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AFRYKAŃSKIE
SAFARI 4X4
BOTSWANA - ZIMBABWE

Life is an outventure. Live it!
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DOŚWIADCZENIE
30 lat podróży
Ponad 50 krajów, niektóre kilkakrotnie, przyjaźnie na całym świecie i głowa pełna niezwykłych
miejsc i przygód. Glob ziemski okrążony kilkukrotnie samochodem, pociągami, pieszo... I wielkie
plany na przyszłość.

PASJA DZIELENIA SIĘ
Miejsca na Ziemi
Jeśli masz swoje miejsce na Ziemi - daje Ci ono radość, wewnętrzny spokój i poranne wstawanie z
nieco mniejszym bólem. Zapraszasz do niego ludzi ważnych dla ciebie - dzielisz się. A co, jeśli masz
tych miejsc wiele? Jeśli wiercipięctwo sprawia, że jedno miejsce to za mało?

Napędza mnie ciekawość świata, niełatwą sztukę
podróżowania opanowałem w stopniu mniej więcej
przyzwoitym i lubię zarażać zapałem innych.

JAREK SKOWRON

ZAUFANIE
Podróż to kwestia zaufania
Jadąc w podróż z drugim człowiekiem musisz mu ufać. Wierzyć, że nie prowadzi cię ku
niebezpiecznym przygodom, że podzieli twoje zainteresowania, pokaże ci miejsca wyjątkowe,
takie, jakie lubisz. To naprawdę ważne.
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AFRYKAŃSKA PRZYGODA
Północ Botswany to jeden wielki rezerwat przyrody, praktycznie pozbawiony obecności człowieka. Można tutaj uciec od cywilizacji, zanurzyć się na kilka
dni w afrykańskich ostępach i cieszyć się prawdziwą, dziką naturą - z bliska. Idealne miejsce na autentyczną przygodę, z dala od hałaśliwych tłumów.
Parki narodowe Botswany zapewniają nieskończoną liczbę spotkań ze zwierzętami, niezależnie od pory roku. W porze suchej, gdy ogołocone z liści
krzaki nie zapewniają schronienia a wodę można znaleźć jedynie w niewielu bajorkach. Pora deszczowa to znowu zielony czas kwitnięcia i rozmnażania.
Po świecie brykają młode zebry, antylopy, słonie, bawoły wabiąc swoją obecnością drapieżniki. Nie ma w Botswanie wielkich migracji zwierząt. Woda jest
tu okrągły rok, czyniąc to miejscem prawdziwym rajem dla zwierząt.
Przejedziemy przez Botswanę z południa na północ, przecinając niezwykłe Makgadikgadi Pans, ogromne wyschnięte dno słonego jeziora. Większość
czasu spędzimy w ostępach Delty Okawango (w tym przemierzając jej kawałek w dłubankach mokoro), w Moremi i parku Chobe. Finał wyprawy to jeden
z siedmiu naturalnych cudów świata - Wodospady Wiktorii. Zobaczymy je zarówno od strony Zimbabwe jak i Zambii.
Poznamy smak podróży przez Afrykę. Sami poprowadzimy nasze samochody, będziemy przygotowywać posiłki i dzielić się obowiązkami. Jak na
prawdziwej ekspedycji. Nocujemy na kempingach w parkach narodowych.
Fantastyczne miejsca, bliskość zwierząt przez okrągłą dobę i samodzielna podróż - to gwarancja autentycznych i niezapomnianych wrażeń.
Zapraszam do udziału w tej niezwykłej przygodzie.

Jarek Skowron
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16
DNI

MAX
ATRAKCJI

Wszystkie najciekawsze
zakątki Botswany i finał nad
Wodospadami Wiktorii.

Afryka autentyczna, dzika,
z dala od tłumów turystów

STANDARD WYPRAWA
EKSPEDYCJA SELFDRIVE
Śpimy w namiotach dachowych
na samochodach, sami gotujemy,
dzielimy obowiązki.

Czyli sami prowadzimy
samochody wyprawowe
i decydujemy dokąd jedziemy.
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CZEGO NIE WIESZ O BOTSWANIE
Od kilku lat Botswana notuje najwyższą na świecie dynamikę wzrostu PKB (9%):
z podupadłego kraju przekształciła się we wzór dla innych państw i
najbezpieczniejszy kraj w Afryce kontynentalnej.

BOTSWANA
powierzchnioa: 582 tys. km²
ludność: 2,1 mln

Botswana jest największym na świecie producentem diamentów. Stąd pochodzi
drugi co do wielkości diament na świecie i Okavango Blue - największy i idealnie
czysty błękitny diament (41 karatów przed oszlifowaniem!)

Dwukrotnie większa od Polski jest też bodaj największym rezerwatem - łączna
powierzchnia obszarów chronionych (40% kraju) odpowiada wielkości... Rumunii.

stolica: Gaborone
jęzkyki: angielski, setswana
waluta: Pula (BWP)

zwrotnik Koziorożca

Botswana jest rekordzistą świata w kilku kategoriach, w tym:
- największe solnisko świata (Makgadikgadi),
- największa delta śródlądowa świata (Delta Okawango),
- najkrótsza granica świata (Botswana/Zambia),
- największa populacja słoni (130 tys. słoni, z nich 120 tys. w Chobe).
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RAJ DLA MIŁOŚNIKÓW ZWIERZĄT
Władze Botswany od lat konsekwentnie realizują przyjętą w turystyce strategię: zapewniamy
najwyższej jakości bazę turystyczną, ale dla ograniczonej liczby turystów, by zminimalizować
wpływ na naturę.

150

gatunków ssaków,
m.in. Wielka Piątka Afryki

Unikalne bogactwo i różnorodność fauny i flory Botswany.

~200

gatunków płazów i gadów

Baza turystyczna na najwyższym poziomie (w tym kempingi i lodże).

~400

gatunków ptaków

Limitowana liczba turystów.

Możliwość bliskiego kontaktu z całym bogactwem natury południowej Afryki.
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ATRAKCJE NA TRASIE WYPRAWY
MAKSIMUM DZIKIEJ AFRYKI
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KHAMA RHINO
SANCTUARY
Dawne ranczo myśliwskie, dziś ogrodzone
i dedykowane zadaniu odbudowy populacji
nosorożców w Botswanie. Można tu
spotkać nie tylko nosorożce białe i czarne,
ale i inne niezwykłe stworzenia, jak np.
pytona skalnego - największego (do 4m
długości) i, jak mówią tubylcy, najbardziej
przyjaznego węża Afryki.

MAKGADIKGADI
I WYSPA KUBU
Niegdyś jezioro zasilane przez Okawango. Dziś
pustkowie. I jedno z najbardziej urzekających
miejsc na Ziemi. Choć nienadające się do
zamieszkania i unikane przez miejscowych.
Pierwszymi ludźmi, i dotąd jedynymi, którzy
przejechali całość jeziora byli prezenterzy
dawnego "Top Gear". Clarkson miał powiedzieć o
wyspie Kubu, że to jedno z najbardziej
niezwykłych miejsc jakie widział.
Wyspa Kubu przyciąga wyjątkowymi widokami,
świętą dla miejscowych pieczarą i kilkusetletnimi
baobabami. Zachody słońca zmieniają kolory
tutejszych skał tworząc fantastyczne widowisko.

NXAI PANS NP
I BAINES BAOBABS
Park narodowy położony na północ od
Makgadikgadi NP, słynny m.in. dzięki
baobabom Bainesa (Baines Baobabs) kilkusetletnim drzewom, namalowanym w
1862 roku przez słynnego malarza
i odkrywcę Thomasa Bainesa. Dziś jeden z
symboli Botswany.
Ale również świetne miejsce na spokojne
safari.
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MOREMI RESERVE

CHOBE NP

Rezerwat ustanowiony we wschodniej części Delty Okawango prawdziwa ostoja dla zwierząt: dzięki stałemu dostępowi do wody i
oddaleniu od ludzi z ich cywilizacji.

"Kraina gigantów" - tak często nazywa się Park Narodowy
Chobe z racji żyjącej tu największej na świecie populacji słoni:
120 tysięcy!

Miejsce dające turystom możliwość bardzo bliskiego obcowania z
dziką przyrodą. Zatrzymując się przy wodopoju masz możliwość
spokojnej obserwacji niezliczonej liczby zwierząt: wodnych,
lądowych, ptaków i owadów.

Napotkanie w Chobe dużych stad tych zwierząt nie jest wcale
trudnością. Podobnie jak Delta Okawango daje też możliwość
wypatrzenia całej Wielkiej Piątki Afryki.

Miejsce zachwycające i na długo zapadające w pamięć. Zabawimy tu
przynajmniej trzy dni.

Daleko od cywilizacji, niemal nieskażona ludzką ręką, natura
zachowała swój charakter przez setki lat. Kilkadziesiąt ostatnich
Chobe funkcjonuje jako jeden z największych parków
narodowych kontynentu, rozciągający się na brzegach rzeki
Chobe, tętniący bujnym życiem wielu gatunków zwierząt i
roślin, mieniący się różnorodnością krajobrazów.
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DELTA OKAWANGO
Okawango rozpoczyna swój bieg w Angoli, następnie płynie przez Namibię, by po 1 600 kilometrach, w
Botswanie, zniknąć w sposób niezwykły - nie uchodzi do morza czy jeziora, lecz tworzy śródlądową deltę.
Od 2004 roku znajduje się na liście spuścizny naturalnej UNESCO.
Należy do najbardziej zadziwiających i zachwycających miejsc na naszej planecie. Po pierwsze jest to
największa na świecie delta śródlądowa. Po drugie stanowi raj dla zwierząt, ptaków, ryb i owadów
żyjących na jej terenie. Liczbę żyjących tu ssaków szacuje się na 260 tysięcy osobników.
W delcie doliczono się 150 tysięcy wysp (w tym zupełnie mikroskopijne). Największa z nich ma długość
10 km.

Siedem Naturalnych Cudów Afryki
Wodospady Wiktorii
Czerwona Rafa
Kilimandżaro
Krater Ngorongoro
Nil
Delta Okawango
Sahara
Serengeti

Delta jest dzika i odludna. Rząd Botswany ograniczył liczbę kempingów, hoteli i turystów na obszarze
delty, by zminimalizować wpływ turystyki na dziką przyrodę.

SPŁYW MOKORO
- na dwa dni zabierzemy cię na spływ
dłubankami mokoro: to najlepszy
sposób zwiedzania Okawango.
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WODOSPADY
WIKTORII

Mosi-oa-Tunya (mgła, która grzmi): nazwa nadana wodospadom
przez miejscowe plemiona. Zachowała się jako nazwa parku
narodowego po zambijskiej stronie Wodospadów. Imię królowej
Wiktorii otrzymały one dopiero, gdy w 1855 roku dotarł tutaj
szkocki odkrywca i misjonarz: David Livingstone.
Wodospady Wiktorii zaliczane są do siedmiu naturalnych cudów
świata i sąsiadują z Deltą Okawango na liście światowego
dziedzictwa UNESCO (od 1989 r.).
Na Wodospady Wiktorii składa się pięć kaskad wodnych:
Diabelska Katarakta, Wodospad Główny, Wodospad Końskiej
Podkowy, Wodospad Tęczowy oraz Wschodnia Katarakta.
Koryto Zambezi ma w tym miejscu 1 708 metrów szerokości,
woda spada z wysokości 108 metrów. To największa na świecie
spadająca tafla wody. Co sekundę, w porze deszczowej, z
wodospadu spada 1 088 m³ wody!
Obejrzysz wodospad z dwóch stron. Najpierw z brzegu
Zimbabwe - długi spacer wzdłuż krawędzi kanionu, do którego
spadają wody Zambezi - można zmoknąć! Potem pieszo
przejdziemy przez most Livingstone'a do Zambii
a tam
będziemy mogli niemal dotknąć wodospadu.
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PRZYGODA EKSPEDYCJI
Selfdrive, czyli samodzielna ekspedycja, to najlepszy sposób na zwiedzanie Afryki.
Szczególnie dla tych, którzy oczekują od Afryki czegoś więcej, niż samodzielnie
wykonane zdjęcie lwa.

Docierasz do miejsc niedostępnych dla zwykłych turystów,
masz nieograniczony czas obserwacji zwierząt,
sam decydujesz, ile czasu chcesz spędzić w danym miejscu.
Jedyne ograniczenie to miejsce noclegu, na które trzeba dotrzeć przed
zmierzchem.

Na dwa tygodnie naszym domem
stają się samochody wyprawowe
Toyota
Hilux.
W
pełni
przygotowane i wyposażone do
jazdy po bezdrożach i obozowania
z dala od cywilizacji.

Każdy samochód prowadzony jest
przez uczestników wyjazdu. Nie są
wymagane
zaawansowane
umiejętności jazdy w terenie podstaw techniki jazdy uczy polski
opiekun grupy.

Kempingi w parkach narodowych.
Śpimy w namiotach dachowych.
Sami też gotujemy - dzielimy się
obowiązkami.
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WIELKA PIĄTKA AFRYKI
Aż dwa miejsca, w których możesz bezkrwawo "upolować" piątkę,
uznaną za najgroźniejsze zwierzęta kontynentu:

słonia,
bawoła,
lwa,
nosorożca,
lamparta.
Ale Piątka jest też po prostu piękna i intrygująca.
Warto podziwiać... z bezpiecznej odległości.
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INFORMACJE O WYPRAWIE
PODSUMOWANIE

Trasa: Johannesburg, Mokolodi, Khama Rhino Sanctuary, Kubu Island,
Nxai Pan NP, Maun, Moremi NP, Chobe NP, Victoria Falls,
16 dni, z nich 14 na miejscu,
Noclegi w namiotach dachowych na samochodach, z wyjątkiem
Victoria Falls (hotel) i spływu Okawango (namioty na ziemi),
Toyota Hilux 4X4 DC lub podobny. Pełne wyposażenie wyprawowe namioty dachowe, lodówka, kuchenka, śpiwór, poduszki, materace,
naczynia, garnki, zbiornik na wodę itd.,
Gotujemy sami - kuchnia biwakowa, zaopatrzenie w miejscowych
sklepach,
W programie dwudniowy spływ rzeką Okawango na łódkach mokoro,
Atrakcje opcjonalne: lot samolotem nad Okawango, lot helikopterem
nad Wodospadami Wiktorii, nocne safari w Chobe, rafting na Zambezi
itp..
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JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ

Paszport

Tabletki przeciw
malarii

Portfel

Ładowarka

Filtr przeciwsłoneczny

Latarka

Icons made by Freepik from www.flaticon.com
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CENA WYPRAWY
3 000 USD / OS.

CENA ZAWIERA:
Wszystkie noclegi,
Wynajem samochodów wyprawowych Toyota Hilux DC (lub podobne) z pełnym
wyposażeniem kempingowym, kosztami paliwa i maksymalnym ubezpieczeniem,
Wizy do Zimbabwe i Zambii,
Atrakcje z programu (spływ mokoro) i wstępy do parków narodowych,
Opłaty drogowe w Botswanie i RPA,
Transfery lotniskowe,
Ubezpieczenie NNW/KL/bagaż na sumę 60 000 EUR, dodatkowa ochrona dla kierowców,
Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Okavango Air Rescue - transport helikopterem do szpitala z dowolnego miejsca Delty.

PEŁNA SAMODZIELNOŚĆ,CZYLI CO ZOSTAWIAMY DO TWOJEJ DECYZJI:
Jedziemy na prawdziwą ekspedycję, w czasie której będziemy w pełni samodzielni. To część
przygody. Dlatego pozostawiamy do decyzji:
Międzynarodowe bilety lotnicze: nie wszyscy lecą z Warszawy. Pomożemy kupić bilet.
Wyżywienie - grupy często decydują się na wspólne zakupy i wspólne gotowanie.
Atrakcje dodatkowe: te, które nie są niezbędne do realizacji wyprawy.
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TERMINY
2021
26 CZERWCA - 11 LIPCA
25 WRZEŚNIA - 10 PAŹDZIERNIKA
27 GRUDNIA - 11 STYCZNIA
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KONTAKT I REZERWACJE
WEB
outventure.life

EMAIL
jarek@outventure.life

TELEFON /
WHATSAPP
+48 882 91 81 91

outventure.life
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