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NAMIBIA ȘI CASCADA VICTORIA (ZIMBABWE)  

26 iunie – 08 iulie 2023 (13 zile) 

3790 Euro (taxe de aeroport incluse)  

 

Namibia, o țară cu peisaje de o frumusețe uluitoare, un adevărat regal pentru cei ce vor să cunoască sau 
deja iubesc Africa pură, sălbatică și neconvențională... 
Cascada Victoria, numită de băștinași „Fumul Tunător,” impresionează prin ceața de apă văzută de la o 
distanță de mai mulți kilometri, care crește împreună cu vuietul apelor pe măsură ce ne apropiem si este 

considerată ca una din cele 7 minuni naturale ale planetei. 
 

 

. 

----------------------------------------------------------------------  ITINERAR  ---------------------------------------------------------------- 

L 26.06. BUCUREȘTI – FRANKFURT – WINDHOEK  

 

 

M 27.06. WINDHOEK – DEȘERTUL NAMIB  

M 28.06. PARCUL NAȚIONAL NAMIB-NAUKLUFT 

J 29.06. DEȘERTUL NAMIB – SWAKOPMUND 

V 30.06. SWAKOPMUND– CAPE CROSS  – TWYFELFONTEIN 

S 01.07. TWYFELFONTEIN  – SWAKOPMUND   

D 02.07. PARCUL NAȚIONAL ETOSHA 

L 03.07. PARCUL NAȚIONAL ETOSHA 

M 04.07. PARCUL NAȚIONAL ETOSHA  – WINDHOEK 

M 05.07. WINDHOEK – VICTORIA FALLS (ZIMBABWE) 

J 06.07. VICTORIA FALLS 

V 07.07. VICTORIA FALLS – FRANKFURT 

S 08.07. FRANKFURT – BUCUREȘTI   

--------------------------------------------------------------  PROGRAM DETALIAT  -------------------------------------------------------- 

Ziua 1 (luni, 26.05.2023) BUCUREȘTI – FRANKFURT – WINDHOEK 
• La ora 11:00 ne întâlnim cu însoțitorul de grup în Aeroportul Henri Coandă și plecăm spre Frankfurt cu zborul 

LH1419 (13:45 - 15:15).  
• Escală la Frankfurt și plecare către Windhoek cu zborul LH 4356 (21:55 - 08:00). Noapte în avion. 
 

 

Ziua 2 (marți, 27.06.2023). WINDHOEK – DEȘERTUL NAMIB 
• Walalapo! Bine ați venit în Namibia!  După formalitățile de sosire ne vom întâlnim cu ghidul local și vom pleca spre 

Deșertul Namib, traversând podișul din zona centrală a țării. 
• Vom trece prin Rehoboth, orășel situat la 1385 m altitudine și 23,32° latitudine sud, în imediata apropiere a 

Tropicului Capricornului (23.46° latitudine sud), pe care îl vom traversa înainte de a trece prin Klein Aub, mică 
localitate minieră. 

• Cazare în zona Solitaire la lodge 3* (Namib Desert Lodge sau similar). 
• Mese: cină la lodge 
 

https://www.sossusvlei.org/accommodation/namib-desert-lodge/
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Ziua 3 (miercuri, 28.06.2023). PARCUL NAȚIONAL NAMIB-NAUKLUFT  
• Dimineața ne vom îndrepta spre Namib-Naukluft, o superbă rezervație, reprezentând cea mai mare arie 

protejată din Namibia, care prin politici de dezvoltare durabilă păstrează nealterată sălbăticia zonei. 
Dunele roșii se armonizează perfect cu munții din depărtare, oferind privitorului un spectacol unic. Dacă 
avem noroc vom putea observa caii sălbatici ai acestui deșert și Fairy Circles – cercuri de ierburi 
răspândite pe mari suprafețe.  

• Ne vom opri la Duna 45, numită astfel deoarece se află la 45 km de Sesriem, pe drumul spre Sossusvlei. 
• Vom vedea Sossusvlei, o tipsie de argilă de formă eliptică, acoperită cu o crustă de nisip bogat în sare în care se 

dispersează râul Tsauchab și copaci încremeniți în timp din Deadvlei (Mlaștina Moartă), înconjurată de unele 
dintre cele mai înalte dune din lune (300 – 400 m). 

• O altă atracție a zonei este canionul Sesriem, săpat de Râul Tsauchab în milioane de ani și unul din puținele locuri 
unde se găsește apă tot anul. 

• Dupa amiaza avem timp liber pentru relaxare, iar seara, opțional, puteți merge în rezervația proprie a lodge-ului 
pentru a admira apusul de soare. 

• Cazare în zona Solitaire la lodge 3* (Namib Desert Lodge sau similar). 
• Mese: mic dejun și cină la lodge 
 

 

Ziua 4 (joi, 29.06.2023). DEȘERTUL NAMIB – SWAKOPMUND  
• Vom pleca spre țărmul Oceanului Atlantic, traversând din nou Tropicul Capricornului, apoi pitorescul Pas Gaub 

din Munții Naukluft.  
• Pe traseu vom vizita câmpia deșertică Welwitschia, a cărei particularitate este prezența celei mai mari concentrări 

de plante endemice din specia  Welwitschia mirabilis și Moon Landscape (Valea Lunii) – o vale cu stânci din granit, 
al cărei peisaj uimitor a fost sculptat de Swakop River. 

• Swakopmund, stațiune balneară și al patrulea oraș ca populație din Namibia, a fost fondat în 1892 ca principal 
port al Africii de Sud-Vest Germane. Pe parcursul turului panoramic vom remarca numeroase exemple de 
arhitectură colonială germană și nume de străzi de origine germană. 

• Cazare în Swakopmund la hotel 4* (Swakopmund Hotel sau similar). 
• Mese: mic dejun la hotel 
 

 

Ziua 5 (vineri, 30.06.2023). SWAKOMUND   
• Timp liber la dispoziție pentru relaxare și activități individuale. Operatorii locali vă vor propune o gamă largă de 

activități pentru petrecerea timpului liber.  
• Cazare în Swakopmund la hotel 4* (Swakopmund Hotel sau similar). 
• Mese: mic dejun la hotel. 
 

 

Ziua 6 (sâmbătă, 01.07.2023). SWAKOMUND  – CAPE CROSS  – TWYFELFONTEIN   
• În prima parte a zilei vom merge spre nord pe drumul de coastă spre Cape Cross. Coasta de nord a Namibiei a 

fost botezată Skeleton Coast, mai demult din cauza scheletelor de balene și foci adunate pe coastă, care ulterior 
au fost înlocuite de epavele îmbarcațiunilor ce au fost prinse de mrejele ceții pe drumul pierzaniei. În apropiere 
de Henties Bay  vom putea observa epava vasului Zeila, eșuat în 2008. 

• La Cape Cross  vom vizita una dintre cele mai mari colonii de foci din lume, cu circa 100.000 de exemplare! 
• Vom părăsi coasta oceanului și ne vom îndrepta spre orășelul minier Uis, situat la poalele Brandberg (Muntele 

Ars), cel mai înalt din Namibia – 2573 m, pe care îl vom înconjura pentru a ajunge la Organ Pipes, formațiuni de 
bazalt ce se aseamănă cu tuburile de orgă. 

• La Twyfelfontein vom vizita unicul sit cultural UNESCO al Namibiei, unde se găsește cea mai mare concentrare de 
petroglife din Africa. Aceste gravuri în piatră reprezintă rinoceri, elefanți, struți, girafe și oameni. 

• Cazare în Twyfelfontein la lodge 3* (Twyfelfontein Lodge sau similar). 
• Mese: mic dejun la hotel, dejun la restaurant local, cină lodge. 
 

https://www.sossusvlei.org/accommodation/namib-desert-lodge/
http://www.swakopmundhotel.com/
http://www.swakopmundhotel.com/
https://twyfelfontein.com.na/
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Ziua 7 (duminică, 02.07.2023). TWYFELFONTEIN – PARCUL NAȚIONAL ETOSHA   
• Prima vizită din această zi o vom face la ”Pădurea împietrită” unde există câteva sute de trunchiuri de copaci 

pietrificate, dintre care unele de 45 m lungime. 
• Următoarea vizită o vom face într-un sat al tribului Himba, singurul dintre triburile tradiționale din Namibiei ce își 

mai păstrează încă stilul tradițional de viață! După ce au supraviețuit genocidului trupelor de ocupație de la 
început de sec. 20, aceștia se luptă pentru a-și păstra tradițiile și stilul de viață. Membrii tribului Himba poartă 
părul împletit și uns cu o pastă ce conține grăsime animală, cenușă și ocru obținut dintr-o piatră locală. 

• Vom ajunge în Parcul Național Etosha și, dacă timpul permite, vom face un prim safari în parc. 
• Cazare în Parcul Național Etosha la lodge 3* (Etosha Safari sau similar). 
• Mese: mic dejun, dejun, cină la lodge. 
 

 

Ziua 8 (luni, 03.07.2023). PARCUL NAȚIONAL ETOSHA   
• Dis de dimineață se vizitează mai multe ochiuri de apă unde vin foarte multe animale să se adape.  
• Continuăm cu vizitarea părții de sud a superbului parc Etosha, parcul național emblemă al Namibiei, unde 

densitatea și diversitatea de animale sălbatice este maximă. Aici sunt prezenți 4 dintre cei ”Big 5”, visul oricărui 
pasionat de safari: rinocerul, leul, elefantul și leopardul, dar și multe alte specii animale,  cum ar fi ghepardul, 
zebra, antilopa, girafa. În total în parc există 114 specii de mamifere. 

• Vom părăsi parcul la apus de soare, prin poarta sa de est.   
• Cazare în Etosha la lodge 4* (Mokuti Etosha sau similar). 
• Mese: mic dejun, cină la lodge. 
 

 

Ziua 9 (marți, 04.07.2023). PARCUL NAȚIONAL ETOSHA – WINDHOEK   
• Dimineața devreme vom pleca spre Windhoek, trecând prin Tsumeb, cel mai mare oraș din Regiunea Oshikoto, 

situat într-o zonă bogată în minerale rare. 
• În apropiere de Otjiwarongo, capitala Regiunii Otjozondjupa, vom vizita Fundația pentru Protejarea Gheparzilor și 

vom afla amănunte despre activitatea acesteia. 
• Ajunși la Windhoek, capitala și cel mai mare oraș din Namibia, fondat în 1840, vom face un tur panoramic. 
• Cazare în Windhoek la hotel 4* (Safari Court sau similar). 

• Mese: mic dejun și cină la hotel. 
 

 

Ziua 10 (miercuri, 05.07.2023). WINDHOEK – VICTORIA FALLS   
• Transfer la aeroportul din  Windhoek pentru zborul spre Victoria Falls (Zimbabwe). 
• După formalitățile de sosire transfer la lodge și timp liber la dispoziție. 
• Cazare în Victoria Falls la lodge 3* (Explorers Village sau similar). 
• Mese: mic dejun. 
 

 

Ziua 11 (joi, 06.07.2023). VICTORIA FALLS  
• Dimineață vom face turul ghidat al părții din Zimbabwe a renumitei cascade VictoriaUNESCO de pe Fluviul Zambezi, 

care formează o parte a frontierei dintre Zimbabwe și Zambia. Cascada, una dintre cele 7 minuni naturale ale 
planetei, este numită de localnici ”Mosi-oa-Tunya – fumul tunător”, deoarece norul de stropi de apă se poate 
ridica până la 400 m înălțime, iar zgomotul căderii de apă de 108 m se aude până la 40 km distanță. Atenție, nu 
uitați pelerinele!.  

• După amiază vom face o fascinantă croazieră la apus de soare pe Fluviul Zambezi, al patrulea ca lungime din Africa 
(2574 km) și cel mai mare care se varsă în Oceanul Indian Pe parcursul croazierei vom admira vegetația luxuriantă 
din Parcul Național Mosi-oa-Tunya si, cu puțin noroc, vom vedea crocodili, hipopotami, poate chiar elefanți, 
precum și alte specii de animale venite la adăpat.  

• Cazare în Victoria Falls la lodge 3* (Explorers Village sau similar). 
• Mese: mic dejun. 

https://www.etoshanationalpark.org/accommodation/outside/etosha-safari-lodge-camp
https://www.mokutietoshalodge.com/
https://all.accor.com/ssr/app/accor/hotels/namibia/sam/index.en.shtml?compositions=1&stayplus=false
https://www.shearwatervictoriafalls.com/
https://www.shearwatervictoriafalls.com/
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Ziua 12 (vineri, 07 .07.2023). VICTORIA FALLS – FRANKFURT  
• Timp liber la dispoziție până la ora eliberării camerelor. 
• Transfer la aeroport pentru zborul spre Frankfurt, via Windhoek LH 4305 (15:05 – 05:00). Noapte în avion. 
• Mese: mic dejun la lodge. 
 

 

Ziua 13 (sâmbătă, 08 .07.2023). FRANKFURT – BUCUREȘTI   
• Escală la Frankfurt și continuare spre București cu zborul LH 1418 (09:45 – 13:05). 
 

 

PERIOADĂ PROGRAM TARIF 

26 iunie – 08 iulie 2923 3790 € /persoană 
 TAXE de AEROPORT INCLUSE 

   Note: *Tariful este calculat pe persoană, loc în cameră dublă/ twin. 
   **Suplimentul de cameră single este de 390 €/persoană. 
 
PROGRAMUL INCLUDE:  
• Transport transcontinental cu avionul București – Windhoek și retur, via Frankfurt; 
• Taxele de aeroport;  
• 10 nopți cazare la hoteluri și lodge de 4* și 3* (norme locale), cu mic dejun-uri incluse; 
• 2 dejun și 6 cine; 
• Intrările la obiectivele din program; 
• Însoțitor român vorbitor de limba engleză; 
• Transferuri și intrări la obiectivele turistice, conform programului; 
• Autocar/microbuz pentru transferuri aeroport-hotel-aeroport și în alte zile conform programului; 
• Ghizi locali, conform programului. 
 
PROGRAMUL NU INCLUDE:  
x  Alte mese decât cele menționate în program; 
x  Băuturile alcoolice și nealcoolice; 
x  Cheltuieli de natură personală; 
x  Bacșișuri pentru ghizi locali și șoferi (45 €/persoană, suma se va înmâna conducătorului de grup); 
x  Asigurare medicală și storno (recomandat) 
 
CONDIȚII DE REZERVARE: 
• Pentru rezervare fermă, se va plăti o primă tranșă de 30% din contravaloarea programului, iar diferența se va 
achita cu minim 30 de zile înainte de data plecării. 
•  Pentru plecările în mai puțin de 30 de zile de la rezervare, se va achita integral. 
 
ACTE NECESARE: 
• Pentru călătorie aveți nevoie de pașaport valabil cel puțin 6 luni în momentul plecării în țară; pentru deținătorii 
de pașapoarte  temporare este necesară obținerea de viză turistică. 
 
OBSERVAȚII:  
 Prezentul document constituie anexa la contractul de prestări servicii. 
 Tarifele sunt in euro / persoană. Tarifele sunt valabile pentru grup de minimum 14 persoane. În cazul în care nu se întrunește 

numărul minim menționat, prețul se poate majora cu până la 10%, dacă nu este precizat altfel. Această condiție este 
acceptată de cei înscriși la excursie automat, la semnarea contractului de prestări servicii turistice și nu constituie motiv  de 
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anulare. Numărul minim de participanți pentru a se organiza excursiile opționale este egal cu numarul minim de participanți 
pentru întregul program, dacă nu este precizat altfel. Sub acest număr, agenția poate majora prețul sau anula opționalul.  

 În cazul în care turistul renunță la excursie, indiferent de motive, acesta va suporta următoarele penalități calculate din 
valoarea totală a excursiei: 

  nu există penalizări din prețul excursiei dacă anularea se face cu mai mult de 60 de zile până la plecare 
  penalizare 10% din prețul excursiei dacă anularea se face între 60-46 de zile până la plecare 
  penalizare 30% din prețul excursiei dacă anularea se face cu mai puțin de 45-31 de zile până la plecare 
  penalizare 100% din prețul excursiei dacă anularea se face cu mai puțin de 30 de zile până la plecare sau 
  pentru neprezentare la plecare (no-show) 

 Aceste penalizări se aplică în toate cazurile, cu excepția programelor cu croazieră, sau programe confirmate cu propriile 
reguli de achitare, anulare, penalizare (ex: programe de Paște, Crăciun, Revelion, Early Booking etc).  

 Rezervările  pentru pachetele de Crăciun /Revelion/ Paște/ Early Booking anulate, sunt supuse unor condiții speciale de 
penalizare:  

 50 % dacă retragerea se face  până în 60 de zile înaintea începerii excursiei; 
 80 % dacă retragerea se face între 59 - 31 de zile înaintea începerii excursiei; 
 100 % dacă retragerea se face mai târziu de 30 zile înaintea începerii excursiei sau dacă turistul nu se prezintă la 

locul de plecare în ziua și la ora stabilită. 
 În cazul programelor care includ croaziere, temenele se modifică, astfel: 

 40 % dacă retragerea se face cu 60 zile înaintea începerii excursiei; 
 100 % dacă retragerea se face mai târziu de 59 zile înaintea începerii excursiei sau dacă turistul nu se prezintă la 

locul de plecare în ziua și la ora stabilită. 
 Clasificarea hotelurilor, restaurantelor, vasului de croazieră este cea oficial atribuită de organele de resort din țările 

respective.  

 Pentru anumite facilități din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare; în momentul sosirii la hotel, 
solicitați recepționerului sau conducătorului de grup să vă informeze cu exactitate asupra lor;  

 Agenția noastră depune toate eforturile necesare pentru a vă respecta preferințele, dar nu putem garanta camere duble sau 
twin (pat matrimonial sau paturi separate), respectiv camere de fumători sau nefumători decât în limita disponibilității 
acestor facilități la hotelurile partenere; 

 În situații de excepție (evenimente, congrese, conferințe, târguri etc.) agenția poate opera modificări în structura 
programului, fără a afecta vizitarea obiectivelor turistice.   

 Compania aeriană și orele de zbor menționate în program sunt cu titlu informativ și pot fi schimbate. Agenția nu este 
responsabilă în cazul în care programul turistic nu poate fi realizat, parțial sau total, din cauza modificării orarului de zbor, 
întârzierii sau anulării curselor aeriene. Siguranța bagajelor pe durata transportului aerian cade în sarcina companiei aeriene.  

 Taxele de aeroport sunt valabile la data întocmirii programului și pot fi modificate până la emiterea biletelor de avion.                                   
 Pe durata circuitelor, sosirea la cazare se face de regulă seara, putând apărea întârzieri din cauza condițiilor de trafic, vreme, 

etc. Orele de sosire la cazare variază de la o zi la alta, în funcție de programul turistic. Agenția nu se face răspunzătoare  
pentru nerespectarea sau întârzierea programului turistic din cauza condițiilor de trafic (ambuteiaje, închiderea sau 
schimbarea anumitor sectoare de drum etc.), a vremii, a controalelor vamale sau a indisciplinei anumitor turiști (întârzieri,  
atitudini ofensatoare sau ostile față de ghizi, conducătorii auto etc.). 

 Pentru programele care presupun obținerea vizei înainte de plecare, turiștii au obligația să trimită toate documentele 
solicitate agenției în termenul prevăzut de aceasta pentru a evita orice risc de a nu se obține viza din cauza timpului scurt 
până la plecare. În cazul în care obținerea vizei este condiționată de prezența fizică a turiștilor pentru interviu, aceștia au 
obligația de a se prezenta la data și ora la care s-a făcut programarea. Refuzul autorităților consulare de a acorda viza, din 
orice motiv care nu poate fi imputat agentiei, exonereaza agenția de la orice răspundere. Turiștilor cărora li s-a refuzat 
acordarea vizei, li se va returna întreaga sumă achitată în avans, mai puțin anumite costuri percepute de partenerii locali / 
companii aeriene pentru anularea excursiei, costurile variind în functie de data anulării serviciilor. Taxa de viză perceputa de 
Ambasade pentru procesarea vizelor nu se ramburseaza. În cazul în care turistul își planifică mai multe vacanțe succesive și 
nu trimite documentele la timp / nu se prezintă personal pentru obținerea vizei, agenția nu poate fi trasă la raspundere iar 
turistul are obligația de a-și obține singur viza necesară călătoriei.  

 Pe durata croazierelor toate plățile efectuate ( băuturi, cumpărături, masaj etc ) se înregistrează pe cardul personal pe care 
fiecare turist îl primește la îmbarcare. Micul dejun și prânzul se servesc în regim bufet iar cina se servește ori în restaurantul 
bufet, ori a la carte ( cu meniu la alegere) fiecare pasager având o anumită masă rezervată, de la începutul până la sfârșitul 
croazierei. Bagajele, atât la îmbarcare cât și la debarcare, sunt transportate de personalul vasului. Seara, fiecare cabină 
primește un buletin informativ cu toate activitățile care au loc a doua zi ( excursii, spectacole etc ).  Cabinele pot să difere din 
punct de vedere al confortului unele față de altele, cu toate acestea diferența de preț este dată de poziționarea acestora pe 
vas, cele aflate pe punțile superioare fiind de regulă mai scumpe. Cabinele rezervate la grupuri sunt de regulă cabine 
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interioare / exterioare sau cu balcon, din categoria celor garantate (fără posibilitatea alegerii poziției pe o anumită punte) și 
se nominalizeaza cu cel mult o săptămână înainte de plecare. Agenția nu se face responsabilă în cazul în care apar 
nemulțumiri legate de acest aspect. De asemenea, linia de croazieră poate face un upgrade la una sau mai multe cabine (un 
schimb dintr-o categorie inferioară la o categorie superioară) fără o informare în prealabil și în mod aleatoriu iar agenția nu  
poate fi trasă la răspundere. În porturile în care oprește vasul, turiștii au posibilitatea să cumpere excursii de la biroul de 
turism aflat la bord sau să își facă propriul program, însotitorul roman neavand obligativitatea de a-i însoți. 

 Agenția nu răspunde în cazul refuzului autorităților de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de 
a-i permite să părăsească teritoriul propriu; 

 Copiii minori pot călători doar: a) însoțiți de ambii părinți b) însoțiți de unul dintre părinți care să aibe acordul notarial al  
părintelui care nu călătorește ( sau încredințare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de deces ); c) însoțiți de un 
adult cu certificat de cazier judiciar în original și acordul notarial al ambilor părinți. Copiii care nu au carte de identitate, vor 
clălători obligatoriu cu pașaportul. 

 Turistul are obligația să se asigure că documentele de călătorie precum cartea de identitate sau pașaportul, nu sunt 
deteriorate (în special elementele de siguranță și/sau poza). Atenție: Cărtile de identitate romanești emise înainte de anul 
2009 nu sunt recunoscute ca documente de călătorie în Norvegia. Pentru toate celelalte state din afara Uniunii Europene și 
pentru acele state pentru care cetățenii români nu au nevoie de viză de intrare, accesul se face pe baza pașaportului valabil 
cel puțin 6 luni de la data terminării călătoriei. Pentru țările în care cetățenii români au nevoie de viză de intrare, este necesar 
pașaportul valabil cel puțin 6 luni de la data terminării călătoriei. Anumite state nu permit accesul cu pașaport temporar sau 
nu aplică vize pe pașaport temporar, de aceea vă rugăm să consultați serviciul consular al țării în care intenționați să faceți 
deplasarea sau vă consultași în această privință cu agenția de turism. Atenție, persoanele recent căsătorite au obligația de a-
și schimba Cartea de Identitate anulată de autorități (perforată/ tăiată).  

 Pentru a consulta lista statelor pentru care nu este necesară viza de intrare sau informații suplimentare legate de călătoria 
cetățenilor români în străinătate, accesați site-ul Poliției de Frontieră www.politiadefrontiera.ro sau al Ministerului de 
Externe www.mae.ro/travel-conditions . 

 Pentru a evita eventuale situații de confuzii sau neînțelegeri, turiștii au obligația ca la înscriere să citească Condițiile Generale 
de Participare. 

 Exact Travel este marcă a agenției Exact Tours; 
 

 
 

http://www.politiadefrontiera.ro/
http://www.mae.ro/travel-conditions

