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                  Namībija, Botstāva un 
                 Viktorijas ūdenskritums 

 

                                                                                             
17.novembris –2.decembris 

 

Namībija, Botsvāna un Viktorijas ūdenskritums Zimbabvē, šis ceļojums veido ap 3000 km garu braucienu 

pa trīs Āfrikas valstīm. Šis ir viens no pārsteidzošākajiem dabas braucieniem ne tikai Āfrikā, bet visā pasaulē. 

Kalahari un Namība tuksneši, sarkanās smiltis, Atlantijas okeāns, Etošas dabas parks, dzīvnieku pasaule un 

noslēgumā viens no pasaules pazīstamākajiem ūdenskritumiem – Viktorijas.   
 

 

 

Ieteikumi: 

 

- Ceļojuma lielākā daļa Namībijā, pāris dienas Botsvānā 

un pāris dienas pie Viktorijas ūdenskrituma 

 

- Starpkontinetālie lidojumi ar Āfrikas labāko 

aviokompāniju Ethiopian airlines 

 

- Iekļautas brokastis un lielākoties arī otrā ēdienreize 

 

- Plašs dabas ceļojums pa šo īpašo Āfrikas daļu 

 

- Vairāki garāki pārbraucieni 

 
 

 

1. DIENA. CETURTDIENA. 17.11. RĪGA–FRANKFURTE- ADDIS ABEBA 

Ceļs uz Āfriku                                         

                                                                     -/-/- 

Plkst. 12:30 tikšanas Rīgas lidostā, 14:45 lidojums Rīga–Frankfurte, pēc tā lidojums uz Addis Abebu.  

 
 
 

2. DIENA. PIEKTDIENA, 18.11. ADDIS ABEBA - VINDHUKA 

Sveicināti Namībijā 

                                                                         

                                         -/-/- 

Ap 13:20 ierašanās Namībijas galvaspilsētā Vindhukā. Pēc 
ierašanās brauciens uz viesnīcu. Vindhuka ir Namībijas galvaspilsēta, 
kurā atrodas starptautiskā lidosta un valstij nozīmīgas iesgtādes. 
Pārsteidzoši Āfrikai, pilsēta ir tīra, droša un labi organizēta, ar 

koloniālo mantojumu, kas atspoguļojas daudzās vācu ēdnīcās un 
veikalos, kā arī plaši izplatītajā vācu valodas lietojumā, lai gan angļu 
valoda ir oficiālā valoda. Pastaiga pa pilsētu. 

Nakts viesnīcā Vindhukā. Dienā~ 60 km.     
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 12:30 tikšanās Rīgas lidostā, 14:45  Rīga ___ 16:05  Frankfurte, Lufthansa  2h 20min 

                                       21:35  Frankfurte ___ 06:25  Addis Abeba, Ethiopian  6h 50min 

                                       08:35  Addis Abeba ___ 13:20  Vindhuka, Ethiopian  5h 45min 
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3. DIENA. SESTDIENA, 19.11. VINDHUKA – KALAHARI TUKSNESIS 

Tuksnešu zeme 

 

                                           B/P/- 

Pēc brokastīm atstāsim galvaspilsētu, dosimies ceļā uz 
dienvidaustrumiem uz Kalahari tuksnesi. Brauciens ilgs aptuveni 
3,5 stundas, iekārtošanās lodge tipa naktsmītnē ar baseinu. Kalahari ir 
skaists un dzīvs tuksnesis, liela sausa un smilšaina savanna, kas klāj 
lielāko daļu Botsvānas un lielu Namībijas un Dienvidāfrikas daļu. Šeit, 

Namībijā, tās parasti ir sarkanas smiltis, kas klātas ar plānu, gludu, 
pārsvarā zeltainu zāli, ar kamieļu ērkšķu akāciju kokiem un plašu 
savvaļas dzīvnieku valsti, tostarp žirafēm, šakāļiem un gepardiem. 

Nakts lodge tipa viesnīcā Kalahari tuksnesī. Dienā~ 300 km.     
 
 

4. DIENA. SVĒTDIENA, 20.11. KALAHARI TUKSNESIS – NAMĪBA TUKSNESIS 

Viens no senākajiem tuksnešiem 
 

                                         B/P/- 

Pēc brokastīm pārbrauciens uz Namība tuksnesi. Ceļosim pa 
sauszemi un redzēsim Namībijas ainavas, ceļš no Kalahari uz 
Namība tuksnesi. Ierašanās logde tipa naktsmītnē ar baseinu 

Namība tuksnesī. Namībs ir pasaulē vecākais tuksnesis, un stiepjas 
visā Namībijas piekrastes garumā. Liela smilšaina tuksneša ainava ir 
ļoti daudzveidīga, Sossusvlei milzīgās sarkanās kāpas ir visslavenākā 
daļa. Namībs ir mājvieta daudzām sugām, kuras citur nav 
sastopamas, un, lai gan tuksnesī nedzīvo neviens cilvēks, šeit izdodas 
izdzīvot pārsteidzošam floras un faunas klāstam. Slavenās sugas ir 
Welwitschia mirabilis — dzīvs fosilais augs, endēmiski hameleoni, 

brūnās hiēnas, šakāļi un viena no Āfrikas lielākajām antilopēm.  

Nakts lodge tipa viesnīcā Namība tuksnesī. Dienā~ 340 km.     
 
 

5. DIENA. PIRMDIENA, 21.11. NAMĪBA TUKSNESIS 

Sarkanās kāpas 
 

                                       B/P/- 

No rīta izbrauksim agri, lai brauktu uz Dead Vlei — kur baltā māla 
zeme atrodas blakus oranžajām kāpām un kamieļu ērkšķu kokiem, 
kas jau sen ir miruši un ir tāls atgādinājums par laikiem, kad ūdens 
ieplūda reģionā. Šeit ir iespēja uzkāpt kāpās. Apmeklēsim arī Dune 
45, kas ir viena no visvairāk fotografētajām kāpām Namībā. 

Pēcpusdienā laiks logde tipa naktsmītnē.  

Nakts lodge tipa viesnīcā Namība tuksnesī. Dienā~ 120 km 

 
 
 

6. DIENA. OTRDIENA, 22.11. NAMĪBA TUKSNESIS- SVAKOPMUNDE 

Atlantijas okeāna piekraste 

         

                                        B/-/- 

Pēc brokastīm pārbrauciens uz Atlantijas okeāna piekrasti, piejūras 
pilsētu Svakopmundi, kas dibināta 1892. gadā kā Vācijas 
Dienvidrietumu Āfrikas galvenā osta. Tagad tas ir piejūras kūrorts, 
savdabīgais Vācijas un Namībijas ietekmju sajaukums, koloniālā 
laikmeta ēkas un okeāna brīze padara to ļoti populāru. Šeit ir plašs 
naktsmītņu, banku, restorānu/kafejnīcu un veikalu klāsts. Netālu 

atrodas Volvisa līcis un Namībijas lielākā ostas pilsēta.  Lagūnā 
aplūkojami flamingo, pelikāni, kā arī endēmiskā Damaras zīriņa 
vairošanās vieta. Tālāk uz ziemeļiem gar šo piekrasti, kas ir daļa no Skeleton Coast, redzami kuģu vraki un roņu 
kolonija. 

Nakts viesnīcā Svakopmundē.  Dienā~ 280 km.     
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7. DIENA. TREŠDIENA, 23.11. SVAKOPMUNDE  

Okeāna dzīvnieku valsts 
                                  

                                           B/-/- 

No rīta dosimies Volvisa līča lagūnā, šeit mīt aptuveni 50 jūras putnu 
sugas, tostarp flamingo bari, pelikāni un melnie jūras kraukļi. Tā ir arī 
iecienīta vindsērfinga, kaitsērfinga un smaiļošanas vieta, savukārt 

promenāde, kas stiepjas trīs kilometru garumā gar ūdens malu, ir 
lieliska vieta pastaigai. Volvisa līča delfīnu, roņu un vaļu vērošana. 

Nakts viesnīcā Svakopmundē.  Dienā~ 70 km.     

 

 

 

8. DIENA. CETURTDIENA, 24.11. SVAKOPMUNDE - TWYFELFONTEINA 

Klinšu māksla 

    
                                          B/P/V 

No Svakopmundes mēs virzāmies uz ziemeļiem pa Skeleton Coast līdz 

kuģa vrakam. Turpinām ceļu uz Keipkrosas roņu koloniju, kas ir viena 
no lielākajām Āfrikas dienvidos. Dodamies iekšzemē uz 
Damaralandes centru, šeit apmeklēsim senos Twyfelfontein 
bušmaņu gleznas, kas ir viena no lielākajām kolekcijām Āfrikas 
dienvidos.  Twyfelfontein ir Pasaules mantojuma vieta, kas lepojas ar 
vienu no bagātākajām klinšu mākslas koncentrācijām Āfrikā. Aptuveni 

2500 akmens laikmeta klinšu gravējumi. Rajonā atrodas 17 klinšu 
mākslas vietas, kas kopā ietver 212 iegravētas akmens plāksnes. 

Nakts lodge tipa viesnīcā Twyfelfonteinā. Dienā~ 300 km 

 

                                                                                                         

9. DIENA. PIEKTDIENA, 25.11. TWYFELFONTEINA - ETOŠA 

Dzīvnieku valsts                                   

                                          B/P/-                                 

Pēc brokastīm dodamies uz slaveno Etošas nacionālo parku, 
šopēcpusdien dosimies dzīvnieku vērošanās tūrē.    

Pirms gadsimtiem Etoša bija milzīga ezera gultne, kas stiepjas aptuveni 
5000 kvadrātkilometru platībā. Etošu ieskauj savannas līdzenumi un 
meži ar ziloņu bariem. Austrumu pusē dzīvo flamingo, pelikāni un 
dažādas zīdītāju sugas nāk, kā arī plēsēji, piemēram, hiēnas, lauvas, 
gepardi un leopardi, kā arī degunradži un antilopes. 
 

Nakts lodge tipa viesnīcā Etošas parkā. Dienā~ 300 km 

  

                            
10. DIENA. SESTDIENA, 26.11. ETOŠA 

Namībijas dzīvnieku daudzveidība 

 

                                         B/P/-                                
Pēc brokastīm pavadām pilnu dienu braucienā pa Etošas parku. 

Meklēsim lauvas, gepardus, leopardus un hiēnas, kā arī lielos 
zālēdājus, ziloņus un degunradžus. Parkā redzamas arī antilopes, 
zebras, gnu un žirafes. Bez šiem Etošā dzīvo arī baltie un melnie 
degunradž.  
 

Nakts lodge tipa viesnīcā Etošas parkā. Dienā~ 80 km. 
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11. DIENA. SVĒTDIENA, 27.11. ETOŠA- RUNDU 

Tuvu Angolai 
                                                                                  

 B/P/-                                  
Šodien dosimies garākā pārbraucienā no Etošas parka gar Angolas 

robežu ziemeļaustrumu virzienā uz Botsvānas pusi līdz Rundu pilsētai.  
Rundu ir slavena ar savu vietējo kokgriezēju tradīcijām. Pilsēta ir lieliska 
pieturvieta starp Namībiju un Botsvānu.   

Nakts lodge tipa viesnīcā Rundu. Dienā~ 480 km 

 

 

 

 

12. DIENA. PIRMDIENA, 28.11. RUNDU – KASANE 

Botsvānas iespaidi 
   

                                    B/-/-                                  
Agri no rīta izbrauksim uz Āfrikas valsti Botsvānu, sauszemes robežas 
šķērsošana un brauciens uz Kasanes pilsētu. Gleznainā mazpilsēta 
Kasane atrodas Botsvānas ziemeļaustrumu stūrī, slavenās Čobes upes 
krastā, pie Čobes nacionālā parka. Nav žoga, kas atdala ciematu no 
parka, un var gadīties redzēt dzīvniekus pa pilsētu klejojam. Kasanē 

atrodas sens baobaba koks. Atkarībā no laika dosimies šodien vai 
nākamajā rītā laivu izbraucienā. 

Nakts lodge tipa viesnīcā Kasanē. Dienā~ 490 km 

 

            
13. DIENA. OTRDIENA, 29.11. KASANE – VIKTORIJAS ŪDENSKRITUMS 

Zimbabve 

 

                                         B/-/V                                
Pēc brokastīm dodamies no Botsvānas pa sauszemi uz Āfrikas valsti 
Zimbabvi. Viktorijas ūdenskritums ir viens no iespaidīgākajiem 
ūdenskritumiem pasaulē. Tas atrodas uz Zambezi upes, kas veido 
robežu starp Zambiju un Zimbabvi. Šos iespaidīgos ūdenskritumus var 

ērti apmeklēt un apskatīt no Zimbabves puses. Viktorijas ūdenskritums, 
kas tiek uzskatīts par pasaulē platāko ūdenskritumu, ir 1708 metrus 
plats. Nelielā Viktorijas ūdenskrituma pilsētiņa atrodas blakus 
ūdenskritumiem.  

Nakts viesnīcā Victoria Falls pilsētā.  Dienā~ 90 km.     

 

 

14. DIENA. TREŠDIENA, 30.11. VIKTORIJAS ŪDENSKRITUMS 

Āfrikas pazīstamākais ūdenskritums 

 

                                         B/-/V                                
Šodien turpinām iepazīt Viktorijas ūdenskritumu, baudām laiku Victoria falls pilsētiņā un atpūšamies pirms došanās 
mājup. 

Nakts viesnīcā Victoria Falls pilsētā.  Dienā~ 30 km.     

 

15. DIENA. CETURTDIENA, 01.12. VIKTORIJA – ADDIS ABEBA - FRANKFURTE 

Ceļš mājup                                                                                    
                                                                        B/-/-                                  

Brokastis viesnīcā un brauciens uz netālo Victoria Falls lidostu, lidojums uz Addis Abebu un tālāk Frankfurti. 
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16. DIENA. PIEKTDIENA, 02.12. FRANKFURTE-RĪGA 

 
Ap 14:00 atgriešanās Rīgā. 

 

 
             Cena 3990 eiro Namībija 

Cena 790 eiro Botsvāna un Viktorijas ūdenskritums 
 
Ceļojuma cenā ietilpst:  
 

• +lidojums Rīga–Frankfurte–Addis Abeba-Vindhuka un 

Victoria Falls – Addis Abeba – Frankfurte - Rīga 
• + dzīvošana 3* un 4* viesnīcās un lodge tipa  
• naktsmītnēs divvietīgā numurā 
• + 13 brokastis un 7 pusdienas un 3 vakariņas 
• + transports ceļojuma laikā  
• + Namībijas un Zimbabves vīzas 
• + aprakstā minēto apskates objektu apmeklēšana  

• + standarta ceļojuma apdrošināšana 
• + grupas vadītājs latviešu valodā  
• + angļu valodā runājošs vietējais gids 
•  

Ceļojuma cenā neietilpst: 
 

• - programmā neminētu pasākumu un objektu  

• apmeklēšanas izmaksas  
• - neminētās ēdienreizes 

•  

 

Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 396 eiro. 
 

Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 500 eiro maksājuma. 

Atlikušais maksājums 3490 un 790 eiro jāveic ne vēlāk kā 40 dienas pirms izlidošanas (08.10.2022.). 
 
Atsakoties no ceļojuma līdz 40 dienām (08.10.2022.) pirms izlidošanas, tiek ieturēti 400 eiro. 
Atsakoties no ceļojuma mazāk nekā 40 dienas pirms izlidošanas, tiek zaudēta pilna summa. 
 
* Ekskursiju kārtība var mainīties dēļ laikapstākļiem vai grupas vadītāja ieteikumiem. 

 
* Ja kādu objektu nav iespējams apmeklēt, tas tiks aizvietots ar citu līdzvērtīgu. 
 

12:55  Victoria Falls ___ 21:40  Addis Abeba, Ethiopian  7h 45min 

00:10  Addis Abeba ___ 05:25  Frankfurte, Ethiopian  6h 15min 

10:55  Frankfurte ___ 14:00  Rīga, Lufthansa  2h 5min 

 

 

 


