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Bli med BENNS på en spennende reise gjennom Namibia,
fylt med unike natur-, safari- og kulturopplevelser.

I Namibia kan du oppleve særegne naturfenomener som
forstenede skoger, en av verdens største kløfter, 8 millioner år
gamle sanddyner og klassisk afrikansk dyreliv i landet som har
alle «The Big Five». Du får også oppleve afrikansk kultur og
folkeliv med besøk i tyske kolonibyer og landets hovedstad.

Namibia er et land som få har sett, men som er så kontrastfylt at
hver dag føles ny og annerledes. På denne turen har vi samlet alt
det beste fra Namibia, og tar deg fra sør til nord på to uker.
Dere reiser sammen med andre, men det er maks. 20 deltakere
totalt.

Tur på Fish River Canyon

En hel dag i det vakre naturområdet Sossusvlei, kjent
for sine høye røde sanddyner

De vakre strendene og den tyske koloniarkitekturen i
byen Swakopmund

Rikelig med safariopplevelser i Etosha nasjonalpark

https://www.benns.no/afrika/namibia
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Dag 1: Norge - Cape Town
Dere flyr fra Oslo mot Cape Town i Sør-Afrika, en av
Afrikas mest moderne og multikulturelle byer. Dere har
én mellomlanding og ankommer Cape Town neste
morgen.

Dag 2: Cape Town
Dere lander i Cape Town og når dere har fått bagasjen
blir dere kjørt til hotellet. Dere skal bo på det lekre
hotellet, 40 on Burg, som ligger veldig sentralt til i byen.
Dere har resten av dagen fri til å hvile etter reisen og
oppleve denne unike og multikulturelle byen. Vi kan
blant annet anbefale å ta en tur til en av byens mange
strender, f.eks Clifton Beach og Camps Bay Beach, ta
taubanen opp til det berømte fjellet, Table Mountain og
nyte den vakre utsikten eller ta en tur langs Sea Point
havnepromenaden.

Overnatting: 40 on Burg

Dag 3: Cape Town -
Cederbergfjellene/Citrusdal
Etter frokost forlater dere Cape Town og på vei ut av
byen stopper dere ved utsiktsposten Table View, hvor
dere får nydelig utsikt til det verdensberømte Table
Mountain. Etter stoppet kjører dere videre nordover,
160 km, mot den lille byen Citrusdal i
Cederberg-regionen. Citrusdal er, ikke overraskende,
kjent for sine mange sitrusfrukter, men også for
teplantasjer som dyrker te basert på Rooibos. På vei
nordpå stopper dere ved en Rooibos teplantasje, hvor
dere skal se og høre mer om de endemiske plantene,
Rooibos og Buchu. Disse plantene vokser på
fjellskråningen i Cederberg. Rooibos te har et rykte for å
være et sunnere alternativ enn normal te.

/afrika/sor-afrika
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Dere blir kjørt til overnattingsstedet i Citrusdal, flotte
Marcuskraal. Etter innkvartering kan man bli bedre kjent
med gruppen over en god middag.

Dagens høydepunkter:

Fotostopp på Table View
Besøk på Rooibos tegård
Tradisjonell afrikansk middag

Aktiviteter inkludert: Besøk på tegård som lager
Rooibos te og tradisjonell middag
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Marcuskraal eller tilsvarende

Dag 4: Cederbergfjellene -
Namaqualand - Gariep
(Orange River)
Dere forlater Citrusdal etter frokost og kjører nordover
gjennom Northern Cape og Namaqualand. Dere stopper i
byen Springbok for å gjøre noen siste innkjøp før dere
kommer ut i bushen.

Namaqualand er et tørt område i Sør-Afrika som
strekker seg over enorme avstander, med et areal på hele
440.000 km² - 30 ganger større enn Telemark fylke.

Naturen i området er for det meste helt nakent, men om
sommeren vekkes området til live av millioner av
blomster som danner et fargerikt teppe - et meget
vakkert syn som har vært med i flere
naturdokumentarer.

Dere fortsetter turen og krysser grensen til Namibia og
kommer til overnattingsstedet som ligger helt nydelig til
nede ved elva Orange River/Oranje, som er Sør-Afrikas
lengste elv.

Dagens høydepunkt:

Kjøretur gjennom Namaqualand

Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Felix Unite Cabanas eller tilsvarende

Dag 5: Gariep (Orange
River) - Fish River Canyon
Denne morgenen får dere mulighet for å bli med på en
kanotur på Gariep/Orange River. Nyt den vakre og
fredelige naturen rundt, og uten store dyr som
krokodiller og flodhester.

Hvis dere ikke ønsker å bli med på kanoturen kan dere
slappe av på lodgen frem til lunsj. Etter lunsj kjører dere
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nordover mot Namibias berømte «Grand Canyon» - Fish
River Canyon. Dere når frem til spektakulære Fish River
Canyon på slutten av ettermiddagen.

Elva Fish River er på sitt bredeste 27 km bred, samt 550
meter dyp på det dypeste, hvilket gjør den til den nest
største kløfta i verden.

Etter det majestetiske synet fortsetter dere mot dagens
overnattingssted, Ai-Ais Resort. Resortet ligger flott
plassert i den sørlige delen av Fish River Canyon,
omringet av imponerende fjell. Resortet har både
svømmebasseng og spa, så her kan man nyte litt ekstra
luksus hvis man vil.

Dagens høydepunkt:

Kanotur på Orange River (ikke inkludert)

Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Ai Ais Resort eller tilsvarende

Dag 6: Fish River Canyon -
Quiver Tree Forest &
Giants Playground -
Keetmanshoop
I dag skal dere tidlig opp for å oppleve en magisk
soloppgang ved Fish River Canyon. Dere kjører fra
hotellet og når frem til kløften i tide til å se solens stråler
bre seg over det makeløse naturområde.

Turen fortsetter så mot byen Keetmanshoop hvor dere
skal overnatte. På vei til Keetmanshoop er det først et
stopp ved Quiver Tree Forest og Giants Playground.

Quiver Tree Forest & Giants Playground
Denne store naturattraksjonen ligger kun 14 km. vest for
Keetmanshoop. Her finner dere et større område med
Quiver-trær som har fått navnet etter det innfødte
San-folket bruker treet til, som typisk har vært til å lage
piler av. Trærne er typisk 2-3000 års gamle. Området ble
erklært som nasjonalskatt i 1995. I umiddelbar
forbindelse med Quiver Tree Forest ligger Giants
Playground, oppkalt etter mange hauger med den
vulkanske bergarten, Diabas, som ligger spredt utover
området.

Dagens høydepunkter:



Etosha National Park - Safari i Namibia

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

Naturskjønn vandretur langs kanten av Fish River
Canyon
Besøk i Quiver Tree Forest & Giants Playground

Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Schützenhaus Guesthouse eller tilsvarende

Dag 7: Keetmanshoop -
Namib / Naukluft National
Park
I dag blir det en lang kjøretur, og dere skal kjøre mot det
berømte naturområde ved Namib-Naukluft National
Park, hvor spesielt de røde sanddynene ved Sossusvlei
tiltrekker mest oppmerksomhet. Les mer om Sossusvlei
her.

Men hver ting har sin sjarm og kjøreturen langs støvete
grusveier gjennom det flate, øde landskapet er i seg selv
en opplevelse og en påminnelse om de enorme viddene
som Afrika byr på. Helt unikt.

Fremme i nasjonalparken skal dere bo på kanten av det
enorme sanddyneområde. Et helt unikt overnattingssted,
så det er bare å nyte det.

Dagens høydepunkt:

Kjøretur gjennom det tørre landskapet som
Namibia består av

Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Namib Naukluft Soft Adventure Camp eller
Desert Camp

Dag 8: Sossusvlei /
Namib-Naukluft National
Park
Dere har en hel dag i det vakre naturområdet Sossusvlei,
som er en salt- og leireslette omgitt av høye, røde
sanddyner.

Dagen starter med en fottur opp på den berømte
sanddynen Dune 45. Navnet Dune 45 kommer av hvor
sanddynen ligger, ikke dens høyde, som er 85 meter.
Sanden som utgjør Dune 45 er over fem millioner år
gammel! Gåturen opp på sanddynen er virkelig verdt
slitet, da det venter en utrolig flott utsikt over hele
sanddyneområdet fra toppen.

Etter fotturen på Dune 45, vandrer dere ned igjen for å
spise en god frokost innen dere kjører videre inn i
Sossusvlei og opplever det spektakulære skuet med de
røde sanddynene. Dere skal nå vandre rundt i de enorme

https://www.benns.no/afrika/namibia/sossusvlei
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saltslettene i både Sossusvlei og Deadvlei. Et
spektakulært syn å se de hvite saltslettene omkranset av
de oransje-røde sanddynene og med de fotogene og
nakne trærne midt i det hele. Kanskje er dere heldig å se
dyr som f.eks en gemsbok antilope.

Tilbake på campen tømmer dere skoene for sand og
kvelden tilbringes under den vakre stjernehimmelen - et
magisk øyeblikk.

Dagens høydepunkter:

Sossusvlei inkl. Dune 45
Besøk og vandring ved de store saltslettene i
området
En kveld under den uendelige stjernehimmelen i
Namibias ørken

Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Namib Naukluft Soft Adventure Camp eller
Desert Camp

Dag 9: Namib-Naukluft
National Park -
Swakopmund
Etter frokost fortsetter reisen videre mot byen

Swakopmund, hvor dere skal overnatte to netter. I dag
får dere selskap av en lokal naturekspert som tar dere
med på en guidet gåtur i ørkenområdet. Natureksperten
forteller dere om det unike økosystemet i ørkenen og om
hvordan San-folket overlevde i dette tøffe klimaet før
man fikk tilgang på moderne hjelpemidler.

Etter turen med natureksperten kjører dere ut mot
Atlanterhavskysten og stopper i Walvis bay-lagunen for
å se etter flamingoer og seler. Hvis man er heldig kan
man også se hvaler i området, som kommer for å spise
plankton.

Etter naturopplevelsene fortsetter dere til Swakopmund,
hvor dere sjekker inn på hotellet. Guiden vil fortelle dere
litt om de mange mulighetene dere har i Swakopmund.
Resten av dagen er fri til å oppleve byen på egen hånd
eller bli med på noen av de ekstra aktivitetene man kan
melde seg på (ikke inkludert).

Dagens høydepunkter:

Ørkentur med naturguide
Se flamingoer og seler ved Walvis Bay
Swakopmund og byens unike atmosfære og tyske
arkitektur

Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Stay@Swakop eller Haus Garnison
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Dag 10: Swakopmund
Swakopmund er Namibias fjerde største by med 45.000
innbyggere. Byen ble grunnlagt av tyskerne tilbake i
1892, og har blitt et populært reisemål av flere grunner:

Vakre strender
Velbevart og flott tysk koloniarkitektur
Et fantastisk sanddyneområde sør for byen hvor
man kan teste ut adrenalinfylte aktiviteter
Muligheter for delfinsafari, sightseeing i byen,
shopping, gå på museum eller fiske

Dagens høydepunkt:

Selvvalgte aktiviteter i Swakopmund

Aktiviteter (for egen regning): Dolphin Cruise (4-5
timer), Sky Diving, Sandboarding, Quad Biking (2 timer)

Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Stay@Swakop eller Haus Garnison

Dag 11: Swakopmund -
Brandberg
Etter to dager i Swakopmund fortsetter dere videre

nordover mot Brandberg med et stopp i Spitzkoppe.

Første stopp er Spitzkoppe, som ligger ca. 2 timers
kjøring fra Swakopmund. Spitzkoppe består av mange
imponerende kampesteinformasjoner som reiser seg
dramatisk på den nakne ørkensletten. Den høyeste
steinen strekker seg ca. 700 meter over ørkenen og man
regner med at de store steinene er over 700 millioner år
gamle. Dere vil også få se klippemalerier av San-folket.

Etter et stopp i Spitzkoppe fortsetter dere til Brandberg
hvor dere skal overnatte.

Dagens høydepunkt:

Spitzkoppe inkl. klippemalerier av San-folket

Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Brandberg White Lady eller Uis White
Lady

Dag 12: Brandberg -
Kamanjab
Etter frokost er det tid for å fortsette eventyret, og dere
skal kjøre nordover mot Brandberg Mountains, som er
Namibias høyeste fjell. Her finner man hele 45.000
forskjellige klippemalerier, inkl. det berømte maleriet,



Spitzkoppe - Safari i Namibia

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

White Lady. Dere skal på en times vandretur for å se
White Lady maleriet som anslås for å være ca. 2000 år
gammelt. OBS! Vandreturen i dag går gjennom et kupert
og ujevnt terreng i kløften ved den normalt uttørkede
Tsisab elven.

Etter denne flotte opplevelsen fortsetter dere kjøreturen
mot Kamanjab hvor dere skal overnatte. Herifra er det
ikke langt til Etosha National Park som dere skal besøke i
morgen.

Dagens høydepunkt:

Vandretur i Brandberg Mountains for å se
klippemaleriet White Lady

Aktiviteter (for egen regning):Mulighet til å besøke et
informasjonssenter for å lære om livsstilen og kulturen til
Himba-stammen
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Etotongwe Lodge eller Toko Lodge

Dag 13: Kamanjab - Etosha
National Park
Etter frokost kjører dere til Etosha nasjonalpark, som
mange anser for å være høydepunktet på denne reisen. I
Etosha får dere rikelig med safariopplevelser i en litt

annerledes safaripark. Landskapet er helt perfekt for
safari, med åpne gresstepper med kort gress, som gir
ypperlige muligheter for å få øye på de ville dyrene. På
vei til Etosha skal dere på deres første game drive, og her
er det gode sjanser for å se elefanter, sjiraffer, sebraer,
antiloper, løver, geparder og hyener.

Når dere er fremme i campen kan dere se frem til
avslapning i fantastiske naturomgivelser. Lodgen dere
bor på har en flott beliggenhet inne i selve parken. Her
får dere også mulighet til å se dyr på kvelden, da det er
opplyste vannhull inne på lodgens område, og her samles
dyrene for å drikke om kvelden.

Dagens høydepunkt:

Safaritur i Etosha om ettermiddagen i Nomad truck

Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Halali Resort eller tilsvarende

Dag 14: Etosha National
Park
Dagen i dag består av safarikjøring og det er gode
muligheter for å se mange ulike dyr på nært hold.

Dere blir flere safariturer i løpet av dagen og på kvelden



Etosha National Park - Safari i Namibia

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

skal dere besøke noen av de mange vannhullene. Det blir
nok av muligheter til å fotografere de ville dyrene på
nært hold.

Dagens høydepunkt:

Heldags safaritur i Etosha nasjonalpark i Nomad
truck

Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Okaukuejo Resort eller tilsvarende

Dag 15: Ethosa N.P. -
Windhoek
Etter utsjekking reiser dere tidlig avsted mot Namibias
hovedstad, Windhoek, som er den største byen i
Namibia. Hovedstaden var senter for det tyske
kolonistyret i Namibia fra 1890-tallet og i dag er det
landets kulturelle, sosiale og økonomiske sentrum.

Når dere kommer frem til Windhoek får dere en guidet
tur hvor dere får se noen av byens største attraksjoner.
Dere har resten av dagen på egen hånd. Dere skal
overnatte på Heja Lodge, som ligger ca. 15 km utenfor
Windhoek sentrum. Og etter turen blir dere kjørt til
overnattingsstedet.

Dagens høydepunkt:

Gåtur med guiden deres i Windhoek sentrum

Måltider inkludert: Frokost og lunsj
Overnatting: Heja Game Lodge eller tilsvarende

Dag 16: Hjemreise
Det er avreise fra Windhoek i dag, og det er arrangert
transfer fra hotellet til flyplassen. På vei hjem er det en
eller to mellomlandinger før dere kommer frem til Norge
i morgen.

Måltider inkludert: Frokost og mat på flyet

Dag 17: Ankomst Norge
I dag lander dere i Norge etter en fantastisk reise rundt i
Namibia.
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Reiseperiode Januar - juni  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr
36 098,00 NOK

Reiseperiode Juli  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr
38 598,00 NOK

Reiseperiode August - 14. desember  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr
36 098,00 NOK

Reiseperiode 15. - 31. Desember  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr
38 698,00 NOK

Les mer om våre Small Group Departures med Nomad her

Reis med god samvittighet
Deres "green seat" på reisen betyr at du er med på å begrense reisens CO2-utslipp. Pengene går uavkortet til
beplantning av paradistrær i Sør-Afrika. Paradistreet er en av de plantene i verden som suger opp mest CO2. 1
hektar med paradistrær kan suge opp like mye CO2 tilsvarende resultatet hvis man fjernet 37 biler fra veiene i et år.

Dere reiser sammen med andre, men det er maks. 20 deltakere totalt.

/autentiske-opplevelser-i-afrika-med-nomad
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Fly Norge - Cape Town / Windhoek - Norge inkl.
skatter/avfgifter

13 dagers Afrikareise med overnatting iht. program

Engelsktalende guide

Gratis utflukter/aktivitetspakke iht. program

Transfers

1natt i Cape Town & 1 natt i Windhoek ved ankomst
og avreise

"Green seat" på reisen

14 x frokost, 13 x lunsj, 12 x middag

Reiseforsikring

Visum til Namibia

Drikkevarer og måltider utover det som er nevnt i
programmet

Eventuelle ekstra arrangementer

Personlige utgifter

Tips

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/afrika/namibias-hoydepunkter-9954?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/afrika/namibias-hoydepunkter-9954%3E

