
 

 

I N F O R M A Ț I I  P R E C O N T R A C T U A L E  
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De la  2350 €/pers 
11 zile/9 nopti 

 

D A T E  D E  P L E C A R E   

03.03.2023 

S E R V I C I I  I N C L U S E  

• Transport avion cu compania aeriana 

Lufthansa București – Windhoek – 

București 

• Taxe de aeroport 

• Transferuri aeroport  

• 5 x Demipensiune, 4 x Mic dejun 

• Cazare in camera dubla asa cum este 

mentionat in program 

• Transport in autocar sau vehicul 

exclusiv cu aer conditionat 

• Ghid insotitor Roman  

• Ghid local vorbitor de limba Engleza 

• Taxele de intrare la obiectivele 

turistice mentionate in program 

• Permise intrare Parcuri Nationale 

• Safari 

• Apa minerala/plata pe timpul 

excursiilor 

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

• Excursiile opţionale  

• Alte taxe şi cheltuieli personale 

• Alte mese decât cele menţionate  

• Băuturile la mese 

• Alte obiective turistice decât cele 

menţionate în program  

• Bacşişuri pentru şoferi şi ghizi 

• Asigurarea medicală de călătorie ș i 

asigurarea storno (nu sunt obligatorii, 

însă vă recomandăm să le încheiați) 

 

R E D U C E R I &  S U P L I M E N T E  

Supliment single 350 € 

Pret pentru copil 2 - 14 ani 1880 euro 

(cazare in camera cu 2 adulti) 

 

Există minuni ale lumii antice de care ați învățat la școală și minuni ale lumii 

moderne de care ați aflat din media. Dar cele pe care urmeaza sa le vizitam sunt fie 

complet desprinse de trecerea timpului, fie par fragmente ale unei productii SiFi 

cinematografice. Modernul si anticul, urbanul si ruralul se imbina armonios in 

asezările Namibiei, iar natura ofera un spectacol divers, de la cel mai arid desert 

temut deopotriva de aproape toate vietatile, pănă la vaste regiuni cu vegetatie 

luxurianta, jungle si savane unde colcăie de viată zi si noapte. În această incursiune 

de 11 zile, aveți parte de emotii si experiente unice care vă vor schimba complet 

presprectiva asupra lumii in care trăiti.  

 
De ce o să iubești această aventură? 
 

Parcul Național Namib-Naukluft e o minune compusă din mai multe minuni, de 

la oceanul de nisip cu valuri alcătuite din dune roșiatice ale străvechiului Deșert 

Namib și zăcămintele de diamante, wolfram și sare până la masivul muntos 

Naukluft.  

 

De la Sandwich Harbour, care cuprinde un golf și o lagună populate cu sute de 

mii de cormorani, pelicani și flamingo, la giganticul canion Sesriem, ale cărui 

roci transformă orice răsărit și apus într-un joc de umbre mișcătoare care vor 

face deliciul celor cu care veți împărtăși instantaneele expediției.  

 

Cum altfel e Swakopmund, daca nu cel mai mare oraș de coastă namibiană, unde 

arhitectura colonială e la mică distanță de senzațiile tari ale unei raite cu 

motocicleta printre dune sau de o uriașă colonie de foci care ajunge în unele 

sezoanne și la 150.000 de capete?  

 

Nu altminteri veți găsi singurul deșert african populat de elefanți, rinoceri, 

girafe și lei sau marile cantități de petroglife de la Twyfelfontein, situl care 

tezaurizează desene incizate pe roci.  

Program 

 Ziua 1: Plecare din Bucuresti, escala la Frankfurt 

Ne imbarcam pe zborul Turkish Airlines cu destinatia Windhoek, Namibia, cu o 

scurta escala in Frankfurt. 

 

 

Namibia 
Minunile lumii antice si ale lumii moderne 
Windhoek - Sesriem - Swakopmund - Palmwag- Parcul Național Etosha  
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 Ziua 2: Windhoek 

Bine ați venit în Windhoek, capitala situată în inima ținuturilor namibiene. E 

locul în care veți faceți cunoștință cu cei care vă vor ghida într-o decadă 

fascinantă, fără ca vreuna dintre zile să semene cu alta! Scurt tur de oras. 

Cazare: Utopia Boutique Hotel 

 

 Ziua 3: Sesriem 

Veți avea parte de peisaje de cărți poștale, de dune cu o cromatică variind de la 

portocaliu la roșiatic și de întâlniri cu creaturi care consideră acasă un ecosistem 

semi-arid. Cu ochii după marmotini – rozătoarele așa-numite veverițe de sol – nu 

aveți cum să ratați și mamifere cu talie mai respectabilă. Partea bună e că pe 

parcursul acestei lecții deschise de zoologie veți putea să faceți în sfârșit 

diferența dintre șacali și hiene, respectiv între antilopele cunoscute sub numele 

de Springboks și cele Oryx – ultimele sunt mai mari.  

Cazare: Sossuslvei Desert Camp. Mese: Mic dejun, cina 

 

 Ziua 4: Sesriem 

Micul dejun foarte devreme dupa care vom face o excursie amuțitoare printr-un 

parc natural care e mândrie națională în Namibia. Explorarea deșertului Namib, 

cel mai vechi de pe Terra, vă prilejuiește întâlnirea cu dunele masive de la 

Sossuvlei, dar și cu nisipul alb de la Deadvlei pe care scheletele arborilor 

proiectează umbre ce provoacă fiori. Apoi, încercați să cuprindeți cu privirea 

Canionul Sesriem, altă poartă spre o lume ce pare nepământeană, râpa naturală 

săpată cu sârg de râul Tsauchab de-a lungul a, țineți-vă bine, milioane de ani.  

Cazare: Sossuslvei Desert Camp. Mese: Mic dejun, cina 

 

 Ziua 5: Swakopmund 

Călătoria printre minunile namibiene prevede o schimbare de peisaj. Vom vira în 

scurt timp după plecare spre cel mai mare oraș de pe coasta namibiană, 

Swakopmund. Peisajul care ne însoțește pe traseu este mai mereu schimbător, 

iar momentele de uimire, când vom putea vedea din vehicul  animalele exotice 

ale Africii vor fi tot mai dese. Așa că, fii prgătit să faci poze în orice moment al 

excursiei. Antilopele sunt aproape omniprezente în vegetatia deasă, iar în planul 

doi, mai indepartat, ne va aproape imposibil să ignoram siluetele dungate ale 

zebrelor, agile însoțitoare pe parcursul traseului. Urmează un popas într-o 

așezare stranie denumită Solitaire, precum jocul pe calculator. Denumirea nu i se 

trage însă de la un joc virtual de cărți. În Olanda, așa se numește o carte a 

autorului Ton van der Lee, care a stat pe aceste meleaguri. Orășelului i-a spus așa 

însă Elsie Sophia van Coller, soția unui fermier care a cumpărat la jumătatea 

veacului trecut pământ de la guvernul namibian ca să crească oi din rasa karakul. 

Solitaire înseamnă, desigur, solitudine, dar și un diamant dintr-o bucată. Pe 

drum, veți afla despre cum supraviețuiau în urmă cu mii de ani boșimanii pe 

acest tărâm aparent neospitalier. Pentru șerpi, șopârle, păianjeni și alte insecte 

pe care le veți descoperi cu stupoare, locul e cum nu se poate mai primitor! 

Cazare: Swakopmund Plaza Hotel. Mese: Mic dejun 
 

 Ziua 6: Relaxare în suburbia Mondesa 

O dimineață liberă în citadela Swakopmund vă aduce în atenție un mix cultural 

captivant, cel afro-german. Opțional, puteți survola deșertul Namib. După-

amiază, vizitați Mondesa, o suburbie a marelui oraș de la țărmul namibian. În 

piața locală, vă puteți răsfăța papilele gustative cu spanac sălbatic, viermi 

mopane, sardine și nelipsitele fleici de pe grătarele kapenta. Aici vă puteți 

împrieteni cu localnicii, bucuroși să vă prezinte obiecte de artizanat. Pasionații 

de aventură au însă la dispoziție și activități mai temerare, cum ar fi 

sandboarding sau skydiving. 

Cazare: Swakopmund Plaza Hotel. Mese: Mic dejun 

 

 

B I N E  D E  Ș T I U T  

• Mare parte din timpul expediției, vom 

călători într-un grup restrâns, într-un 

vehicul special adaptat excursiei, fără 

a beneficia de confortul unui autocar 

de rută lungă. Pe traseul nostru, vom 

explora sălbăticia mergând pe drumuri 

și poteci neamenajate, în vegetația 

specific savanei, uneori chiar pe rutele 

turmelor de elefanți, bivoli africani sau 

pe urmele lăsate în vegetația tipică de 

rinoceri, antilope și girafe. Așadar, va 

trebui să ne adaptăm acestor condiții.  

• Sălbăticia africană prinde viață la 

răsăritul soarelui, așa că vor fi câteva 

treziri foarte matinale în această 

călătorie. Fiorul de a zări în vegetația 

sălbatică a savanei Africane conturul 

magnific al primului leu, să fii 

întâmpinat pe drum de un colos ca 

rinocerul sau să surprinzi pe camera 

foto siluetele înalte ale girafelor va 

merita din plin orice extra-efort! 

• Această excursie este potrivită tuturor 

categoriilor de vârstă, dar 

recomandam ca varsta copiilor sa fie 

de minim 10 ani. 

• Minorii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi 

să iasă din ţară: să călătorească cu cel 

puţin un adult însoţitor; să aibă 

asupra lor acordul ambilor părinţi 

(sau al părintelui care nu-i însoţeşte) 

legalizat la notariat. 

• Pentru călătorie este necesar 

paşaportul, valabil 6 luni de la data 

întoarcerii în ţară. 

• Programul acţiunii poate fi modificat 

de către conducătorul de grup, ca 

ordine de desfăşurare sau se pot 

înlocui unele obiective sau hoteluri în 

funcţie de anumite situaţii speciale. 

• Categoria hotelurilor şi a mijloacelor 

de transport este cea oficială pentru 

ţările tranzitate. 

• Pentru sumele colectate de catre ghid, 

in numele turistului, pentru achitarea 

diferitelor biletele de intrare la 

obiective/bilete de vaporas/feribot, 

clientul va primi tichetele locale. 

• Hotelurile folosite in programele de 

circuite culturale Christian Tour sunt 

hoteluri standard. In fiecare program 

sunt nominalizate unitatile de cazare 

utilizate in sezonul precedent. Lista 

cu hotelurile confirmate pentru o 

anumita data de plecare din sezonul 

curent, va fi nominalizata cu 14 zile 

inainte de plecare. Orice modificare 

aparuta ulterior va fi notificata in 

timp util. 
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 Ziua 7: Palmwag 

În această zi veți ajunge, pe drumul dintre obiectivele turistice Swakopmund și 

Palmwag, la Monumentul Național Twyfelfontein (Fântâna Îndoielii), pentru a 

descoperi primul sit namibian care a intrat în patrimoniul mondial UNESCO: aici 

se găsește cea mai mare concentrație de petroglife – roci încrustate, vorbind 

despre epoca preistorică în care viețuitorii de atunci au vrut să întipărească, 

pentru mii de ani, siluete și urme de rinoceri, elefanți, dar și de oameni. Originea 

scrijeliturilor, picturilor și desenelor se pierde în negura vremurilor, dar se 

presupune că au fost făcute în urmă cu 5.000 de ani! Seara se încheie la Palmwag, 

în nord-vestul ținutului Damaraland.  

Cazare: Palmwag Lodge. Mese: Mic dejun, cina 

 

 Ziua 8: Parcul Național Etosha 

După micul dejun, plecam spre Parcul National Etosha cu o scurta oprire la satul 

Himba. E momentul întâlnirii cu exponenții celui mai cunoscut trib namibian, 

Himba, renumit pentru frumusețea femeilor care descind dintr-o populație 

nomadă.  

Cazare: Etosha Taleni Village. Mese: Mic dejun, cina   

 

 Ziua 9: O zi uluitoare în Parcul Național Etosha 

Dacă v-ați imaginat cu ochii minții un safari, visul dumneavoastră devine 

realitate în Parcul Național Etosha. Aveți la dispoziție o zi întreagă pentru a 

explora un spațiu în care deșertul lasă loc vegetației bogate, care e pe gustul 

celor mai mari elefanți africani. Lei, girafe, struți și antilope coexistă alături de 

340 de specii de păsări într-un paradis al faunei sălbatice pe care ați putut-o 

admira până acum doar la televizor. 

Cazare: Etosha Village. Mese: Mic dejun, cina   
 

 Ziua 10: Windhoek  

Decada în care ați văzut minunile Namibiei se încheie. Dar pe drumul de 

întoarcere din Parcul Național spre capitala namibiană, făcut în seara 

precedentă, și multă vreme de aici încolo, veți avea timp să „îndosariați” 

minunile namibiene, tot atâtea povești de ascultat cu urechile pâlnie și cu gura 

căscată. Cina la Restaurant cu meniu traditional. 

Cazare:  Utopia Boutique Hotel. Mese: Mic dejun 

 

 Ziua 11: Plecarea din Windhoek 

Astazi aventura din Namibia se incheie. Veti fi transferat catre Aeroportul 

International Windhoek pentru zborul de intoarcere.  

Hotel. Mese: Mic dejun 

 

 Ziua 12: Sosire Bucuresti 

Dupa o scurta escala in Frankfurt aterizam in Bucuresti, cu regretul ca 

cele 12 zile au trecut parca prea repede… 
 

A B C D 
BEST DEAL 

Reducere 

640 € 

FIRST MINUTE 

Reducere    

425 € 

PROMO 

Reducere 

215 € 

STANDARD 

2350€  2565 € 2775 € 2990 € 

Pret de persoana in camera dubla* 
 

*Nota: Preturile sunt valabile pentru un numar limitat de locuri pe clase de zbor, 

care se modifica in functie de gradul de umplere. 

 

• Pentru anumite facilităţi din hotel sau 

din cameră, hotelierul poate solicita 

taxe suplimentare (minibar/frigider, 

seif, etc.); în momentul sosirii la hotel 

solicitaţi recepţionerului să vă 

informeze cu cu exactitate asupra lor 

• Autorităţile locale pot solicita o taxă 

de genul taxei de staţiune. Aceasta se 

va achita de către turişti la recepţia 

hotelurilor. Preturile afisate in afisate 

in program sunt informative. 

 

E C H I P A M E N T E 
 

• Îmbrăcămintea ar trebui să fie 

ușoară, totuși un fleece cald și un 

pulover/cămăși groase sunt esențiale, 

deoarece nopțile (și ziua) pot fi foarte 

reci, mai ales din mai până în 

septembrie, iar safariurile tind să aibă 

loc în zori și amurg. Îmbrăcămintea 

viu colorată nu este potrivită pentru 

safari. 

 
• Aduceți o lanternă, sticlă de apă, 

pălărie de soare, ochelari de soare și 

protecție solară. Binoclulul este 

esențial pentru vizionarea jocurilor și 

este recomandat un obiectiv de 300 

mm pentru fotografie. Vă 

recomandăm să aduceți și un costum 

de baie.   

 

V A C C I N A R I  

• Vaccinurile nu sunt obligatorii, dar 

recomandăm protecție împotriva 

malariei, hepatitei A, tetanosului, 

tifoidului și poliomielitei. 

 

I M P R E S I I  

Așteptăm impresii şi recomandări la 

relatii.clienti@christiantour.ro  

sau pe formularul de feedback 

https://christiantour.ro/formular_evalu

are_circuit 

 

C A Z A R I  

Utopia Boutique Hotel 3*+ 

Sossuslvei Desert Camp 3* 

Swakopmund Plaza Hotel 4* 

Palmwag Lodge 4* 

Taleni Etosha Village 4* 

 

O R A R  D E  Z B O R  

LH 1419 1425 (OTP) 1600 (FRA) 

LH 4356 2155 (FRA) 0905 (WDH) 

LH 4357 2000 (WDH) 0535 (FRA) 

LH 1418 1025 (FRA) 1345 (OTP)  
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