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Животът е бил измислен и е предназначен за истинските приятели и 
необикновени приключения 

 
 

Пътешествие за луди глави: 
 
11- дневно офроуд предизвикателство през непокътнатия Северозапад на 
Намибия (Каокофелд, Дамараланд, Дороб парк) 

 
Планиран маршрут: Виндхук – Етоша парк – реката Кунене – водопадите 
Епупа – Орупембе- Пурос-  Туайфелфонтейн- Суакопмунд- Виндхук 
 
Профил на маршрута: ± 60% офроуд , 40% чакълест път 
 
Мотоциклети: Suzuki 400 DRZ S 

 
• Участници- максимум 8 човека, 
• Опитни водачи, езици: немски / английски 
• Придружаващ бекъп автомобил с техническа поддръжка, сателитен 

телефон 
• Възможно е участие в автомобилен ескорт  
• Възможно е самостоятелно шофиране с автомобил 4 x 4  

Ден 1: Пристигане на международното летище Хосеа 
Кутако във Виндхук- столицата на Намибия. Екипът на 
„Африкан моушън турс” ще Ви посрещне на летището и ще 
отпътуваме на север през красиви местности. В късния 
следобед ще стигнем до първата ни дестинация: Онкоши 
лодж в Националния парк Етоша. Преди вечеря ще имате 
възможност да си починете в басейна или да посетите 
Водните дупки, за да  се полюбувате на дивия свят, 
наслаждавайки се на леденостудена напитка и ставайки 
свидетел на най- голямото намибийско богатство- залезът 
на слънцето в Намибия. Великолепен начин да завършиш 
първия ден. 
http://www.etoshanationalpark.org/accommodation/onkoshi 
база: DBB (нощувка със закуска) 

Ден 2: След вкусна и здравословна закуска ще Ви закараме до Еха лодж в градчето 
Руакана (разположено на границата с Ангола, на реката Кунене), където ще се 
запознаете с нашите водачи на пътуването и ще получите мотоциклетите си; време, 
за да ги изпробвате (тест- драйв). Ще се настаните в палатката и ще насладите на 
прясно приготвена вечеря около лагерния огън. 
https://www.ruacanaehalodge.com.na/lodge2004/lodge/index.asp 
Указание: къмпинг 



Ден 3: силно начало в Каокофелд:  запалвате моторите си и пътувате офроуд по 
протежение на реката Кунене до  Лоджа на водопадите Епупа. Лоджът предлага красиви 
гледки към водопадите. Ние ще си установим лагер наблизо. 
Къмпинг 
80% едрозърнест пясък, дребен чакъл и 20% офроуд 

 

Ден  4: Пътуването може да започне. След Оконгвати ще направим офроуд пътуване в 
посока планинския проход Ван Зил. В този район ще срещнем едни от последните номади в 
Намибия- племената Химба. Често се предоставя възможност да влезеш в контакт с тези 
приветливи хора и да научиш малко повече за тях и живота им. Ще пренощуваме в палатки в 
предназначените за къмпинг части от тази зона. 

Обозначение: къмпинг 
60% едрозърнест пясък, дребен чакъл и 40% офроуд 

 

Ден 5: На този ден ще достигнем до офроуд кулминацията на това пътуване: ще се 
спуснем надолу по един от най- интересните проходи в света- екстремно стръмния и 
изкусен проход Ван Зил и ще пресечем долината Мариенфлус (която се смята за едно 
от най- красивите места на света) и ще пътуваме през самотните пустинни пейзажи на 
Каокофелд до Ред Друм. Близо до Орупембе ще намерим добро място, за да си 
установим бивак. Ще се насладим на добра намибийска вечеря около лагерния огън. 
къмпинг 
100% офроуд 

Ден 6: Събуждане в дивата пустош, заобиколени от нищото, но ще се насладим на досега 
до чистата природа. След закуска ще направим офроуд преход през коритата на 
пресъхналите реки Кумиб и Хоарусиб. С малко късмет, ще видим жирафи, щрауси, зебри и 
много антилопи. Настаняване в Елефант Лодж в Пурос 
База: DBB  
100 % офроуд  

Ден 7: Днешната отсечка към пролома Ковариб е наполовина песъчлива, наполовина 
офроуд, за да изследваме още повече дивия свят. Обяд на басейните с кристално чиста 
вода. Ще установим лагера си някъде в прохода. 

Къмпинг  
50% едрозърнест пясък, дребен чакъл и 50% офроуд 

 

Ден 8: Ще продължим пътуването към Дамараланд, 
по посока на Туайфелфонтейн, където ще  имате 
възможност да видите прочутите скални рисунки, 
които изглеждат дори още по- древни и уникални на 
късното следобедно слънце. Ще си опънете палатка на 
едно от определените места за къмпингуване в тази 
област. 
Обозначение:къмпинг 
100% едрозърнест 
пясък, дребен чакъл



Ден 9: Да се събудиш по красивия изгрев е истинско изживяване в Намибия. Ще 
продължим пътя си покрай  Уайт лейди лодж през центъра на Месум кратер. 
 
Кратерът Месум не като другите кратери в Намибия- той е образуван от две 
интрузивни и екструзивни скали. След нашето кратко посещение ще се отправим 
по- нататък към Суакопмунд. За през нощта ще се настаним в хотел „А ла мер”.  
Някои от добрите ресторанти предлагат прясна морска храна. 
http://hotelalamer.com-namibia.com/ 
база: BB (нощувка със закуска) 
60% офроуд и 40% компактна улица от сол  

Ден 10: След добра и здравословна закуска ще напуснем Суакопмунд и ще се 
отправим в посока на лодж Вюстенквел, разположен в пустинята, и евентуално ще 
къмпингуваме във фермата за гости Укуиб. Тук ще имате възможност да вкусите от 
живота в ранчо в Намибия. 

Къмпинг 
60% едрозърнест пясък, дребен чакъл и 40% офроуд 

 

Ден 11: През стръмния проход Босуа ще отпътуваме обратно към Виндхук, където 
ще върнем мотоциклетите. Ще бъдете настанени в хотел Thule- прекрасни условия 
с панорамна гледка към целия град. Вечерта ще организираме вечеря с екипа на 
„Африкън Моушън турс”, прекарвайки приятна вечер в размисли и спомени за 
пътуването.  

https://www.hotelthule.com/ 
база: нощувка със закуска 

Ден 12: Обратен трансфер до летището.  Надяваме се да Ви срещнем скоро отново за 
следващото приключение. 

 

Допълнителна информация, цени и записвания за пътуването: 
faan.prinsloo@me.com (Stefanus Prinsloo, +49 176 84 59 02 87) 

 
Това пътуване се предлага от „Африкан моушън турс” и цялата 
кореспонденция и фактуриране се води от  „Африкан моушън турс”. 

 
Стефанус Принслоо работи само като консултант и предлага да асистира като 
транзитна сметка при плащанията. Предлагам моите услуги да пътувам с Вас, ако 
се нуждаете от повече помощ при пътуването 

 
Stefanus Prinsloo, USt-IdNr.: DE278673398) 
Haidbergweg 3 | 63825 Sommerkahl, 
Phone: + 49 176 84 59 02 87 | 
Email: kremena_staneva@yahoo.de | Website: www.stefanusprinsloo.de | 

 
Банкови детайли за плащане по запитване... 



Нашето предложение: 
- Наем на Suzuki DRZ 400 
- Бензин за мотоциклетите 
- Запознаване с мотоциклетите/ автомобилите 
- Техническа помощ и поддръжка от механик 
- Трансфери на групата за тура,Международното летище във Виндхук- пристигане и 

заминаване  
- Трансфер за мотоциклетите до Руакана  
- 4 x 4 придружажаващ автомобил: транспорт на багажа, резервни части и 

инструменти 
- Гориво за придружаващия автомобил 
- Хладилници на акумулатор за студени напитки и т. н.  
- Пълно къмпинг- оборудване (съдове, тигани, прибори) 
- Матраци, палатки (моля, вземети си собствен спален чувал и възглавници) 
- Сателитен телефон, 
- Оборудване за първа помощ, 
- кетъринг (закуски и пищни вечери) / за обяд- пикник 
- Настаняване в хотели, лоджове, ферми за гости или места, отредени за 

къмпингуване (както са описани в маршрута) 
- Водач на групата: немско- / английско- говорящ, роден в Южна Африка  

 
Не е включено: 

- Застраховка за анулиране на пътуването  
- Чуждестранна здравна застраховка 
- Всички напитки и храна в ресторанти  
- Спален чувал и възглавници 
- Моторджийски принадлежности, шлем, ботуши, дрехи и т. н. 

€ 4 395.00/човек (1 човек на мотоциклет: минимум 4 души) 
€ 3 830.00/човек (1 човек на мотоциклет: група от 8 души) 
Цената включва преводач/ асистент & бекъп автомобил. 
Допълнителен пътник /немотоциклетист/ в сервизния автомобил (2 185 
€/ човек : максимум 2 човека)  

 

Самостоятелно управляван допълнителен автомобил (2 415 €/ човек) 



 



 
 
Застраховка на мотоциклета: 2 000 € гаранция. 
Плащане: 50% депозит като резервация и 6 
седмици преди пътуването- пълно плащане. 

 

копирайт: Всички снимки принадлежат на „Африкан моушън тур”  


