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Zapraszamy!
Wsiadajcie z nami do samochodów terenowych i ruszajmy w niezapomnianą podróż bezdrożami
Namibii. To jakby podróż na inną
planetę. Dziewicza przyroda obfituje w roślinność niespotykaną
nigdzie indziej. Dla kochających
przestrzeń i wolność Namibia to
pozycja wręcz obowiązkowa. Kraj
o powierzchni 825,6 15km. kw.
zamieszkuje jedynie 2,6 miliona
ludzi. Spektakularne widoki, obce
plemiona, dzikie zwierzęta i niespotykana roślinność na pewno
skradną wasze serca.
Wybrzeże Atlantyku i księżycowe krajobrazy czekają na żądnych
przygód podróżników. Z pokładu
katamaranu wypatrzymy dzikie
delfiny, nakarmimy pelikany , odwiedzimy jedną z największych
kolonii kotików.
Offroadowe trasy to istny raj dla
miłośników samochodów tereno-

wych. Na spragnionych adrenaliny
czekają quady na wydmach obok
Swakopmund. Buszmeni, Herero
czy Himba poprawiają swój wizerunek uśmiechem. Dowiecie się,
co znaczy, że my Europejczycy
posiadamy zegarki, a Afrykańczycy czas. Wieczory z najwspanialszymi zachodami słońca, ogniska
pod gwiazdami, dzikie campingi
w towarzystwie zwierząt zapewnią niezapomniane wspomnienia.
Przez dwa tygodnie będziemy żyli
w rytmie dzikiej przyrody, w zgodzie z naturą. Poznamy obce kultury oraz dzikie plemiona. Podglądając ich życie dojdziemy do
wniosku, jak wiele przedmiotów
codziennego użytku jest nam po
prostu zbędne, można bez ich posiadania żyć szczęśliwie. Tereny,
które odwiedzimy, słyną z niezliczonej ilości kolorowych ptaków,
od małego wikłacza po majestatycznego sępa czy orła. Mam nadzieję, że miejsca, które odwie-

dzimy i sposób w jaki będziemy je
poznawać sprawią, że odpoczniecie od zgiełku europejskich miast,
odnajdziecie spokój i harmonię.
Jako goście, nauczymy się traktować odwiedzane miejsca i spotykanych tam ludzi z szacunkiem.
Przygoda i kontakt z naturą,
poznawanie życia nowych ludzi
w ich naturalnym środowisku, to
nasz priorytet na tym wyjeździe.
Przejedziemy przez formacje
skalne, sawannę, pustynię, czy

wyschnięte koryta rzek. Nasz
transport to znakomicie przygotowane auta terenowe, głównie Toyoty z napędem 4×4, prowadzone
przez uczestników wyprawy. Samochody wyposażone są w lodówkę i całą masę niezbędnego sprzętu campingowego. Poprowadzi nas
doświadczony pilot zaopatrzony
w mapę, oraz telefon satelitarny,
będziecie czuć się naprawdę bezpiecznie. Miedzy samochodami
będziemy porozumiewać się za pomocą krótkofalówek. Każdy dzień
będzie bardzo aktywny, a noclegi
w namiotach na dachach samo-

chodów zapewniają bezpieczeństwo i swobodę nieporównywalną
z żadnym hotelem.
Na Campingach (poza dzikimi
noclegami) znajdziecie prysznic,
bieżącą wodę i toaletę. Kilka nocy
spędzimy na campach w lodgach z barem i restauracją, parę
w namiotach na łonie natury. Praca w teamie i wspólne przyrządzanie posiłków zintegruje całą
grupę. Namibia słynie z wyśmienitych mięs i ostryg, te smaki zapamiętacie na długie lata.
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Czekają nas też jazdy quadami po
pustynnych wydmach, piesze wycieczki, a także rejs po Atlantyku.
Dzięki małej liczbie uczestników
i formie podróży, będziemy mogli
dużo lepiej poznać i zrozumieć odwiedzany kraj. Często znajdziemy
się z dala od uczęszczanych szlaków. Trasa jaką przemierzymy jest
wynikiem kilkunastu podróży po
Namibii. To wyprawa dla każdego,
nie liczy się wiek, płeć i przekonania. Szacunek dla przyrody i innych ludzi jest jedynym kluczem
do wspólnego podróżowania.

DZIEŃ 1

Dzień 2

LECIMY DO AFRYKI!

WINDHOEK

Czeka nas przelot międzykontynentalny. Zabieramy przemyślany wcześniej bagaż, (większość
„niezbędnych rzeczy” okaże się
tam nieprzydatna (pomożemy
wam oczywiście się odpowiednio

przygotować). Spotykamy się na
lotnisku i lecimy do Afryki. Przed
nami niepowtarzalne wrażenia,
wspaniałe widoki i niesamowite
przygody.

Przylatujemy około południa
i po odebraniu bagażu jedziemy
z lotniska do Windhoek. Tam czeka nas zasłużony odpoczynek po
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ciężkiej podróży. Wieczorem impreza zapoznawcza nad basenem
i powitanie Afryki. Nocleg w lodgy backpackerskiej.

Dzień 3
PUSTYNIA NAMIB - SOUSSUSVLEI – DEADVLEI
(PRZEJAZD WINDHOEK - SESRIEM 297km)

Odbieramy samochody i ekwipunek campingowy, robimy szkolenie z obsługi sprzętu, pakujemy
auta i jedziemy na zakupy żywieniowe. Ruszamy w drogę w kierunku najstarszej pustyni świata
- Namib. Po drodze przerwa w Solitaire. Miłośnicy motoryzacji będą
mogli podziwiać znajdujące się
tu wraki zabytkowych aut, pięknie
wpisanych w krajobraz Solitaire. Nocujemy za bramą
Soussusvlei, w namiotach na campingu Sesirem. Jest
to niewielka osada
położona na pustyni Namib.
Z tej osady będziemy mieć także
dużo bliżej do miej-

sca podziwiania wschodu słońca,
z najczęściej fotografowanej wydmy świata (Dune 45) oraz do Doliny Śmierci. Nocujemy w namiotach rozstawionych na dachach
samochodów. Wieczorem czeka
nas pierwsze wspólne ognisko
i kolacja na campingu. Rano często można tu spotkać antylopy.

Dzień 4
PUSTYNIA NAMIB - SOUSSUSVLEI - DUNE 45
I DEADVLEI
(PRZEJAZD SESRIEM - SWAKOPMUND 345KM)

Wyjeżdżamy przed wschodem
słońca. Pierwsze zadanie na dziś
to wejście na Dune 45 - aby podziwiać słońce, budzące wydmy
Sossusvlei do życia. Oryksy, szakale i strusie również zaczną kolejny dzień pracy, przy odrobinie
szczęścia zobaczymy je. Następnie
spacer po Deadvlei - wyschniętym

jeziorze. To kosmiczne miejsce,
gdzie białe połacie soli kontrastują z czerwienią wydm i czarnymi
wyschniętymi drzewami. Każdy
wykona tu autorską sesję zdjęciową podczas spaceru po Dolinie
Smierci. Chętni będą mogli zbiegać na dół do utraty tchu z wybranej przez siebie wydmy.

Przed nami podróż w stronę
wybrzeża Atlantyku. Na trasie zatrzymamy się na krótką przekąskę
na łonie natury w jednym z punktów widokowych. Swakopmund to
nadmorski kurort z kolonialną zabudową, wybudowany na pustyni zaraz nad zwrotnikiem Koziorożca. Jest to typowe niemieckie
miasteczko, przeniesione w samo
serce nieprzyjaznego wybrzeża
Namibii, otoczonego ze wszystkich stron pustynią i zdradliwymi wodami oceanu. Kolorowe kolonialne budynki, zadbane ulice
i niemiecki Ordnung kontrastują
z surowym otoczeniem. Po dotar-
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ciu na miejsce rozbijemy namioty
na campingu nad oceanem. Kolację zjemy restauracji na plaży. Tutaj królują ryby i owoce morza.

Dzień 5
SWAKOPMUND REJS KATAMARANEM PO
ATLANTYKU I QUADY NA WYDMACH

Rano po śniadaniu pojedziemy
na przystań w Walvis Bay, skąd
wypłyniemy katamaranem w bezkresny ocean. Przed nami karmienie wskakujących na pokład fok
i pięknych pelikanów, a szczęśliwcy wypatrzą nawet delfiny butlonose. Degustacja świeżych ostryg
przy kieliszku wina musującego
będzie zwieńczeniem naszej morskiej przygody.
Po południu poszalejemy quadami po wydmach. Adrenalina

sięgnie zenitu, gdy chętni zakosztują sandboardingu. Na śmiałków
do pobicia czekają rekordy prędkości zjazdu na specjalnej płycie
z wydm. Mknięcie głową w dół z
prędkością 80km/h wyzwala emocje i na długo pozostaje w pamięci!
Dzień zakończymy z drinkiem
w ręku, obserwując słońce zachodzące między piaszczystymi
wydmami. Wieczorna kolacja
w restauracji na plaży. Nocleg
w namiotach.

Dzień 6
SWAKOPMUND - CAPE CROSS - WRAK TRAWLERA „ZEILA” I KRÓLESTWO
KOTIKÓW AFRYKAŃSKICH
(PRZEJAZD SWAKOPMUND-CAPECROSS 127KM, CAPECROSS-RHINO UGAP CAMP 111KM)

Ruszamy do CapeCross. Przed
nami wybrzeże kotików afrykańskich. Wcześniej jednak zatrzymamy się przy słynnym wraku trawlera Zeila, który utknął tu w 2008r.
Z bliska przyjrzymy się ogromnej
populacji uchatek karłowatych

(wahającej się od 80tys. do ok 260
tys. osobników), znanych też jako
kotiki afrykańskie. Ich odgłosy
oraz zapachy zapadną na zawsze
w waszej pamięci. Teraz czeka nas
przejazd górskimi wąwozami do
Ugap Rhino Camp. Po drodze mi-

niemy masyw górski Brandberg
wraz z najwyższym szczytem Namibii - Königstein, o wysokości
2606 m n.p.m. Dotkniemy najdziwniejszych drzew na świecie
– welwiczji. Te wspaniałe rośliny
potrafią żyć nawet 2000 lat, a ich
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korzenie zapuszczone w głąb ziemi sięgają 20-30 metrów! Nocleg
w korycie rzeki Ugap. Częstym
gościem są tu słonie, a także lwy:-)
Kolacja przy ognisku, nocleg w namiotach.

Dzień 7
UGAB RHINO - ABA - HUAB RIVER
(PRZEJAZD RHINO UGAP CAMP - ABA - HUAB 146KM)

Po śniadaniu czas na naukę
prawdziwego offroadu. Rozpoczniemy od samochodowej wspinaczki malowniczym kanionem
rzeki Ugap w kierunku campingu

położonego w korycie wyschniętej
rzeki Aba-Huab, na ziemi ludu Damara – zwanej Damaraland. Podziwiać będziemy surowy i bajkowy
krajobraz najstarszych formacji

skalnych i pustynnych Afryki. Po
drodze poszukamy pustynnych
słoni i zjemy lunch na łonie natury pod jedną z wiszących skał. Na
miejscu rozbijemy obóz i wyruszymy na jedną z „płonących gór”, aby
obejrzeć afrykański zachód słońca. Będzie to znakomita okazja do
zapoznania się z bliska z olbrzymimi czerwonymi skałami i niezwykłą roślinnością. Przygotujemy
obiadokolację przy ognisku, pod
osłoną gwiazd spędzimy kolejny
wspólny wieczór.
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Dzień 8
ABA - HUAB - SAFARI W DAMARALAND ELEPHANT - SONG
(PRZEJAZD ABA - HUAB DO DURIS CAMP 240KM)

Wizyta w „żyjącym muzeum”
- wiosce buszmenów Damara,
w której dowiemy się więcej o ich
tradycjach i zwyczajach. Tutaj nauczymy się jak rozpalać ogień bez
użycia zapałek , a także poznamy
metody leczenia różnych dolegliwości przy pomocy naturalnych
środków. Nie zabraknie też lokalnego piwa. Damaraland jest również
siedliskiem wielu
zwierząt, które do
dziś przebywają na
wolności bez żadnej kontroli człowieka. Dziś kolejne
off-roadowe szkolenie, eksploracja pustynnych terenów
położonych w dolinie rzeki Aba Huab
oraz poszukiwanie
pustynnych słoni.

Słonie te, to nie oddzielny gatunek, a grupa osobników, która
genetycznie przystosowała się do
życia w skrajnie trudnych warunkach. Cel na dziś to Elephant Song
Camp. Znany również jako Duris
Camp – nieoficjalny oddział Adventrue w Namibii. (Historie dotarcia
w to przedziwne miejsce usłyszycie podczas wieczornego ogniska)
To wyjątkowe miejsce położone
jest na wzgórzu nieopodal koryta
Hoanib – nieprzewidywalnej rzeki, która w zależności od pory roku
potrafi być rwąca i nieprzejezdna
lub zupełnie wyschnięta. Po dojeździe do tego urokliwego, otoczonego skalnymi górami miejsca rozbijemy obóz i rozpalimy ognisko.
Kolację dopełni niepowtarzalny
widok gwiaździstego nieba. Nocleg w namiotach.

Dzień 9
DURIS CAMP - PURROS - WIZYTA W WIOSCE
HIMBA
(DURIS CAMP – PURROS 160KM)

Przejazd wymagającą uwagi
trasą, biegnącą wzdłuż koryta
rzeki Hoanib do Purros. Formacje skalne, góry zamieniające się
w pustynie. Słonie przemierzające
Damaraland i Kaokoland to stałe
elementy tamtejszego krajobrazu. Tereny te obecnie są najmniej
zaludnionymi zakątkami świata.
Górska sceneria Kaokolandu jest
ojczyzną ludzi z plemienia Himba. Udamy się z wizytą do wioski.
Poznamy zwyczaje i organizację życia tej prowadzącej
koczowniczy tryb życia
ludności. Wyjątkowe spotkanie z tymi hodującymi
kozy i bydło pasterzami, to
z całą pewnością doznania
jak z odległej epoki.
Noc spędzimy w miejscu,
które słynie z pustynnych
słoni przemierzających pobliskie tereny. Camping
Adventrue w Purros pro-

wadzony jest przez lokalną społeczność - jest to zdecydowanie jedno z bardziej urokliwych miejsc.
Klimatu dopepłniają stanowiska
pod wielkimi akacjami i otoczone
matą toalety pod drzewami. Wieczór zakończymy wspólną kolacją przy ognisku lub odwiedzimy
miejscowy „disco-bar”, o wdzięcznej nazwie Manchester United,
aby zapoznać się z lokalną, wyjątkową społecznością. Nocleg w namiotach.

Dzień 10
PURROS - KAOKOLAND
(PURROS – NOCLEG NA DZIKO – 210 KM)

Rano, po śniadaniu, ruszamy
trasą, wiodącą w stronę Opuwo.
Ze względu na trudne warunki,
będziemy jechać powoli. Miejsce
naszego noclegu wybierze prze-

wodnik, niedługo przed zachodem
słońca. Czeka więc nas nocleg, na
dziko, w samym środku Kaokolandu. Wspólnie rozbijemy namioty,
rozpalimy ognisko i zjemy kolację.
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Dzień 11
OPUWO – EPUPA FALLS
(PRZEJAZD DO OPUWO–TANKOWANIE-ZAKUPY-EPUPA FALLS 250KM )

Po wspólnym śniadaniu jedziemy do Opuwo. Kaokoland to naszym zdaniem najpiękniejszy, ale
i najdzikszy region Namibii.
W Opuwo spotkamy tubylców z plemion Himba i Herrero,
bardzo różnych od siebie, jednak
o wspólnych korzeniach. To miasto łączy dwa światy, gdzie nowoczesność drastycznie zderza się
z historią. Żyjące od pokoleń w zgodzie z tradycją pobliskie plemiona
poznają zdobycze cywilizacji, takie jak telefony komórkowe, supermarkety, telewizory czy komputery. Kontakt z brutalnym światem
zmienia ich na zawsze, a my mo-

żemy tylko patrzeć, jak szkodliwe
jest to nasze nowoczesne życie.
Po śniadaniu na dzikim campingu, krótki przejazd do miasta.
Czas na tankowanie aut oraz uzupełnienie zapasów w miejscowym
supermarkecie. Popołudniem ruszymy w dalszą podróż w stronę wodospadów Epupa. Wieczorem dojedziemy do wodospadów
Epupa, rozbijemy obóz na szczycie
punktu widokowego nad wodospadami i rozpalimy ognisko. Przy
odrobinie szczęścia zobaczyny jeden z najpiękniejszych zachodów
słońca w naszym życiu. Kolacja
i nocleg na campingu.

Dzień 12
WODOSPADY EPUPA
(EPUPA-TREKING)

Te mierzące 135m wysokości
i 500m szerokości kaskady otoczone są kolorowymi, skalistymi ścianami oraz różnorodnymi
drzewami figowcami, baobabami
i palmami Makalani. To piękne
miejsce, gdzie niespodziewanie
wyrasta gąszcz palm tuż przy rzece Kunene, naturalnej granicy
między Namibią i Angolą. Widowiskowe kaskady wody tworzą
niezapomniane wrażenia.

Rano obowiązkowa pobudka na
wschód słońca. To najdoskonalszy
plan zdjęciowy z natruralną scenografią. Po śniadaniu odwiedzimy wodospady Epupa. To relaks
i kąpiel w znajdującym się tutaj naturalnym basenie. W międzyczasie polecamy spacer po wiszącym
moście prowadzacym na wyspę na
rzece Kunene oraz wioskowy Facebook Bar. Nocleg w namiotach na
wzgórzu.
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Dzień 13
EPUPA-CHETACH FARM
(PRZEJAZD Z EPUPA FALLS DO OTJITOTONGWE - 460 KM)

Dzisiaj długa trasa na farmę gepardów. Udamy się na safari po
prywatnym rezerwacie. Główną
atrakcję stanowią żyjące tu gepardy. Po zwiedzaniu parku czekać na
nas będzie tradycyjny afrykański
braai. Gospodarz przygotuje nam
kozę. Przy wspólnym ognisku

posłuchamy o życiu na farmie,
a także dowiemy się więcej o zwyczajach dzikich kotów, z którymi
przyjdzie nam się spotkać kolejnego dnia. Przed wieczorem możliwa
kąpiel w basenie na farmie Nocujemy w namiotach na campingu.

Dzień 14
SPOTKANIE Z GEPARDAMI
(PRZEJAZD OTJITOTONGWE-WATERBEG 294 KM)

Wstajemy wcześnie rano i jemy
wspólnie przygotowane śniadanie. Po śniadaniu czeka nas wizyta
na farmie i spotkanie oko w oko
z gepardami, mieszkającymi na
co dzień w domu naszego przyjaciela Marko. Chodzą po posesji
niczym udomowione psy, pilnując
domu swojego gospodarza. Każdy
z nas będzie miał możliwość obcowania z najlepszymi sprinterami
naszej planety. Po tej sporej dawce adrenaliny Jedziemy do ostatniego na naszej trasie rezerwatu.
Po południu udajemy się na safari w poszukiwaniu nosorożców,

które będzie jednocześnie naszym
ostatnim spacerem wśród dzikiej
afrykańskiej przyrody.
Park Narodowy Waterberg położony w centralnej części Namibii to trudno dostępny płaskowyż słynący z przepięknych
widoków, a także żyjących tu
nosorożców i wielu innych ciekawych gatunków (bawół afrykański, pantera, gepard, żyrafa,
kilka rodzajów antylop, a także
gady takie jak waran stepowy).
Należy uważać na pytona skalnego, żmije sykliwą czy czarną

mambę. Płaskowyż wznosi się na
wysokość 1878 m n.p.m. czyli ponad 400 metrów ponad otaczające
go równiny. Najstarsza warstwa
skalna oszacowana jest na 850 milionów lat. Właśnie na tym terenie
swoje ślady 200 milionów lat temu
pozostawiły dinozaury. Pierwszymi osadnikami w Waterberg byli
ludzie San, którzy żyli tam aż do
końca lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia.
Waterberg jest także miejscem
historycznym, a to za sprawą
ostatniej bitwy podczas powstania
Herero przeciwko Niemcom (19041908). Herero przegrali i zostali
zmuszeni do opuszczenia ojczyzny. Tysiące wojowników zostało
zabitych w wyniku pościgów i rzezi, a setki umarły z wycieńczenia
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i głodu. Ci, którzy przeżyli, dotarli na tereny dzisiejszej Botswany,
gdzie wciąż żyje wielu ich przedstawicieli. Szacuje się, że w wojnie
z Niemcami zginęło dwie trzecie
ludności Herero.
W pobliżu campingu do dziś
można natknąć się na stare groby
niemieckich żołnierzy poległych
w walkach. Zamordowanych Herero nikt nie chował... Płaskowyż
i otaczające go tereny zostały uznane za ścisły rezerwat przyrody już
w 1972 roku. Głównym celem stworzenia tego rezerwatu była ochrona ginących i rzadkich gatunków
zwierząt. Program ten okazał się
wielkim sukcesem i Waterberg jest
teraz głównym źródłem rozrodu
zagrożonych gatunków.

Dzień 15

Dzień 16

WATERBERG PLATEAU I WYLOT DO POLSKI
(PRZEJAZD WATERBERG-WINDHOEK 282 KM)

Rano ostatnie afrykańskie
śniadanie na łonie natury. Spakujemy bagaże i udamy się w ostatnią podróż do stolicy Namibii. Po
przyjeździe do Windhoek oddaje-

my samochody i zakwaterujemy
się w hostelu. Wieczorem zjemy
wspólną pożegnalną kolację
w restauracji.

Śniadanie w hotelu i ostatnie
zakupy w pobliskich sklepach
dla każdego, kto lubi przywozić

pamiątki z podróży. Przejazd na
lotnisko. Pożegnanie z Afryką
i wylot do Polski.

Nie zwlekaj, jedż z nami
na przygodę życia!

KOSZTY ZAWIERAJĄ:

KOSZTY NIE ZAWIERAJĄ:

!! GRUPĘ PROWADZI DOŚWIADCZONY PRZEWODNIK Z POLSKI !!
•

Wypożyczenie samochodu z najwyższą opcją ubezpieczeniową,
a także z pełnym ekwipunkiem campingowym i noclegowym
(kuchnia, pościel, namioty na dachach samochodów, wszystkie
akcesoria potrzebne do radzenia sobie w trudnych sytuacjach)

•

Noclegi koszty campingów wraz z drewnem na ognisko

•

Parki Narodowe koszty wjazdów i pobytu w Parkach Narodowych

•

Wszystkie aktywności na wyprawie są już zawarte w cenie

•

Wiza Namibia

•

Ubezpieczenie ERV - TIP PLUS, 40 000 EUR, KR 5000 EUR,
NNW 30 000 PLN

•

Lot kontynentalny około 3100 zł (W-wa - Windhoek - W-wa)

•

Paliwo - przybliżona kwota, którą każdy uczestnik wyda na paliwo
to ok. 350 zł

•

Wyżywienie - wydacie mniej niż w analogicznym czasie wydalibyście w Polsce. Przybliżona kwota zakupy na wspólne jedzenie
i picie to ok. 600-700 zł

KOSZTY WYJAZDU

8960zł + loty

Łukasz Strugała, 607 999 499, lukasz@adventrue.pl, www.adventrue.pl

’’Z prawdziwą przyjemnością polecam wyprawy organizowane przez zespół Adventrue. Namibia to dziewiczy, ale niesamowicie piękny kraj, dzięki
profesjonalizmowi i doświadczeniu organizatorów nic nie odwracało mojej uwagi od jej pięknych krajobrazów. Dziękuję za wspaniałą atmosfęrę
a przede wszystkim prawdziwą pasję ekipy.’’

„Uczestnicy Misji Namibia oceniają wyprawę jako jedną z najatrakcyjniejszych, jakie mieli okazję przeżyć. Twierdzą, że był to wspaniały wyjazd, pełen przygód i wrażeń, a dawka adrenaliny i atmosfera, jaką stworzyli organizatorzy, była niepowtarzalna. Dodają także, że to jedna z takich wypraw,
która wryje się w pamięć na bardzo, bardzo długo – rewelacyjna, niezapomniana przygoda na całe życie..!’’

MATEUSZ POZNAŃSKI

MIESIĘCZNIK BRANŻOWY

Dyrektor Banku, Pion Bankowości Detalicznej ING Bank Śląsk

CRN NR 7/2015

’’Adventrue organizowało dla naszej Firmy 3-dniowy,off-roadowy event
na 80 osób,który wyszedł doskonale. Profesjonalizm, dbałość o szczegóły,
ale przede wszystkim znakomita atmosfera to jest to co cechuje imprezy
oragnizowane przez Igora i Łukasza. Sam miałem ogromną przyjemność uczestniczyć również w wyprawie z Adventrue do Zambii, Zimbabwe,
Malawi i Mozambiku. Ten wyjazd można śmiało nazwać wyprawą życia,
chłopaki z Adventrue skutecznie potrafią zarazić wszystkich pasją do Afryki
i podróżowania. Wszystkim gorąco polecam wyprawy z Adventrue – to inny
wymiar podróży, to prawdziwa przygoda, której nie da się zapomnieć.’’

„Serdecznie dziękuje Firmie Adventrue za wzorową organizację wyprawy do Botswany, Zimbabwe i Namibi. Przez cały okres
wyprawy organizatorzy zachowali profesjonalizm i elastyczność. Polecam Adventrue jako firmę świadczącą swoje usługi fachowo
i rzetelnie. Podróży z Adventrue nie można nazwać inaczej niż PRZYGODĄ ŻYCIA. Jeśli poszukujecie wygód, paskudnych drinków z all-inclusive
i basenów z podgrzewaną wodą, to zdecydowanie odradzam. Jeśli natomiast
chcecie doświadczyć traperskiej przygody, zanurzyć się głęboko w Afryce,
zobaczyć jak naprawdę wygląda życie rdzennych mieszkańców tego ogromnego kontynentu, zajrzeć w miejsca, gdzie turyści nie zaglądają i to wszystko
we wspaniałej atmosferze pionierskiej przygody, to trafiliście pod właściwy
adres. Uwaga na efekt uboczny! Nigdy już nie przestaniecie marzyć o powrocie do Afryki!’’

JAKUB DERENG-DYMITROWICZ

MICHAŁ TRUCHANOWICZ

V-ce prezes Agencji reklamowej CzART

Microso , Key Account Manager

Łukasz Strugała, 607 999 499, lukasz@adventrue.pl, www.adventrue.pl
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