen op til Etosha National Park. Ca. 3-4 timers kørsel. Mulige aktiviteter er besøg på et gepard projekt, ”gribbe restaurant”, Waterberg plateauet, OvaHerero kulturelt center og en evt. kort rundtur i
Otjiwarongo. Benyt specialkortet og GPS’en mod Otjiwarongo og lodgen.

Frans Indongo Lodge Double room [D/B/B] - 1 overnatning

Tirsdag den 12. februar, 2013
Onguma Game Reserve er beliggende ved grænsen til Etosha National Park og tæt på von Lindequist indgangen, som er på den østlige side af parken. Der er ca. 4 timers kørsel fra Otjiwarongo til
Onguma, hvor I skal overnatte en enkelt nat på Onguma Bush Camp. Reservatet dækker et område
på 38.000 ha med en rigt varieret vegetation og der er alene mere end 300 fuglearter på stedet. Der
er mulighed for at arrangere guidede aktiviteter efter ankomsten.

Onguma Bush Camp View/Waterhole Rooms [D/B/B] - 1 overnatning

Onsdag den 13. februar, 2013 + torsdag den 14. februar, 2013
Okaukuejo Resort er beliggende kun 17 km. fra den sydlige indgang til parken, og er berømt for det
oplyste vandhul, hvor gæster kan iagttage vildtet på ganske tæt hold. I kører ind igennem parken for
at komme dertil. Også her er det muligt at tilkøbe aktiviteter, men I kan få et ligeså stort udbytte af at
udforske parken med lejevogn. Især skjulene ved vandhuller er givtige opholdssteder midt på dagen,
hvor det er allermest varmt.

Okaukuejo Resort Waterhole chalet [D/B/B] - 2 overnatninger

Fredag den 15. februar, 2013 + lørdag den 16. februar, 2013
Fra Etosha køres sydvestpå mod Twyfelfontein - en køretur på ca. 4 timer. Twyfelfontein Country
Lodge er beliggende i hjertet af Twyfelfontein Uibasen reservatet. Dette område rummer et meget
delikat økosystem med talrige buskmands malerier og er deklareret et UNESCO ”World Heritage Site”. Interessante klippeformationer og efterladenskaber fra vulkanudbrud kan ses imellem de mest
prominente attraktioner som ”orgelpiberne”, ”det brændte bjerg”, Doros krateret og den forstenede
skov. Fauna og floraen i Damaraland er typisk for den arrede ørkenregion og inkluderer Welwischia,
Moringa og forskellige Commiphora, som har kunnet overleve i tusinder af år i dette fattige landskab.
Elefanter, giraffer, springbukke, zebra, oryx og strudse har også tilpasset sig den sparsomme plantevækst.

Twyfelfontein Country Lodge Double room [D/B/B] - 2 overnatninger

Søndag den 17. februar, 2013 + mandag den 16. februar, 2013
Fra Twyfeltein går turen 4-5 timer sydpå mod den smukke kystby Swakopmund ved Atlanterhavet.
Her indkvarteres I på det dejlige Swakopmund Guesthouse i byens centrum - kun 5 minutters gang
fra havet og shopping området. Gæstehuset er mere end blot en alminde B&B, men drives økologisk
med solenergi og er alt andet end konventionelt. Under opholdet udforskes omegnen - evt. en dagtur
op til kolonien af søløver ved Cape Cross eller den korte køretur mod Walvis Bay. Kan I lide hummer
og østers er dette stedet at prøve begge dele.

Swakopmund Guesthouse Lux room [B/B] - 2 overnatning

Tirsdag den 19. februar, 2013 + torsdag den 20. februar, 2013
Sossusvlei bliver nok højdepunktet på rundturen i Namibia og Sossusvlei Lodge er en særpræget
lodge, som er beliggende ved Sesriem ved indgangen til parken. Følg kørebeskrivelsen ca. 6 timer
fra Swakopmund til Sossusvlei og overvej at booke på nogle af aktiviteterne, men I kan sagtens selv
udforske Sossuvlei med firehjulstrækkeren (helst meget tidligt om morgenen når parken åbner og lyset er helt enestående - en fotografs drøm!).

Sossusvlei Lodge Double room [D/B/B] - 2 overnatninger

Fredag den 21. februar, 2013
Beregn 6 timers kørsel til Windhoek International Airport, så en god idé at starte turen umiddelbart
efter morgenmaden, og benyt hertil den udleverede køreplan fra NatureFriend Safaris. I skal checke
ind og aflevere lejevognen senest kl. 15:15. Allerede her checkes bagagen ind hele vejen til København Kastrup, så I igen forbliver i transit ved ankomsten til Johannesburg O.R. Tambo International
Airport.
21/02/2013
21/02/2013

SA077
SA260

WINDHOEK INT. AIRPORT
JNB O.R. TAMBO INT. AIRPORT

17:15
20:15

JNB O.R. TAMBO INT. AIRPORT
FRANKFURT A.M.

PRIS PER PERSON I DOBBELTVÆRELSE:
R16.815 x dagskurs 0,5875 = DKK 9.880 pp
Inkluderet:
Alle overnatninger og måltider som beskrevet i program
Personlig modtagelse ved ankomsten til Windhoek
AVIS lejevogn Toyota Double Cab firehjulstrækker med aircondition, power steering og ubegrænset km. i 12 dage
VAT
Tourism Levy
Ikke inkluderet:
Forsikringer
Internationale og regionale fly
Drikkepenge og porterage
Brændstof
Indkøb af souvenir
Vask af tøj
Årgangsvine og importerede spiritusmærker
Alle måltider ikke nævnt + drikkevarer i øvrigt

19:05
06:15

OK
OK

