
 

 

NAMÍBIA ROADTRIP – AFRIKA AUTOM 
 1 1  NOC Í   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAM ZÁJAZDU 
NAMÍBIA ROADTRIP – AFRIKA ZA VOLANTOM 

 
1. DEŇ / ODLET Z EURÓPY 

Individuálny príchod na letisko vo VIEDNI alebo v BUDAPEŠTI  
ODPORÚČAME let leteckou spoločnosťou LUFTHANSA. 
17:35 let VIEDEŇ – FRANKFURT s leteckou spoločnosťou LUFTHANSA (17:35 – 19:05) 
21:50 let FRANKFURT - WINDHOEK s leteckou spoločnosťou LUFTHANSA (21:50 – 08:20) 
 

2. DEŇ / PRÍLET DO NAMÍBIE, PRESUN DO KALAHARI  
08:20 prílet do hlavného mesta Windhoek. Po absolvovaní vstupných formalít a vyzdvihnutia 
batožiny, “Meet & Greet” stretnutie s našim lokálnym zástupcom, prevzatie voucherov, info 
materiálov a prevzatie auta (TOYOTA FORTUNER D-4D 4x4 AUTOMATIC alebo podobné).  
Následne prvé ozajstné africké kilometre neuveriteľnou scenériou prírody Namíbie.  
Šoférovanie v Namíbii je cestovateľská romantika a dobrodružstvo zároveň. Cez to všetko, že 
premávka v podstate neexistuje, treba sa mať na pozore! Väčšina ciest je šotolina a za každým 
bušom sa môže zrovna pásť zver. Dnes prvých 260 km. 
Poobede kŕmenie gepardov a „sundowner drive”. Organizované samotnou lodge. 
Ubytovanie: BAGATELLE KALAHARI GAME RANCH (izba Savannah Chalet) 
 

3. DEŇ / PRESUN K FISH RIVER CANYON (452 km) 
Ranná prechádzka s pôvodnými obyvateľmi, krovákmi – Sánmi (Bushman walk). Potom presun 
k FISH RIVER CANYON. Poobedná sundowner jazda organizovaná lodge v cene. Večera nad druhým 
najväčším kaňonom sveta. 
Ubytovanie: FISH RIVER LODGE (standard room) 
 

4. DEŇ / PRESUN DO LÜDERITZU (343 km) 
Dnes pohodový presun k Atlantiku do mesta Lüderitz, ktoré je hlavným prístavným 
mestom Namíbie. 
Ubytovanie: LUDERITZ NEST HOTEL (comfort room) 
 

5. DEŇ / PRESUN DO NAMIB - SESRIEM (468 km) 
Po raňajkách sprevádzaná návšteva neďalekého mesta duchov – Kolmanskop. Ďalej presun do 
ikonickej púšte Namib. Hranice národného parku Namib-Naukluft. Kombinácia púšť (Namib) a 
pohorie (Naukluft) stojí naozaj za to 
Ubytovanie: DESERT HILLS LODGE (luxury chalet) 

 
6. DEŇ / NAMIB A PRESUN DO SWAKOPMUNDU (351 km) 

Skoro ráno Sossusvlei, Deadvlei, Sesriem kaňon, obrovské 200 metrové duny na ktoré sa dá vyštverať. 
Presun národným parkom Namib-Naukluft do pobrežného mesta, Swakopmund. Mesto so silným 
nemeckým odkazom, kde si v reštaurácii objednáte aj po nemecky. Po ceste Walvis Bay a jeho 
známa kolónia plameniakov. 
Ubytovanie: STRAND HOTEL SWAKOPMUND (standard room sea view) 
 

7. DEŇ / SWAKOPMUND A OKOLIE 
Program podľa vlastného výberu, mesto Swakopmund, kolónia uškatcov na Krížovom myse, jazda 
štvorkolkami na piesočných dunách poprípade ranný výlet “Living dunes”. Alebo vyskúšate 
vyhliadkový let a pozriete sa na Namíbiu z vtáčej perspektívy? 
Ubytovanie: STRAND HOTEL SWAKOPMUND (standard room sea view) 
 
 
 

http://bagatelle-lodge.com/adventures
http://bagatelle-lodge.com/
https://fishriverlodge-namibia.com/
https://nesthotel.com/
http://deserthillslodge.com/
https://www.strandhotelswakopmund.com/
https://www.strandhotelswakopmund.com/


 

 

 
8. DEŇ / PRESUN DO DAMARALANDU (380 km) 

Jazda do Damaralandu, Twyfelfontein a jeho skalné maľby (petroglyfy), organové píšťaly, či 
Damarské živé múzeum. 
Ubytovanie: TWYFELFONTEIN COUNTRY LODGE (standard room) 

 
9. DEŇ / PRESUN DO NÁRODNÉHO PARKU ETOSHA (328 km) 

Presun k bránam NP Etosha. Po ceste návšteva Khorixas so skamenelým lesom, ale aj stretnutie s 
kmeňom Himba v Omapaha Himba Village. 
Ubytovanie: ETOSHA SAFARI LODGE (standard room) 
 

10. DEŇ / NÁRODNÝ PARK ETOSHA 
Celodenné safari. Etosha je jedným zo safari parkov, kde návštevník zvládne safari aj sám na 
vlastnom aute, bez pomoci rangera. Vy dnešné safari využijete aj ako presun k východnej bráne 
Etoshi, kde sa nachádza Vaša ďalšia safari lodge. 
Ubytovanie: MOKUTI ETOSHA LODGE (standard room) 
 

11. DEŇ / NÁRODNÝ PARK ETOSHA 
Celodenné safari.  
Ubytovanie: MOKUTI ETOSHA LODGE (standard room) 
 

12. DEŇ / PRESUN NA JUH (620 km) 
Po raňajkách presun na juh smerom k hlavnému mestu Windhoek. Po ceste možná zachádzka do 
Grootfontein k neďaleko ležiacemu, najväčšiemu známemu meteoritu na svete Hoba. 
Ubytovanie: HOTEL HEINITZBURG (comfort deluxe room) 
 

13. DEŇ / ODLET DOMOV (43 km na letisko) 
Voľný program vo Windhoeku a podvečerný transfer na letisko (43 km). 
18:45 let WINDHOEK – FRANKFURT s leteckou spoločnosťou LUFTHANSA (18:45 – 05:35+1) 
 

14. DEŇ / PRÍLET DOMOV 
09:50 let FRANKFURT – VIEDEŇ s leteckou spoločnosťou LUFTHANSA (09:50 – 11:15) 
Individuálny návrat na Slovensko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.twyfelfontein.com.na/
https://store.gondwana-collection.com/accommodation/etosha-safari-lodge
https://www.mokutietoshalodge.com/
https://www.mokutietoshalodge.com/
https://www.heinitzburg.com/


 

 

CENA ZÁJAZDU 

 

 

 

CENA ZÁJAZDU NA OSOBU 
• pobyt + prenájom auta + doplnkové služby): 2.725 € / osoba* 

*kalkulované pri dvoch dospelých osobách v dvojlôžkovej izbe 

CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA 
• prenájom auta TOYOTA FORTUNER D-4D 4x4 AUTOMATIC alebo podobné na 12 

dní vrátane dostupných príplatkových poistení: Collision Damage Waiver, Theft 
Loss Waiver, Unlimited Kilometers, 1 Additional Driver, Personal Accident 
Insurance, Tyre, Rim, Hubcap & Windscreen Damage Waiver, Sandblasting 
Damage, Airport Surcharge, GPS 

• 7x ubytovanie s polpenziou (večera a raňajky) v hoteloch podľa programu: 
BAGATELLE KALAHARI GAME RANCH (1 noc) 
FISH RIVER LODGE (1 noc) 
DESERT HILLS LODGE (1 noc) 
TWYFELFONTEIN COUNTRY LODGE (1 noc) 
ETOSHA SAFARI LODGE (1 noc) 
MOKUTI ETOSHA LODGE (2 noci) 

• 4x ubytovanie s raňajkami v hoteli podľa programu: 
LUDERITZ NEST HOTEL (1 noc) 
STRAND HOTEL SWAKOPMUND (2 noci) 
HOTEL HEINITZBURG (1 noc) 

• asistenčné služby nášho lokálneho partnera na začiatku zájazdu 
• aktivity v Bagatelle Kalahari Game Ranch (gepardy, sundowner, bushman walk) 
• dvojhodinová sundowner jazda na Fishriver canyon 
• vstupné a sprievodca pri návšteve mesta duchov Kolmanskop 
• cestovné poistenie PLUS ECP (bez storna) (zahŕňa náklady spojené s ochorením na 

Covid-19) 
• zákonné poistenie cestovnej kancelárie LEONARDO – OSCAR, s.r.o. proti úpadku 

 

CENA ZÁJAZDU NEZAHŔŇA 
• letenka VIEDEŇ – FRANKFURT - WINDHOEK a späť let. spol. LUFTHANSA: podľa 

aktuálnej ceny vo Vami vybranom termíne  
• iné služby, vstupy, stravovanie a nápoje neuvedené v rozpise pobytu 
• vstupné na jednotlivé atrakcie, do NP alebo akčné aktivity  
• prepitné a vreckové 
• pohonné hmoty, prípadné cestné poplatky, parkovanie, plné pripoistenie auta 
• prípadné RT-PCR alebo AG testy 
• turistické víza (1080 NAD) 
• poistenie storna zájazdu  
• parkovanie na letisku vo Viedni alebo privátny transfer na letisko Viedeň 

z Bratislavy (radi zabezpečíme) 

 
 
 
 
 

http://bagatelle-lodge.com/
http://bagatelle-lodge.com/
http://deserthillslodge.com/
https://www.twyfelfontein.com.na/
https://store.gondwana-collection.com/accommodation/etosha-safari-lodge
https://www.mokutietoshalodge.com/
https://nesthotel.com/
https://www.strandhotelswakopmund.com/
https://www.heinitzburg.com/


 

 

 

V momente objednávky sú všetky služby na vyžiadanie a spätné potvrdenie.  
V prípade nedostupnosti niektorých zo služieb radi poskytneme alternatívu.  

CK LEONARDO si z vyššie uvedeného dôvodu vyhradzuje právo na prekalkulovanie ceny zájazdu. 

 

 
PLATOBNÉ PODMIENKY: 

• pri objednávke zájazdu sa platí záloha: 50% z ceny objednaných služieb 
• doplatok je splatný 30 dní pred nástupom na zájazd 

 
STORNO PODMIENKY – ODSTUPNÉ: 

• odstúpenie od Zmluvy kedykoľvek pred odletom na zájazd = odstupné / storno 
poplatok 100% z celkovej ceny za zájazd 

 
CESTOVNÉ UPOZORNENIA 

• Občania Slovenskej republiky potrebujú na vstup do krajiny platné vízum, ktoré 
môže byť platné maximálne do 90 dní a môžu ho získať po prílete na letisko Hosea 
Kutako International Airport. Vízový poplatok je 1080 namíbijských dolárov (približne 
65€). Podmienkou získania víza je cestovný pas s platnosťou presahujúcou dobu 
pobytu v Namíbii najmenej o 6 mesiacov, dostatok prostriedkov na celú dobu 
pobytu, vrátane hotelovej rezervácie, spiatočná letenka, zdravotné poistenie na 
dobu pobytu, vyplnený vízový formulár, pozývací list od súkromnej osoby alebo 
cestovnej agentúry, zaplatenie vízového poplatku a potvrdenie o očkovaní proti žltej 
horúčke v prípade, že žiadateľ cestuje z krajiny s výskytom žltej horúčky. 

• V Namíbii sa jazdí po ľavej strane vozovky. Povinné sú bezpečnostné pásy na 
všetkých sedadlách. Vzhľadom na veľké vzdialenosti je pri cestách autom potrebné 
mať dostatočné zásoby vody a pohonných hmôt. Pri cestách do púštnych a 
piesočnatých oblastí odporúčame použiť vozidlá s pohonom všetkých 4 kolies. 
Vzhľadom na to, že v krajine je vysoký počet zvierat pohybujúcich sa voľne po 
vozovke a kvôli väčšinou nízkej kvalite vozoviek, odporúčame motoristom vyhýbať 
sa cestovaniu po zotmení a v noci. Vyžadovaný je medzinárodný vodičský preukaz. 

• vstup do krajiny je podmienený aj preukázaním negatívneho RT-PCR testu na 
COVID-19 z akreditovaného laboratória (výsledok v tlačenej forme v anglickom 
jazyku), ktorý nie je starší ako 72 hodín pred odletom. Taktiež treba mať vyplnený 
zdravotný formulár - stiahnite tu 

• po prílete na letisko môže byť cestujúcim meraná telesná teplota a môže byť aj 
námatkovo odobraná vzorka testu na korona vírus (. Nosenie rúšok je povinné na 
letisku, pri transferoch a vo všetkých verejných priestoroch, ako aj dodržiavanie 
hygienických pravidiel (umývanie a dezinfekcia rúk). 

• podmienky návratu na Slovensko: https://korona.gov.sk/cestovanie-do-sr/ 

 

https://bubo.sk/uploads/usr/10908/zajazdy/namibia/health-questionnaire-for-tourism-revival-initiative-travelers.pdf
https://korona.gov.sk/cestovanie-do-sr/

