
 

 

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  2955 €/pers 
14 zile/12 nopti 

 

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

• 22.11.2022 

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  

• 8 x Demipensiune, 3 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 și 

asigurarea storno (nu sunt obligatorii, 

însă vă recomandăm să le încheiați) 

 

 

 

Pregătește-te pentru o aventură epică, transformându-te într-un veritabil 

explorator al mileniului III într-o regiune care sfidează timpul, în fascinanta Africa 

Australă! Namibia, al cărei nume se traduce prin „întindere vastă” dintr-un vechi 

dialect, e locul de întâlnire al unor colosale dune de nisip roșiatic cu albastrul de 

peruzea al oceanului, al argilei albe cu kimonoul înstelat al cerului din celebrele 

nopți africane. De la epavele de pe Coasta Scheletelor până la focile cu o populație 

mai numeroasă decât a oamenilor, comorile ascunse ale Namibiei captivează și 

seduc. Vă așteaptă aproape două săpătămâni cu zile instagramabile de cunoaștere 

a faunei sălbatice, de epatare prin cel mai mare canion al continentului sau cel mai 

vechi deșert al Terrei și de explozie a simțurilor! 

 
De ce o să iubești această aventură? 
 
Vei avea ocazia să te aventurezi în impresionantul desert Kalahari patrimoniu 

national al Namibiei. Întâlnirea cu o familie de fermieri locali e un bun prilej să 

savurăm deliciile tradiționale locale.  

 

Vizita în Pădurea Quiver Tree (Kokerboom Woud în africana) din sudul 

Namibiei unde crește o specie unică de arbust, Aloidendron dichotomum, din 

care localnicii își construiau tolbele tradiționale, acele coșuri mari ținute în 

echilibru perfect pe cap.  Pădurea a fost declarată monument național al 

Namibiei în 1995.  

 
O incursiune de o zi la Fish River Canyon, unul dintre cele mai spectaculoase 

locuri din Namibia unde natura poate fi admirată în starea cea mai primară. 

Măsurând 27 de kilometri lățime, 550 de metri adâncime și 160 de kilometri 

lungime, este cel mai mare canion de pe continent și totodată o minune geologică 

complet neîmblânzită de pe teritoriul Namibiei.  

 

Castelul Duwisib și povestea sa ne oferă o imagine asupra timpurilor coloniale 

germane. Construit de baronul german Von Wolf la începutul anilor 1900 pentru 

soția sa, Castelul Duwisib găzduiește astăzi un muzeu cu artefacte aduse în Africa 

de Sud-Vest din Germania cu vaporul.  

 

Spectacolul de lumini și umbre printre dunele roșiatice care înconjoară 

Sossusvlei, o destinație fabuloasă pentru cei pasionai de fotografii cu pesaje 

unice.  Dunele ajung la aproape 400 de metri înălțime, și oferă imagini minunate 

în timpul răsăritului și al apusului soarelui. 

 

Namibia  
Aventură unde oceanul întâlnește deșertul 

Windhoek - Deșertul Kalahari - Keetmanshoop - Fish River Canyon - Deșertul Namib - Swakopmund – Damaraland - 

Twyfelfontein - Parcul Național Etosha 
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Croaziera  cu un catamaran și întâlnirea cu giganții oceanului: balenele, 

delfinii, o specie arhaică de pește denumită mola mola care poate ajunge la o 

greutate de 2 tone, țestoasele și focile.  

 

Principalul motiv al călătoriei în Namibia, Parcul Național Etosha, cea mai 

populară oprire în orice tur din această țară. Este recunoscut drept cel mai 

important refugiu pentru fauna sălbatică din Namibia, un veritabil sanctuar al 

speciilor mari de mamifere emblematice din Africa: lei, elefanți, leoparzi, 

girafe, gheparzi, hiene, două tipuri de zebre și multe alte specii de animale 

sălbatice. 

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. 

 

 Ziua 2: Bun venit la Windhoek 

Punctul de pornire al explorărilor, la începutul călătoriei în această țară 

uimitoare este chiar în capitala Windhoek, citadela care-și răsfață vizitatorii cu 

faimoasele preparate la grătar kapana. Vă aflați într-un centru administrativ și 

cultural ale cărui împrejurimi facilitează întâlnirea cu girafele. La sosire, vom fi 

îndrumați către shuttle, care asigură transferul la hotel. După acomodare, 

suntem așteptați un scurt tur de oras, dar ne putem bucura și de momente de 

relaxare la piscină înainte de întânirea cu ghidul și de recepția de bun venit. 

Cazare: Utopia Boutique Hotel 

 

 Ziua 3: Windhoek – Uhlenhorst – Deșertul Kalahari 

Aventura cunoașterii debutează printr-un drum întins prin reflexele roșiatice ale 

străvechiului Deșert Kalahari. Pe parcurs, ne vom  întâlni cu localnici și vom face 

cunoștință cu pitorescul vieții de fermă agricolă și zootehnică. Timp liber la 

dispozitie. 

Cazare: Camelthorn Kalahari Lodge. Mese: Mic dejun, cina. 

 

 Ziua 4: Deșertul Kalahari – Keetmanshoop – Fish River Canyon 

Vizitați habitatul zonei forestiere Quiver Trees, unde pădurea de aloe vă va 

dezvălui cum trăia bucolica populație a boșimanilor. După un popas la 

Keetmanshoop, interval ideal pentru un prânz memorabil, vă îndreptați spre al 

doilea mare canion al lumii, la fix pentru a prinde un magnific apus namibian. 

Cazare: Canyon Road House. Mese: Mic dejun, cina.  
 

 Ziua 5: Fish River Canyon – Munții Aus 

Rocile roșii ale canionului șerpuitor ne vor oferi o lecție de măreție, un spectacol 

cromatic care pare la început monoton, însă diversitatea nuanțelor portocaliu-

roșiatice în contrast cu cerul albastru ne vor demonstra contrariul. Râpele săpate 

de-a lungul mileniilor sunt azi bun adăpost pentru zebre, cai sălbatici și antilope 

de munte. Călătoria continuă spre Munții Aus, gazdele unei după-amieze 

fascinate petrecute în natură. Daca timpul ne permite, ne vom opri scurt la Gaus 

pentru a observa caii salbatici din Namibia. 

Cazare: Klein Aus Vista Desert Horse Inn. Mese: Mic dejun, cina.  

 

 Ziua 6: Munții Aus - Deșertul Namib 

Incursiune în partea sudică a străvechiului Deșert Namib, o fâșie îngustă și lungă 

care acoperă coasta namibiană. Se impune o vizită la o fortăreață imitând 

perioada medievală și apărută ca Fata Morgana într-un peisaj semi-arid. Castelul 

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

• Supliment single 500 € 

• Pret pentru copil 2 - 14 ani 2315 euro  

(cazare in camera cu 2 adulti) 

 

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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Duwisib a fost construit de un ofițer german, baronul Hans Heinrich von Wolf, ca 

semn al iubirii sale pentru soția sa, fata vitregă a consulului american de acum 

două secole. Faceți-vă siesta înaintea unui tur motorizat prin deșert. 

Cazare:  Sossuslvei Lodge. Mese: Mic dejun, cina.   
 

 Ziua 7: Excursie prin Sossusvlei și Deadvlei  

Într-un ținut al peisajului abracadabrant, competiția pentru locul 1 e dură. Dar 

regiunile Sossusvlei and Deadvlei își surclasează partenerii de întrecere prin 

aventura care vă așteaptă azi. Deadvlei vă întâmpină cu forme de relief uluitoare 

și o cromatică numai bună de fotografiat. După aventura din Sossusvlei, explorați 

versanții râpelor din Canionul Sesriem, săpat în stâncă de râul Tsauchab.  

Cazare: Sossusvlei Lodge. Mese: Mic dejun, cina.  

 

 Ziua 8: Swakopmund 

Bucurați-vă de peisajul citadin oferit de spectaculoasele clădiri coloniale de 

inspirație germană din orașul cu deschidere la mare Swakopmund, în deșertul 

aflat prin preajmă filmându-se o producție cinematografică din faimoasa serie 

„Mad Max” - „Fury Road”.   

Cazare: Swakopmund Plaza Hotel. Mese: Mic dejun. 

 

 Ziua 9: Delicii în Swakopmund  

Viața colonială urbană din Swakopmund e nemijlocit legată de niște preparate 

care vă vor merge la suflet. Nu ratați deliciile brutăriei germane, care se împacă 

de minune cu berea locală Windhoek Lager. Ca o experiență opțională, o 

croazieră cu catamaranul prin apele Golfului Walvis vă va rezerva instantanee și 

amintiri de neuitat cu balene, delfini, țestoase sau foci. 

Cazare: Swakopmund Plaza Hotel. Mese: Mic dejun. 

 

 Ziua 10: Swakopmund - Twyfelfontein 

De la Swakopmund la Damaraland, parcurgeți un drum namibian al sării spre un 

ținut parcă de pe altă lume, cu munți de lavă și arbori pietrificați răsăriți dintr-un 

sol ca de teracotă. Faceți un popas de marcă la situl Twyfelfontein, „Fântâna 

Îndoielii”, care înnobilează o întindere cu mii de gravuri în roca din Damara, 

realizate de boșimani. 

Cazare: Twyfelfontein Lodge. Mese: Mic dejun, cina. 

 

 Ziua 11: Twyfelfontein - Aria Parcului Național Etosha 

Mic dejun. Fixați nordul pe busolă pentru a pătrunde într-o pădure solidificată de 

arbori fosilizați. 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 12: Parcul Național Etosha  

Micul dejun devreme, deoarece urmeaza o zi intreaga de safari, pentru a putea 

observa mamiferele emblematice din Africa: lei, elefanți, leoparzi, girafe, 

gheparzi, hiene, două tipuri de zebre și multe alte specii de animale sălbatice. 

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

 

 Ziua 13: Parcul Național Etosha – Windhoek 

Vă despărțiți cu greu de fauna unică a Parcului Național Etosha pentru a lua calea 

sudului, spre Windhoek. O cină festivă la una dintre cele mai cunoscute berării 

din capitală e un prilej de schimb de fotografii și de contacte cu ospitalierele 

gazde.  

Cazare: Utopia Boutique Hotel. Mese: Mic dejun. 

 

 Ziua 14: Plecarea din Windhoek 

E momentul să vă luați la revedere de la un oraș pestriț și pitoresc, capitală a 

unei țări care v-a ținut una dintre cele mai vii lecții despre istoria Pământului. 

Mese: Mic dejun. 

 

 

• 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.   

 

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*+  

• Camelthorn Kalahari Lodge 4* 

• Canyon Road House Gondwana 4* 

• Klein Aus Vista Desert Horse Inn 4*  

• Sossuslvei Desert Camp 3* 

• Swakopmund Plaza Hotel 4* 

• Twyfelfontein Adventure Camp 3* 

• Taleni Etosha Village 4*   

 

 

O R A R  D E  Z B O R  

LH 1419 1425  (OTP) 1600  (FRA) 

LH 4298 2155 (FRA) 0905 (WDH) 

LH 4357 2000 (WDH) 0535 (FRA) 

LH 1418 1025 (FRA) 1345  (OTP) 

 

 

mailto:relatii.clienti@christiantour.ro
https://christiantour.ro/formular_evaluare_circuit
https://christiantour.ro/formular_evaluare_circuit
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 Ziua 15: Sosire Bucuresti 

Dupa o scurta escala in Frankfurt aterizam in Bucuresti, cu regretul ca cele 14 zile au trecut parca prea repede… 

 
 

A B C D 
BEST DEAL 

Reducere 
800 € 

FIRST MINUTE 

Reducere   

530 € 

PROMO 

Reducere 
265 € 

STANDARD 

2955 €  3225 € 3490 € 3755 € 

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. 

  


