
 

 

Namibija self-drive 13 dni   
 

Individualno potovanje  
Odhodi: po dogovoru  

 
- puščava Namib, sipine Sussusvlei, letoviški Swakopmund 

- pravi safari v Nacionalnem parku Etosha, 

- Himbe v okolici Opuwa, petroglifi v Twyfeltfontain 
 

Potovanje v enega najlepših koščkov Afrike, v Namibijo, vas popelje po njenih največjih znamenitostih. Ena 
izmed mlajših afriških držav je ukleščena med puščavo Kalahari ter Atlantik. Dežela neverjetnih kontrastov je pravi 

fotografski raj in prava sanjska destinacija, kjer se stalno sprašuješ, če je kaj tako lepega sploh možno. Ponaša se z 
divjo obalo, visokimi gorami, osamljenimi puščavami, čudovitim živalskim svetom, kolonialnimi mesti in navkljub svoji 

množici lepot je dovolj prostora za vse. 

 

 
 

POT IZ EVROPE IN NAZAJ TRAJA DODATNE DNI (SKUPAJ 15 DNI). 

POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM.  
 

PREDVIDEN PROGRAM POTOVANJA: 
1. dan  WINDHOEK. Prihod v  Windhoek. Sledi prevzem vozila in lasten prevoz do hotela. Nočitev. Predviden hotel 

v Hilltop Guesthouse. (H) 
 

http://www.hilltop.com.na/


 

 

 
 

2. dan WINDHOEK – NAMIB – SESRIEM / 320 km (4-5 ur). Zajtrk. Kam vas danes pelje prašna cesta? Oranžno 
gorovje in oranžni pesek … Vozite po robu puščave Namib. Puščava se razteza skoraj 2000 km ob atlantski obali, vse 

od Republike Južne Afrike in Namibije do južne Angole. Na poti do cilja prečkate lunino pokrajino, golo puščavo, se 

ustavite pri napajališčih, postavite šotor ter uživate v naravi. Doživetje noči z zvezdami prekritega neba, tišine 
puščave, ki jo le občasno pretrga klic šakala ali oglašanje gekona … Postavite šotor in nočitev v Sesriem kampu. 
(kampiranje, Z) 

 

3. dan SESRIEM – izlet NP NAUKLUFT in okolica SOSSUSVLEI. Vstopite v Nacionalni park Namib - Naukluft, 

zagotovo največjo atrakcijo Namibije. Med najvišjimi sipinami na svetu se podate na raziskovanje okolice. Osrčje 
peščenega morja vas očara, kljub za življenje neprijaznemu okolju opazite v pesku sledi živali in afriške rože. Peščeno 

morje, ki je veliko za dve in pol Sloveniji, je pravi raj za ljubitelje puščav. Tu so najslavnejša sipina "Dune 45", najvišja 
sipina na svetu "Big Daddy" (325 m), mrtvo jezero Deadvlei in še nešteto drugih zanimivosti. Sprehajate se med 

sipinami, se na kakšno povzpnete, občutite drsenje mivke skozi prste, prevzame vas občutek svobode na vrhu 

puščave. Nočitev v kampu. (kampiranje)  

 

4. dan SESRIEM – SWAKOPMUND – priporočamo: izlet na Cape Cross / 350 km (4-5 ur). Pot nadaljujete 
proti atlantski obali. Na poti je kar nekaj priložnosti za postanek in fotografiranje in tudi kosilo. Priporočamo: odpravite 

se na izlet do bližnjega rta Cape Cross, kjer živi največja kolonija morskih levov na svetu (odvisno od sezone, a stalno 

jih je tu okoli 80.000). Prosto popoldne izkoristite naprej za samostojno raziskovanje mesta. Swakopmund je bilo 



 

 

glavno pristanišče nemške jugozahodne Afrike in je lep primer kolonialne arhitekture, danes pa slovi tudi kot center 
za take in drugačne avanture. Za doplačilo se lahko podate v puščavo s štirikolesniki, deskate po sipinah, skočite s 

padalom, preletite puščavo Namib z lahkim letalom ... ali pa preprosto uživate dan v mestu. Predvidena nastanitev: 
Alte Bruecke Resort. (H) 

 

5. dan  SWAKOPMUND – SPITZKOPPE /160 km (2 uri). Zajtrk. Potujete skozi sušno pokrajino proti gorovju 

Spitzkoppe. Ogromne megalitske skale ležijo razmetane po sicer ravni pokrajini. Postavite šotor in nočitev v 
Spitzkoppe Restcamp. (Z, kampiranje)  

 

6. dan SPITZKOPPE – TWYFELFONTEIN / 220 km (3,5 ur). Potujete proti Khorixas kampu. Slikovita pokrajina 
izmenjuje prizore iz kilometra v kilometer, vse dokler ne prispete v dolino Twyfelfontein, ki je znana po številnih 

poslikavah Bušmanov. Privoščite si kosilo in raziskovanje naj se začne. Območje je raj za raziskovalce, kjer lahko 
obiščete deželo Welwitschia Mirabilis na gori Burnt, radovedne kamnite formacije, okameneli gozd, starodavne skalne 

gravure in doživite druge nenavadne geološke pojave. Danes je to eno izmed pomembnejših nahajališč petroglifov 

(skalnih poslikav), teh je kar 2000. Večinoma gre za živalske motive, ki razkrijejo povezavo med njihovimi obredi in 
lovom kot načinom preživetja. Postavite šotor in si privoščite še večerjo. (kampiranje) 

 

7. dan TWYFELFONTEIN – OPUWO / 480 km (5-6 ur). Zgodaj zjutraj pospravite šotore, nato pa vas pot vodi 
preko prelaza Joubert proti severu države v okolico mesta Opuwo. Tu, v regiji Kuene, daleč proč od civilizacije, živi 

pleme Himba. So eno redkih ljudstev v Afriki, ki se še trudijo ohraniti svojo tradicionalno kulturo. Trenutno jih je še 
okoli 30.000, živijo pa večinoma okoli mesta Opuwo, ki je njihovo središče. Z veliko sreče lahko na poti proti zadnjemu 

http://www.altebrucke.com/


 

 

delu poti v puščavi srečate kakšno čredo puščavskih slonov. Nočitev. Predvidena nastanitev: Opuwo Country Hotel. 
(H) 

 
 
8. dan OPUWO – Otjitotongwe / 300 km (3 ure). Zajtrk. Na današnji dan obiščete skupnost plemena Himba. 

V vasi v bližini spoznate njihovo kulturo. Razkrijejo vam skrivnost njihove lepote, način življenja, domove, z vami 
pa seveda malo tudi trgujejo. Po kosilu vožnja do farme Otjitotongwe, kjer si lahko ogledate še geparde. Nočitev v 

šotorih. (Z, kampiranje)  

 

9. dan OTJITOTONGWE – NP ETOSHA jug / 200 km (2 ure). Zajtrk. Danes se odpravite proti Nacionalnemu 

parku Etosha. Pot vas popelje skozi slikovito pokrajino. Kosilo si privoščite na poti. Popoldne prispete do Etoshe, 
vstopite v park in na poti do kampa Halali poskusite najti prve divje živali. Prihod v kamp, postavitev šotorov. Nočitev 
v Okaukuejo kampu. (Z, kampiranje) 

 

10. dan  NP ETOSHA. Zgodaj vstanete, pospravite šotore, si privoščite zajtrk in začnete z raziskovanjem parka. NP 
Etosha je malenkost večji od Slovenije, ime pa pomeni "velik bel prostor suhe vode", saj tretjino parka pokriva slana 

puščava, ki se le nekajkrat letno ob močnih padavinah spremeni v plitko jezero, ob robu katerega se nato zbirajo 
flamingi in pelikani. Preostanek parka je savana, posejana z grmičevjem, na vsake toliko pa izstopi še kakšna 

atrakcija. Ustavite se pri številnih napajališčih, kjer se predvsem zjutraj in popoldne zadržujejo živali. Kaj točno boste 
videli, ne vemo, a z malo sreče se znajdete sredi črede slonov, zeber, žiraf ... Morda opazite levinjo z mladički, 

prebudite spečega leoparda na drevesu ... Le kakšne prizore vam ta dan ponudi narava? Kosilo si privoščite na poti. 
Proti večeru prihod v kamp Halali, postavitev šotorov. Nočitev v Halali kampu. (kampiranje) 

http://www.opuwolodge.com/


 

 

 

11. dan  NP ETOSHA. Nadaljujete z raziskovanjem parka, NP Etosha. Nočitev v Halali kampu. (kampiranje) 

 
 
12. dan NP ETOSHA – WINDHOEK / 460 km (5 ur). Po zadnjem jutru v parku se vrnete v Windhoek. Čaka vas 

še zadnja vožnja skozi prostranstva Namibije. Popoldne prispete v Windhoek, kjer se lahko odpravite v mesto in ga 

raziščete. Sprehodite se mimo glavnih znamenitosti v središču mesta, kot so Alte Feste (stara utrdba), Kristusova 
cerkev, Tintenpalast, mestna hiša ... na koncu pa obiščite še živahno predmestje Katatura, kjer danes živi več kot 

polovica prebivalstva mesta. Nočitev. Predviden hotel v Hilltop Guesthouse. (H)  
 

 
 

13. dan WINDHOEK. Zajtrk. Prosto do odhoda na letališče. Prevoz na letališče. Oddaja vašega vozila. (Z) 

 
* Odhodi so po dogovoru (cena ne velja za čas praznikov in v visoki sezoni). Letalska vozovnica ni 

vključena v ceno potovanja. Okvirna cena povratne letalske vozovnice se giblje od 880 eur. 

 

Cena na osebo znaša:                                   od  1.230 EUR 

 
Cena (pri 2 udeležencih) vključuje: najem in vsi stroški predelanega vozila za potovanja po Afriki z vso potrebno 

kamp opremo (1x džip primeren za dve osebi), namestitve in prehrano po opisu v programu (delno samo kampiranje 

in delno soba v hotelu; Z= zajtrk), stroške priprave in organizacije potovanja. 
 

CENA NE VKLJUČUJE: vizumov, hrane in pijače, ki ni vključena v program, dodatnih izletov, morebitnih napitnin, 
goriva, cestnin, GPS napravo pribl 50 ZAR na dan, administrativni strošek najema vozila pribl. 500 ZAR, super waiver 

dodatno zavarovanje za vozilo pribl. 295 ZAR na dan in zahtevan depozit ZAR 3.000. 

http://www.hilltop.com.na/


 

 

V ceno niso vključeni stroški rezervacije, ki znašajo 15 eur na prijavo. 
 

Namestitve in prehrana: lepi in urejeni penzioni, kampi; raznoliko, a vedno udobno in čisto.  
Penzioni/hoteli: 4x nočitev v dvoposteljnih sobah z zajtrkom. 

Kampiranje: 8x kampiranje na poti. Kampe postavite v urejenem okolju, v nekaterih kampih je tudi bazen in bar. 

Vsa oprema je že v najetem vozilu: šotori, oprema za kuhanje. Kuhate si sami. 
 

Vstopnine niso vključene in jih plačate na kraju samem. Predvidene vstopnine so: Sesriem, Cape Cross, 
Spitzkoppe, Tweifelfontain, Nacionalni park Etosha. 

 

Predvideni stroški na potovanju: 
- tekoči stroški (hrana, pijača, drobne malenkosti): približno 150 EUR na potovalni teden. 

 
Doplačila po želji (na osebo):  

- odstopnina v primeru višje sile 4,22 % vrednosti potovanja, 
- stroški urejanja in pridobitve vizuma za Namibijo okoli 190 EUR, 

- dodatni prevoz od vašega doma do letališča in nazaj (GoOpti), 

- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. 
 

Drugi podatki: 
VIZE: Slovenci potrebujemo namibijski vizum. Pridobimo ga na veleposlaništvu na Dunaju. Najmanj 21 dni 

pred odhodom predložite izpolnjen obrazec (prejmete ob računu), 1 fotografijo za dokumente, kopijo letalske 

vozovnice, rezervacijo hotela.  
 

ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni. Priporočljivo je cepljenje za rumeno mrzlico. Namibija (nekatera območja) spada 
tudi med malarična območja. Nekaj splošnih napotkov o zdravju na potovanju si lahko preberete na Nacionalnem 

inštitutu za javno zdravje Ljubljana, Zaloška 29, 1000 Ljubljana, telefon: (01) 586 39 00. Za več informacij obiščite: 
http://www.nijz.si 

 

 
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo na 

vseh prodajnih mestih. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti sprejema.  
 
MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2. 

ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar. 

 
Primer vozila: 

 
 

MSE  4x4 SINGLE CAB 2Berth Manual  Nissan Diesel 

 
 

http://www.nijz.si/

