
 • Närvekõditav seiklus Fish River Canyon’is

 • Sossusvlei – hiiglaslikud punased düünid „savikausside“ peal

 • Swakopmund – sakslaslik linn keset Aafrikat

 • Namiibia köök – aafrika stiilis saksa road ja õlu

Närvekõditav seiklus Fish River Canyon’is
Fish River Canyon on suuruselt teine kanjon maailmas. Meie matkarada kasutab sellest 85 kilomeetrist osa. 
Terve matka saadavad meid päike, tavatu kivine ilu ning kohalik floora ja fauna. Rada on avatud vaid 1. maist 15. 
septembrini: muul ajal on siin ohtlik: liialt kuum või on hoopis üleujutused. Kanjonis matkamine on närvekõditav ja 
meelierutav kogemus.

Sossusvlei – hiiglaslikud punased düünid valgete „savikausside“ peal
Sossusvlei on üks kuulsaim Namiibia vaatamisväärsus. Ta kujutab endast suurt valget savi- ja soolaplatood, mille 
kontrastiks on ümbritsevad hiiglaslikud punased liivadüünid. Need liivadüünid on siin ühed maailma võimsamad: 
silmailu on garanteeritud! Nende otsa ronimine on ka omaette sportlik kogemus.

Swakopmund – sakslaslik kuurortlinn keset Aafrikat
Swakopmund on väike kuurortlinn Atlandi ookeani rannikul. Linn võlub oma  euroopaliku kuurordiõhustikuga ning 
sajandivanuse saksa koloniaalstiilis hoonestusega. Swakopmundis saame nautida kuurordi melu, ookeaniäärset 
promenaadi ning loomulikult vägevat ookeani. Siit võtame ette paadireisi Walwis Bay lahele, kus saame hea õnne 
korral teha lähemat tutvust „suure ookeaniviisikuga“ – vaalade, delfiinide, kuukalade, hüljeste ja nahkkilpkonnadega.

Namiibia köök – saksa road aafrika stiilis
Namiibia köök on tekkinud kahe äärmuse - põlisrahvaste ning ümberasukate (sakslased, britid) köökide segune-
misel. Aafrika köök koosnes peamiselt puuviljadest, köögiviljadest ja jahisaadustest. XIX sajandil saabunud saksa 
kolonistid tõid kaasa omad mõjutused. Nüüd pakutaksegi siin aafrika toorainest ja stiilis tehtud traditsioonilisi saksa 
roogasid. Näiteks - namiibia viini šnitslit. Sakslased tõid siia ka oma õllepruulimise traditsioonid, mis on au sees 
tänaseni.
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