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20-дневно сафари в Южна Африка - От Кейп Таун до Водопада Виктория 
 

 

Информацията по-долу може да бъде променена. Продължителността на пътуването предвидена за всеки 

ден и местата за настаняване може да се променят в зависимост от пътните или климатичните условия. 

Използвайте информацията по-скоро като ориентир.  Максималната големина на групата е 18 души. 
 
 

 
Цената включва 

Храненията по програма, като храната се приготвя и 

сервира около камиона (освен ако не е посочено друго); 

настаняване; местни водачи и транспорт. 

 
Цената не включва 
Лични разходи, алкохол, междинни хранения, сувенири, 
бакшиши, атракции и дейности по желание 

 
Транспорт 
Транспортът е със специално пригодено превозно средство 
(между бус и камион) за приключенски пътувания. 

 
Климат 

Африканското слънце е много силно. Използвайте лосион 

против изгаряне с фактор 30 и носете шапка и слънчеви 

очила. Пийте поне 3 литра вода на ден за да избегнете 

обезводняване. През зимата може да стане много студено 

по този маршрут. 

 
Настаняване преди и след тура 

Ако имате нужда от настаняване преди или след тура, ние 

можем да организираме това за вас. Можем също така да 

резервираме летищни трансфери – при предварителна 

заявка. 

 
Пристигане / Заминаване 
Моля, бъдете в изходната точка на тура един ден преди 
началото му. Така ще се избегнат всякакви непредвидени 
проблеми. Също така препоръчваме да резервирате 
вашите полети един ден след официалния край на тура. 

 
Посещавани държави 

Южна Африка, Намибия, Ботсвана, Зимбабве 

Застраховка (Задължителна) 
Всички клиенти трябва да имат адекватна туристическа 
застраховка. Местните организатори на различните 
дейности може да ви откажат участие, ако нямате 
правилна и валидна застраховка за пътуването. 
 
Валута и пари 
Южноафрикански ранд и щатски долар са най-широко 
използваните валути по този маршрут. Кредитните карти 
не винаги могат да бъдат използвани - особено в 
отдалечените райони. USD банкноти, отпечатани преди 
2004 г. (т.е. от стария вид банкноти) няма да бъдат приети 
и на много места няма да приемат банкноти от $ 100 
затова се уверете, че носите малки банкноти. В Ботсвана 
местната валута е пула. Можете да обмените ранд или 
долар за пула, когато влезете Ботсвана . Банкоматите не 
винаги работят в Ботсвана. 
 

 
Здраве 

Моля да ни информирате за всички предварително 

съществуващи състояния като диабет или астма и всякакви 

лекарства по лекарско предписание, които приемате. Ние 

също така трябва да знаем за хранителни алергии или 

физически увреждания, които може да имате. 

 
Визи 
Можем да съдействаме с изваждането на визи за Намибия, 
Зимбабве и ЮАР. Българите нямат нужда от виза за 
Ботсвана. Кандидатсването за виза за ЮАР става лично в 
посолството на страната в София. За виза за Зимбабве се 
кандидатства онлайн, а плащането става на граничния пункт. 
Можем да съдействаме за издаване на двукратна виза за 
Намибия, която се издава от посолството на страната във 
Виена. 

 
Малария 

Препоръчваме профилактика против малария. 
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Дейности по желание 

Това е списък с най-популярните допълнителни дейности, който може да закупите на място. 
 

 
Намибия – река Гариеп – Полудневна разходка с кану – 250 – 380 ранда 

Намибия – Сосувлай – Трансфер до Дедвлай – 110 – 150 ранда 

Намибия – Свакопмунд – Вечеря в местен ресторант – 150 – 250 ранда 

Намибия – Свакопмунд – Куадбайкинг (2 часа) – 500 – 650 ранда 

Намибия – Свакопмунд – Спускане по дюните с борд – 400 – 500 ранда 

Намибия – Свакопмунд – Скай дайвинг – 2100 – 2600 ранда 

Намибия – Виндхук - Вечеря в местен ресторант – 180 – 250 ранда 

Вотсвана – Гнази – Разходка с бушмен – 60 – 90 ранда 

Вотсвана – Маун – Панорамен полет над Делтата на Окаванго – 360 – 440 щ. долара 

Вотсвана – Окаванго – бакшиши за гребците, на ден на човек – по ваша преценка 

Вотсвана  - Касане – Сутрешно сафари в Чобе – 40 – 60 щ. долара 

Зимбабве – Водопад Виктория – скок с бънджи – соло – 130 – 170 щ. долара 

Зимбабве – Цял ден борд по река Замбези – 190 – 210 щ. долара 

Зимбабве - Вечеря в местен ресторант – 15 – 25 щ. долара 

Зимбабве – Сутрешно или следобедно сафари на гърба на слон – 80 – 150 щ. долара 

Зимбабве - Сутрешно или следобедно сафари за лъвове – 80 – 150 щ. долара 

Зимбабве – Цял ден рафтинг – 130 – 160 щ. долара 

Зимбабве – Круиз по река Замбези по залез – 50 – 90 щ. долара 

Зимбабве – Полет с хеликоптер – 140 – 280 щ. долара 
 

 
Програма: 

 

 
Ден 1. ЮАР - Планински район Седарберг 

Оставянеме Cape Town зад гърба си и правим първа спирка в Table View за снимки на планината Тейбъл. При 

пристигането в лагера, ще се насладим на обиколка с водач в региона Седарберг. По-късно тази вечер в 

лагера ни, вашите водачи ще ви даде пълен брифинг за турнето. 
 

Храна: Обяд  

Настаняване : Marcuskraal Camp :  www.marcuskraal.co.za 

Маршрут: Кейптаун до Ситрусдал : ± 195 Km 

Пътуване: ± 5 часа 

Дейност: Пешеходната разходка в региона Седарберг 
 

Седарберг 

Планините и природният резерват Седарберг се намират в близост до Clanwilliam и са кръстени на 

застрашените кедри Clanwilliam (Widdringtonia cedarbergensis), които са ендемични за района и растат на 

надморска височина от 1 000 - 1 500 метра. Някои видове се смята, че живеят до 1000 години, но човешката 

дейност е довела до унищожаването на голяма част от горите. Планините са с площ около 50 км на север - юг 

и 20 км на изток -запад, най-високият връх е Sneeuberg (2 028 м). В областта има много пясъчни скални 

http://www.marcuskraal.co.za/
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образувания , често червеникави на цвят. Района на Седарберг наскоро бе обявен за един от осемте обекта на 

световното наследство в Cape Floristic Region , Южна Африка. Районът е известен също и за скалното изкуство 

Сан и откритите важни вкаменелости , особено през последните години . Вкаменелостите са от примитивна 

риба и датират от 450 милиона година до периода ордовик . 
 

Ден 2. Намакаленд – Река Гариеп 

Ставаме рано и се отправяме на север през далечния град Springbok , най-известен със своите диаманти, мед 

и пролетни цветя . След това устройваме лагер , разположен точно до границата с Намибия . Лагерът е 

разположен на брега на реката , която формира границата между Южна Африка и Намибия . 
 

Храна: закуска, обяд, вечеря 

Настаняване : Fiddlers Creek Къмпинг : www.bushwhacked.co.za 
 

 
Река Гариеп 

Река Гариеп е най-дългата река в Южна Африка , с дължина 1 800 км . Тя извира от планината Дракенсберг в 

Лесото , където тя е известна като Сенку и тече на запад през Южна Африка до Атлантическия океан за залива 

Александър. По дългото си протежение, реката предлага разнообразие от гледки: на места минава през 

стръмните планински вериги, а в други части през безкрайни области от дюни. 
 

Реката е част от международната граница между Южна Африка и Намибия и между Южна Африка и Лесото. 

Въпреки, че реката не минава през всички големи градове, тя играе важна роля в икономиката на Южна 

Африка като осигурява вода за напояване и водноелектрически централи . Реката е има голямо значение и за 

диамантените залежи по крайбрежието на Намибия. В продължение на милиони години тя транспортира 

диаманти от вулканичните тръби в Кимбърли в Южна Африка до морето. От там, теченията ги поемат на север 

и прибоят ги депозира в областта на дюните на Намиб. 
 

Ден 3. Намибия – река Гариеп – Каньон Фиш Ривър 

Тази сутрин имаме шанса да опознаем красивата долина на реката с кану или просто да се отпуснем в лагера. 

След обяд преминаваме границата и да пътуваме до каньона Фиш Ривър. След живописна разходка по ръба 

на каньона, ни очаква вечеря на залез слънце. Това също е една фантастична възможност за снимки. По 

желание: Полудневно приключение с кану. 
 

Хранене: закуска, обяд, вечеря 

Настаняван: къмпинг: ХОБАС Къмпинг www.nwr.com.na / hobas.html  

Маршрут: Река Гариеп - Каньон Фиш Ривър ± 180 км 

Пътуване: ± 4.5 часа + преминаване на границата 

Включени дейности: разходка по ръба на каньона Фиш Ривър 

Гранични пунктове: Южна Африка: Vioolsdrift , тел. : +27 (27) 761 8760 , Oтворен 24 часа. 

Намибия: Noordoewer , тел. : +264 ( 0 ) 63 297 122, отворен 24 часа. 
 

Каньон Фиш Ривър 

Каньонът Фиш Ривър е вторият по големина каньон в света и най-големият в Африка , както и втората най- 

http://www.bushwhacked.co.za/
http://www.nwr.com.na/
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посещавана туристическа атракция в Намибия . Той разполага с гигантска клисура , с обща дължена около 160 

км и с ширита до 27 километра, а на по- дълбоките места почти 550 м . Фиш Ривър е най-дългата река във 

вътрешността на Намибия, но течението й сега е много слабо в сравнение с огромния обем на водата в 

миналото . Тя се врязва дълбоко в платото , което сега е сухо , каменисто и на места покрито със 

сухоустойчиви растения като сукуленти . Обикновено стават наводнения в края на лятото , а когато престава 

да тече тя се превръща в поредица от тесни басейни по покритото с песъкливи скали дъно. 
 

Районът на каньона Фиш Ривър има типичен полу - пустинен климат . През горещите летни месеци ( октомври 

- март) температурите могат да се повишат до 48 ° C през деня и да паднат до 30 ° C през нощта. От време на 

време има гръмотевични бури. Средната годишна сума на валежите в района на каньона е 100мм. По време 

на кратките зими , температурите могат да паднат под нулата през нощта , но бързо  се вдигнат през деня до 

умерените 20-28 ° C. 
 

Ден 4. Национален парк Намиб – Науклуфт 

Пристигаме в Национален парк Намиб - Науклуфт и устройваме лагер , а след това се наслаждаваме на кратка 

екскурзия в каньона Сесрием. Тази вечер се радваме на небето осеяно със звезди и на тишината на пустинята 

Намиб , от време на време прекъсвана от воя на чакал или на един уникален гущер – лаещия гекон! 
 

Хранене: закуска, обяд, вечеря 

Настаняване : Camp : Sesriem къмпинг  http://www.nwr.com.na/sesriem_campsite.html  

Маршрут: Каньон Фиш Ривър - Намиб – Парк Науклуфт ± 520 Км 

Време: ± 10 часа 

Включени дейности : разходка в каньона Сесрием 
 

 
Пустинята Намиб 

Пустинята Намиб е една от най-старите и най-големите пустини в света , заемаща площ от около 90 000 km ², с 

излаз от 1 000 km на Атлантическото крайбрежие на Намибия . След като е изтърпяла безводните или полусухи 

условия за най- малко 55 милиона години тя е считана за втората най-стара пустиня в света , след пустинята 

Атакама в Чили. Тук пада по-малко от 10 мм дъжд годишно и е почти напълно безплодно , релефът се 

характеризира с огромни червени дюни с остри ръбове , някои от които се издигат три 3000 м и са най- 

високите в света. Част от централната област на пустинята Намиб включва парк Намиб - Науклуфт , един от 

най-големите национални паркове в Африка , както и планината Науклуфт. Въпреки суровите условия , в 

пустинята има разнообразен растителен и животински свят. Тук се срещат някои необичайни видове растения 

и животни , които са ендемитни за пустинята . 
 

Каньонът Сесрием , един от акцентите на пустинята Намиб и входна точка откъм западната част на парк 

Намиб - Науклуфт , е формиран от река Цаушаб , която е издълбала каньона от седиментните скали през 

последните 2 милиона години . По време на редките валежи в планината Науклуфт , реката става бърза и 

силна и през годините се е образувал каньона с дължина 1 км и ширина до 300 метра . Водата, която се 

задържа в някои части на каньона осигурява вода за различни животни , които са се приспособили към 

живота в тази безплодна пустош. Името Сесрием идва от африканс и означава "шест пояса" , тъй като ранните 

пътешественици и заселници е трябвало да прикачат шест ленти заедно , за да стигнат кофите до долу в 

каньона и да могат да загребат вода. 

http://www.nwr.com.na/sesriem_campsite.html
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Ден 5. Дюни Сосувлай – Национален парк Намиб – Науклуфт 

Днес е най-ранното ни ставане за де се приготвим за нашата екскурзия до Дюна 45, където ще посрещнем 

изгрева . След това , ще имаме възможност да посетим Сосувлай . По-късно с местен експерт се отправяме на 

обиколка за да научим повече за уникалната пустинна екосистема и как бушмените са оцелели в суровите 

условия на пустинята . По желание: Трансфер до Дедвлай 
 

Хранене: закуска, обяд, вечеря 

Настаняване : Camp : Desert Shelter Cha -RE  http://desertcamp.com/  

Маршрут: Сисрием до Сосувлай  ± 150 км 

Включени дейности: Пустинна разходка с местен водач, изкачване на дюна 45 по изгрев слънце 
 

Национален парк Намиб – Науклуфт 

Национален парк Намиб - Науклуфт е екологичен резерват в пустинята Намиб . Това е най-големият парк за 

дивеч в Африка, който обхваща около 50 000 кв. км и дава дом на изненадващо много същества, които 

оцеляват в региона при хипер – сухи условия, включително змии, гекони , странни насекоми , хиени , чакали и 

источноафрикански орикс (гемсбок). По-голямата част от живота тук се поддържа от морските мъгли от 

Атлантическия океан и спорадични валежи. Ветровете, които носят мъглата, имат роля и за създаването на 

пясъчни дюни извисяващи се в парка, чиито изгорял оранжев цвят е знак за тяхната възраст. Цветът се развива 

с течение на времето като желязото в пясъка се окислява, като на ръждясал метал; колкото по-стари 

са дюните, толкова е по-ярък цвета им. Тези дюни са най-високите в света, най-известната от които е Дюна 45, 
която е висока повече от 170 м. Дюните са номерирани, за да бъде по-лесно придвижването в района и 
неслучайно Дюна 45 е на 45 км от каньона Сесрием. 

 

" Намиб " означава отворено пространство на местния език Нама и от пустинята Намиб идва името на 

Намибия - "земя на открити пространства " . Паркът е създаден през 1907 г. от немската колониална 

администрация. Настоящите граници на парка са създадени през 1978 г. от сливането на Пустинен парк 

Намиб, парк за зебри Науклуфт и части от Диамантена зона 1. 
 

Паркът включва Сосувлай , котловина от глина в централната част на пустинята Намиб , захранвана от река 

Цаушаб и известна с високите червени пясъчни дюни , които я заобикалят , образувайки огромен океан от 

пясък. 
 

Ден 6. Свакопмунд 

След кратка спирка за снимки , докато пресичаме Тропика на Козирога , продължаваме пътя си към 

Атлантическото крайбрежие на Намибия и столицата на приключенията Свакопмунд . Точно преди да 

пристигнем в Свакопмунд , ще спрем в лагуната Walvis Bay по пътя , където често може да се видят фламинго. 

Ще бъдете информирани за много допълнителни дейности и атракции и имате време да разгледате града 

преди вечерята (по желание) в един от местните ресторанти 
 

Храна : Закуска, обяд 

Настаняване : Двама в стая : Amanpuri :  www.amanpurinamibia.com 
 

Маршрут: От Сосувлай да Свакопмунд. ± 250 км 

Включени дейности : сприране в Walvis Bay ( за да видим фламинго ) 
 

http://http/desertcamp.com/
http://www.amanpurinamibia.com/
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Ден 7. Свакопмунд 

Целият ден е свободен и може да се отпуснете, да изследвате района или да участвате в някои от многото 

дейности, които можете да намерите тук. Най-популярните са разходка с АТВ по дюните или тандемен полет с 

парашут. При скачане с парашут в ясен ден можете да видите целия път до следващата ни спирка! 
 

Рразходка по магазините в Свакопмунд и спокоен обяд също са чудесен начин да прекарате деня си. 

Допълнителни дейности: Разходка с АТВ , спускане с борд по дюните, скачане с парашут , вечеря навън и т.н. 
 

Храна: Закуска 

Настаняване : Двама в стая : Amanpuri :  www.amanpurinamibia.com 

Удобства: Собствен санитарен възел, бар , безжичен интернет , питейна вода 
 

Свакопмунд 

Основан през 1892 г. от немски заселници , Свакопмунд е бил предвиден за главно пристанище на Германска 

Югозападна Африка. Увеличаването на трафика между Германия и нейните колонии е наложило създаването 

на собствено порт, тъй като Walvis Bay , който се намира 33 километра на юг е британско владение. Изборът 

пада на място на север от река Свакоп, където водата е лесно достъпна. Има силно немско архитектурно 

влияние в града, с неговите сгради в баварски стил, включително затвора Altes Gefängnis , проектиран от 

Heinrich Bause през 1909 г. и Wörmannhaus , построен през 1906 г. с внушителна кула , който сега е обществена 

библиотека . 
 

Районът се нарича Свакопмунд и е известен преди като "Tsoakhaub". Тази дума произхожда от културата 

Намакуа. Директно преведено, това означава "изсипване на екскременти ", което е неприятно , но точно 

описание на водите на река Свакоп, когато при наводнение, донася големи маси от кал , пясък, растителност и 

животински трупове до Атлантическия океан. Името е променено на "Swachaub " от германски заселници и с 

обявяването на Свакопмунд като независима област на Германска Югозападна Африка през 1896 г. , влиза в 

употреба настоящият начин на писане на Свакопмунд (което означава, Устието на Свакоп на немски език). 
 

Заобиколен от пустинята Намиб от три страни и студените води на Атлантическия океан на запад , 

Свакопмунд се радва на умерен климат . Валежите са рядкост, но студеното течение Бенгела носи влага в 

района под формата на мъгла , която може да достигне на дълбочина до 140 km във вътрешността на 

страната. Фауната и флората на района са се приспособили към това явление и сега разчита на мъглата като 

източник на вода. 
 

Свакопмунд е известно място за приключенски спортове, включително : скачане с парашут , разходка с АТВ , 

спускане с борд по дюните. Вашите водачи ще ви помогнат при вземането на решение относно подходяща 

дейност , като алтернатива , може са прекарате деня в обикаляне из града с многоройните му кафенета и 

сувенирни магазини. 
 

Ден 8. Шпицкопе 

Оставяме крайбрежието зад гърба си и продължаваме през пустошта до планината Шпицкопе. Огромни 

гранитни монолити оформят иначе плоския пейзаж. Устройваме лагер в дивата равнина в подножието на 

планината. Този следобед нашия водач ще ни отведе на обиколка пеша за опознаването на уникалните 

скални образувания . По- приключенски настроените сред нас може да се отправят на планински преход за 

зашеметяващи гледки. 

http://www.amanpurinamibia.com/
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Хранене: закуска, обяд, вечеря 

Настаняване : Bush Camp : Spitzkoppe Community Camping : www.spitzkoppe.com 

Маршрут: Свакопмунд - Шпицкопе ± 80 Km  

Включени дейности : Разходка с водач в Шпицкопе 
 

Шпицкопе 

Шпицкопе (също известен като Шпицкоп, Гроот Шпицкоп или "Матерхорн на Намибия" ), е група от голи 

гранитни върхове, разположени между Усакос и Свакопмунд в пустинята Намиб. Гранитът е на повече от 700 

милиона години и най-високата част се издига на около 1 784 м надморска височина. Върховете се открояват 

драстично от плоските околни равнини. Най-високият връх се издига 700 м над нивото на пустинята. Един по- 

малък връх - Малкия Шпицкопе – се намира наблизо на 1 584 м надморска височина. Други върхове стоят в 

редица известна като планината Понток. Много образци на бушменски изкуство може да се видят изрисувани 

върху скалите в областта Шпицкопе . 
 

Ден 9. Племената Химба 

След кратка разходка рано сутринта, продължаваме на север и караме към Kamanjab. Днес имаме 

възможност да се усетим живота в едно племе химба . Това са пасторални хора, които се отглеждат предимно 

говеда или кози. Те са лесно разпознаваеми по уникален им стил на обличане. Химба са изключително 

усърдни в отстояването корените на тяхната култура , но също са много любопитни за посетителите на дома 

им. 
 

Хранене: закуска, обяд, вечеря 

Настаняване : Camp : Etotongwe http://www.etotongwelodge.com  

Маршрут: Шпицкопе - Outjo ± 340 км 
 

Племето Химба 

Химба са потомци на народа Хереро и все още говорят на диалект на стария език хереро. Има около 20 000-50 

000 души от народността химба, живеещи в региона на Кунене , където наскоро бяха построени две села в 

Kamanjab . Химба са полу-номади скотовъдци , които отглеждат говеда и кози в този сух и суров планински 

район . Те са едни от най-сниманите хора в света , което се дължи на техния поразителен стил на обличане и 

традиционния им начин на живот. Техният външен вид се характеризира с оскъдни дрехи от козя кожа , 

богато украсена с бижута от раковини , мед и желязо според племенната йерархия. Отличителният червен 

цвят на тяхната кожа и коса е смес от масло, пепел и охра, която ги предпазва от суровия пустинен климат. 

 

Обикновено жените се грижат за децата , доят и вършат другата къщна работа , докато мъжете се занимават с 

политически задачи . Селата са изградени от семейни чифлици - колиби , построени около централния огън и 

обградени от добитък. Добитъкът и огънят са основен стълб във вярата на химба в поклонението към 

прародителите , като огънят символизира защитата на предците. 

 

Обиколката с екскурзовод из селото не само ще ви даде един по-задълбочен поглед върху живота и начина на 

живот на последното традиционно племе в Намибия , но и невероятна фотографска възможност  също така. 

Ще научите за церемонията на доене, за димната баня, за вярванията свързани със свещения огън , предците 

и билковата медицина . Също ще научите и за бижутата и прически, които отговарят на ролята на всеки член 

на племето и близката им връзка с природата , добитъка и децата. Приходите , генерирани от тези екскурзии , 

http://www.spitzkoppe.com/
http://www.etotongwelodge.com/
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помагат за поддържане на племето, за закупуване на храна и консумативи , лекарства ( ако е необходимо) и 

за грижите за децата. 

 

Ден 11-10. Национален парк Етоша 

Етоша е място за наблюдение на някои от най-уникалните диви животни в Африка. Редките тревни площи 

дават големи възможности да видите животни, които обикновено са скрити в гъста растителност. Вие дори 

може да видите някои от най- удивителните животни, пресичащи пътя пред вашия бус! Ще отидем на 

няколко сафарита и ще прекарваме вечерите край водните басейни, където много животни идват да пият 

вода по тъмно и ще може да направим отлични снимки. 
 

Хранене: закуска, обяд, вечеря 

Настаняване: къмпинг Halali или Okaukuejo: www.nwr.com.na / etosha_national_park.html  

Включени дейности: Сафарита за наблюдение на диви животни 
 

Национален парк Етоша 

Етоша, което означава "Голямо бяло място" , е доминиран от масивна минерална котловина, част от Големия 

басейн Калахари. Котловината Етоша , в миналото езеро подхранвано от река Кунене, обхваща около 5 000 кв. 

км , една четвърт от национален парк Етоша . Езерото е пресъхнало преди хиляди години и сега е прашна 

депресия от солена глина , която от време на време се напълва от редките проливни дъждове. Това временно 

изобилие на вода стимулира растежа на водораслите , който привлича хиляди блатни птици и фламинго. 

Големи концентрации на диви животни се събират целогодишно при трайните извори по краищата на 

котловината. Това невероятно изобилие от диви животни прави Етоша един от най-добрите и най-важни 

резервати за диви животни в Южна Африка. С площ от 22 270 кв. км, той е дом на 114 вида бозайници, 340 

вида птици, 110 вида влечуги, 16 вида земноводни и ... един вид риба. 

 

Ден 12. Виндхук 

След ранно сутрешно сафари тръгваме към Виндхук , столицата на Намибия . По пътя ще спрем в популярен 

пазар за местни занаяти, където можете да вземете ръчно изработени сувенири на бартер. Виндхук е не само 

столица , но и културен, социален и икономически център на Намибия. При пристигането ни в Виндхук нашият 

водач ще ни отведе на кратка обиколка на града. Joe’s Beer House е едно вълнуващо място за вечеря навън 

(по желание). 
 

Хранене: закуска, обяд 

Настаняване : Двама в стая : Arebbusch Lodge:  www.arebbusch.com 

Маршрут: Етоша - Виндхук  ± 450 км 

Включени дейности : Пазар за сувенири и кратка обиколка на Виндхук 
 

Виндхук 

Хората от народността нама първоначално са наричали Виндхук с името Ай- Gams , което означава "топла 

вода ", поради горещите извори , които някога са били част от града. На езика хереро местните хора го 

наричат Otjomuise, "място на пара ". 

http://www.nwr.com.na/
http://www.arebbusch.com/
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Днешен Виндхук е основан на 18 октомври 1890 г., когато германският заселник Вон Франсоа полага първия 

камък на крепостта Alte Feste. През следващите четиринайсет години Виндхук се разраства бавно, като само 

най-необходимите правителствени и частни сгради биват построени. След 1907 г. градът се развива бързо, 

тъй като хората мигрират от селата към града и има голям приток на европейски заселници от Германия и 

Южна Африка. Много красиви сгради и паметници са издигнати , включително Heinitzburg , един от трите 

замъка във Виндхук , приказната църква Christuskirche и Статуята Rider. 
 

Ден 13. Ботсвана – Ганзи 

Тръгваме рано, преминаваме в Ботсвана и караме към Ганзи. След като си устроим лагера се срещаме с 

местното бушменско племе (сан) и се опитваме да научим някои традиционни племенни танци. По желание: 

Разходка с бушмен. 
 

Хранене: закуска, обяд, вечеря 

Настаняване : Camp : Ghanzi Трейл Блейзърс :  http://ghanzitrailblazers.wheretostay.na/ 

Маршрут: Виндхук до Ганзи. ± 520км 

Включени дейности : Бушменски племенен танц вечерта 

Гранични пунктове: Намибия: Buitepos , Тел: +264 62 560 401, отворен: 07:00 – 24:00 

Ботсвана: Mamanu, Тел: +267 6592013 / 2064, отворен: 07:00 – 24:00 
 

Ботсвана 

Тъй като пресичаме границата с Ботсвана, ще започнем да виждаме селяни, говеда, магарета и овце по пътя. 

Понякога магарета и крави седят в средата на пътя и никакъв шум от клаксон не е в състояние да ги помръдне 

от пътя . Независима от 1966 г. насам,  Ботсвана (официално британски протекторат) има три от най-богатите в 

света диамантени мини и това е направило Ботсвана доста богата страна. Сега на 40 години, за нея се говори 

като за африканския пример за успех. Политически стабилна и с програма за инвестиции в образованието, 

здравеопазването , високите икономически стандарти и без расовите въпроси , които са измъчвани други 

страни , Ботсвана има най-добрата икономика в Субсахарска Африка. Правителството е възприело стратегия 

за високи доходи при слабо въздействие върху туризма. Това е мястото, където броя на туристите, които 

влизат във всяка област на страната е ограничен, като тук е много по-скъпо отколкото в съседните страни. 

 

Бушмените 

Племето Сан, официално известно като бушмени , са характерни за Южна Африка и са живели тук в 

продължение на над 30 000 години. Това е наистина един невероятен опит, за да се получи едно разбиране за 

това каква е била Африка в миналото и как тези хора оцеляват в пустинни условия, като живеят в хармония с 

природата. Те са номадски народ - предимно ловци-събирачи, които се движат към местата, където могат да 

намерят храна и вода. Смята се, че са останали само 55 000 от тези хора, като 60% от тях живеят в Ботсвана , а 

останалите в Намибия и северните части на Южна Африка. Много образци от изразителните им и 

забележителни пещерни рисунки могат да бъдат намерени пръснати из Южна Африка, които свидетелстват за 

техните исторически движения. 
 

Ден 14. Ганзи - Етша 
Тази сутрин имате възможност да отидете на разходка с бушмен (по желание) преди да продължим към Етша и 
да се впуснем в изследване на дивото. Етша е изходен пункт към делтата на Окаванго и следобед ще се 
подготвим за тази екскурзия като опаковаме малки чанти за двудневна екскурзия. Възможно е да се направи 

http://ghanzitrailblazers.wheretostay.na/
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панорамен полет над делтата на Окаванго (по желание, ако има време). Прекарваме нощта в къмпинг на брега 
на красива лагуна. 
 
Хранене: закуска, обяд, вечеря 

Настаняване : Camp : Swamp Stop http://www.swampstop.co.bw 

Маршрут: Ганзи до Маун. ± 400 км 

 
Ден 15. Делтата на Окаванго 
След закуска се отправяме с лодка към Серонга през криволичещите канали на Делтата. Следва трансфер с 
наземен транспорт до мястото, където ще прекараме следващите две нощувки. Настаняваме се и се подготвяме 
за следобедната ни разходка с мокоро. Вечерта ще се любуваме на залеза над водите на Делтата и ще си 
разказваме истории около лагерния огън. 
Важно: Изпълнението на програмата зависи от нивото на водите. 
 

Хранене: закуска, обяд, вечеря 

Настаняване: Permanent Tents: Jumbo Junction  

http://www.botscamps.com/accommodation/jumbo-

junction/ 

Маршрут: Сепопо до Jumbo Junction   

 
Ден 16. Делтата на Окаванго 

Тази сутрин се качваме на борда на голям камион 4x4, който ще ни отведе до делтата. В пълноводен сезон 

понякога е необходимо да се вземе лодка до мокоро станциите, където се срещнаме с членове на местната 

общност, които ще ни покажат родината си. Прекарваме две нощи в къмпинг сред дивата природа и, ако 

нивото на водата позволява, ще вземем мокоро (традиционно кану ) за разходка из делтата. Също така ще 

правим разходки сред природата, с надеждата да видим диви животни в естествената им среда. Моля, 

обърнете внимание: Ако не сте закупили приключенския пакет, ще останете в къмпинга в Маун за следващите 

две нощи. 

 
  Хранене: закуска, обяд, вечеря 

Настаняване : Permanent Tents: Jumbo Junction  http://www.botscamps.com/accommodation/jumbo-junction/ 

 
Ден 17. Делтата на Окаванго - Каприви (Намибия) 

Оставяме делтата зад гърба ни и пътуваме в посока Намибия. Нощуваме в къмпинг на брега на река Окаванго в 
местността Каприви в североизточна Намибия. 

 
Делтата на Окаванго 

Делтата на Окаванго е най-голямата вътрешна делта в света, лабиринт от лагуни, езера и скрити канали, които 

обхващат площ от 17 000 кв. км. Води началото си от Ангола - многобройни притоци се съединяват и 

образуват река Кубанго, която след това минава през Намибия, превръщайки се в река Каванго и накрая 

влиза Ботсвана, където става Окаванго. Преди милиони години река Окаванго се е вливала в голяма вътрешно 

езеро, наречено Макадикади (сега това е котловина със същото име). Тектонска активност прекъсва потока на 

реката и го кара да се връща обрато, като образува това, което сега е Делтата на Окаванго. Това създава 

уникална система от водни пътища, които поддържат широк спектър от животински и растителен свят. В 

противен случай районът би бил суха савана. 

http://www.swampstop.co.bw/
http://www.botscamps.com/accommodation/jumbo-junction/
http://www.botscamps.com/accommodation/jumbo-junction/
http://www.botscamps.com/accommodation/jumbo-junction/
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Има около 200 000 едри бозайници в и около делтата на Окаванго. На сушата и сред островите в делтата , 

лъвове, слонове, хиени, диви кучета, биволи, хипопотами и крокодили съжителстват с многобройни антилопи 

и други по-малки животни – брадавичести свине, мангусти, маймуни, катерици. Застрашеното африканско 

диво куче осезаемо присъства в Делтата на Окаванго. Тук също има над 400 вида птици. 
 

Много от тези животни живеят в делтата, но по-голямата част минават оттук, мигриращи с летните дъждове в 

търсене на нови полета за паша. С настъпването на зимата провинцията изсъхва и те си проправят път 

обратно към заливните равнини. Това води до най-невероятни гледки когато голям брой хищници и 

тревопасни са събрани заедно. В някои райони на делтата може да се направят особено зрелищни кадри на 

хищници в действие. 

 
Хранене: закуска, обяд, вечеря 

Настаняване : Camp: Rainbow River Lodge http://rainbowriverlodgenamibia.com/  
Граничен пункт: Namibia: Mohembo Border, Divundi/Bangani, Zambezi (Caprivi), 33km or 40min SE of Divundu,  

Kavango, Namibia, +264(0)66 259 902 Open: 06:00-18:00 (GMT+2) 

  Маршрут: Делтата на Окаванго до Rainbow River Lodge ± 160 km 
 

 
Ден 18. Каприви (Намибия) - Национален парк Чобе (Ботсвана) 

Пътуваме до Чобе и този следобед ще се насладим на разходка с лодка по реката по залез слънце, тъй като 

животните се виждат най-добре от река Чобе. Слонове, хипопотами, крокодили и много други същества 

живеят в Чобе, така че винаги бъдете готови с фотоапаратите. 
 

Хранене: закуска, обяд, вечеря 

Настаняване: Camp: Thebe River Safaris http://www.theberiversafaris.com  

Удобства: общ санитарен възел, горещи душове, бар, плувен басейн , пералня, интернет 

Маршрут: Rainbow River Lodge до Kасане. ± 435 км 

Граничен пункт: Namibia: Ngoma Border, B8, In Ngoma, Zambezi (Caprivi), +264(0)66 250 601 Open: 07:00-18:00 
(GMT+2) 
Включени дейности: разходка с лодка по река Чобе по залез слънце 

 
Национален парк Чобе 

Национален парк Чобе, вторият по големина парк в Ботсвана, заема площ от 10 566 кв. км в Северна 

Ботсвана . Паркът е част от мозайката от езера, острови и заливни равнини, образувани от речните системи 

Куандо, Линянти и Чобе. Районът е известен с огромните си стада от слонове и биволи. Популацията на 

слонове в момента е около 120 000. Слоновете на Чобе са мигриращи, като се придвижват до 200 км от 

долините на реките Чобе и Линянти, където се концентрират в сухия сезон , до котловините в югоизточната 

част на парка по време на дъждовния сезон. Те са слонове от типа Калахари, характеризиращи се с по-скоро 

крехка слонова кост и къси бивни, може би поради недостиг на калций в почвата. Поради високата им 

концентрация, има много щети на растителността в някои области. 
 

Оригиналните жители на района са били племената Сан, известни в Ботсвана като Basarwa. Те са ловци- 

събирачи , които са се местили от едно място на друго в търсене на вода , диви плодове и ловни площи. 

Племената Сан са били изтласкани от племената Basubiya и, около 1911, група от Batawana се премества в 

района. През 1931 г. се взима решението, чрез национален парк да бъдат защитени дивите животни от 

http://rainbowriverlodgenamibia.com/
http://www.theberiversafaris.com/
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изчезване и да бъдат привлечени туристи. През 1932 г., площ от около 24 000 кв. км в района Чобе е обявена 

за не-ловен район. През годините границите на парка са били променяни и хората заселили се в района са 

били премествани постепенно. Национален парк Чобе е бил освободен от човешко присъствие през 1975 

година. През 1987 г, границите са променени и оттогава паркът е със сегашния си размер. 
 

Ден 19. Зимбабве - Виктория Фолс 

При пристигането си в град Victoria Falls, имаме време да планираме приключенски дейности за следващия 

ден, преди да посетим виличествения водопад Виктория и да се насладим на грохота на могъщата Замбези . 

Вечеря по желание, на която да си кажем довиждане с всички нови приятели, които сме направили по време 

на тура. Допълнителни дейности: Сутрешна сафари в Чобе, Круиз в Замбези по залез 
 

Храна: Закуска, обяд 

Настаняване: по двама в стая: Victoria Falls Rainbow Hotel http://www.victoria-falls-rainbow-hotel.com  

Включено в цената: Входна такса за Национален парк Виктория Фолс 

Гранични пунктове: Ботсвана : Kazangula Road, +267 6250320, отворен: 06:00 – 20:00 

Зимбабве: Kazangula Road, отворен: 06:00 – 18:00 
 

Водопад Виктория 

Водопадът Виктория , широк 1 700 м и висок 108м, е считан за най-големият водопад в света. Смята се, че 

Дейвид Ливингстън , шотландски изследовател , е бил първият европеец, койте е видял водопада и е написал: 

"Той никога не е бил виждан преди от европейски очи, но толкова прекрасна гледка сигурно е била гледана 

от ангелите в техния полет". По-старото, оригинално име на водопада е Моси-оа-Туня ("димът, който гърми") 

и то се използва официално в Замбия. Поради своята огромна сила и размери, водопадът е забулен от митове. 

Местните хора смятат, че речен бог на име Nyaminyami , обитава водата под формата на огромна змия. Когато 

язовир Kariba е бил построен през 1950 г., река Замбези прелива три пъти , което води до големи наводнения 

и причинява сериозни разрушения и смъртта на много хора. Местните хора вярват, че бог Nyaminyami е 

причинил ужасните наводнения в гнева си към строителството. 

Необичайната форма на водопада позволява почти цялата му ширина, да бъде обхваната с един поглед от 

нивото на най-високата част, от растояние 60 метра , защото цялата река Замбези пада в дълбока , тясна 

пропаст , свързана с дълга поредица от клисури . Малко други водопади позволяват такова близък подход 

пеша. 

Има два острова по билото на водопада , които са достатъчно големи, за да разделят водния поток дори и при 

голямо пълноводие : остров Боарука в близост до западния бряг и остров Ливингстън в близост до центъра. 

При по-ниско ниво на водите, допълнителни островчета разделят водния поток на отделни паралелни потоци. 
 

Ден 20. Водопад Виктория 

Официално турът завършва след закуска, но повечето хора прекарват деня в рафтинг по белите пенливи води 

– приключение, което не е за изпускане! Тук имате избор измежду много вълнуващи алтернативи като 

разходка с лъвове или бънджи скок от моста, който свързва Зимбабве със Замбия. Допълнителни дейности: 

Целодневен рафтинг по река Замбези, Полет с хеликоптер над водопада , Целодневно приключение с борд по 

реката (в плитки или дълбоки води), круиз по залез слънце, бънджи скок (соло , сутрешно или следобедно 

сафари за наблюдение на лъвове или слонове. 
 

Храна: Закуска 

Настаняване: на собствени разноски / настаняване може да се резервира и предварително през нас. 

http://www.victoria-falls-rainbow-hotel.com/
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Храна по време на тура 
 

Закуска: Тъй като закуска се сервира много рано сутринта (ако имаме шофиране или дейности след това), тя е 

проста, но питателна: чай и кафе, хляб и продукти за мазане, зърнени храни, кисело мляко, плодове и 

понякога, когато има време за по-късна закуска, водачите правят топла закуска от бъркани яйца, овесена каша, 

бекон или боб. 
 

Обяд: Обядът обикновено се сервира като пикник на място в непосредствена близост до пътя, по път към 

дестинацията. Тъй като водачите имат само около 45 минути, за да слязат всички от камиона, да подготвят 

обяд и след това всички обратно да се качат в камиона, обедите се състоят от сандвичи и салати (ориз, салата, 

салата с паста, салата от риба тон и зелена салата), които са бързи и лесни за приготвяне, но са доста 

питателни. Те имат план за храната, към който трябва да се придържат, за да се гарантира разнообразното 

хранене всеки ден. 
 

Вечеря: За вечеря водачите имат време да приготвят вкусна храна като се фокусират върху съществените 

белтъчини, зеленчуци и въглехидрати. Приготвят се традиционни ястия, състоящи се от braais (BBQ), potjie 

(яхния), bobotie (кайма), спагети, риба и пилешко месо. 
 

Всички ястия (без значение от типа настаняване по време на тура), които са включени в подробната програма, 

се приготвят в многофункционалния бус-камион. Това е уникално приключение само по себе си, тъй като 

можете да обядвате под звездите с новите си приятели и да преживеете истински Африка с нейните диви 

пейзажи и звуци! 
 

Бакшиши 

Южна Африка: Като цяло очакваният размер на бакшишите в ресторантите е около 10% за добро обслужване, 

повече, ако сте получили изключително обслужване и спокойно може да не оставите бакшиш, ако сте 

получили лошо обслужване . При таксиметровите шофьори и др.подобни, бакшишите са изцяло по ваша 

преценка и не винаги са очаквани. Ако се съмнявате, моля попитайте водача. 
 

Водачите работят усилено , но също така получават заплата съобразена с пазарните стандарти за тази работа 

(а често и по-висока). Може да дадете бакшиши на екипа, ако смятате, че те са свършили добра работа и / или 

са се представили далеч по-добре, отколкото се очаква. Най-добрият начин да се организира събирането на 

бакшишите е да се избере един човек от групата, който да събере парите. Препоръчваме USD 1 -2 ( или около 

R10- R20) на ден на човек, като един справедлив бакшиш . Така че, ако имате екип от трима души на тура , ние 

препоръчваме , да използвате 3 поименни плика. Може да сложите толкова, колкото чувствате, че съответния 

човек заслужава в неговия плик и избраното лице може да даде пликовете на екипа в края на тура . Ако не 

чувствате , че екипът заслужава бакшиш, моля не давайте. Помнете, че бакшиш се оставя само за 

изключително обслужване и изобщо не е задължително, нито се очаква. 
 

Местата за настаняване и къмпинг може да бъдат променени без предизвестие. Местата за 

настаняване, изброени в това досие са предпочитани от нас, но понякога, поради липса на налични стаи, 

не сме в състояние да използваме споменатото място. В такъв случай, ще го заменим с друго място с 

подобен стандарт. 

 


