Co zabrać na wyjazd do Namibii? (Namibia packing list)
Poniższa lista ma charakter orientacyjny. Dopasuj ją do charakteru i długości swego
wyjazdu oraz pory roku. Naszą jesienią (grudzień-styczeń) jest środek namibijskiego
lata, wystarczy 1 bluzka z długim rękawem, 1 polar i 1 długie luźne spodnie
(oczywiście jeśli lubisz mieć wybór ubrań spakuj więcej!), ale gdy jedziesz w lipcusierpniu jest tam zima (nocą może być nawet "0" stopni), więc przyda się więcej
ciepłych rzeczy (także czapka, rękawiczki!).
W hotelach, lodge oraz na niektórych campingach można zlecić pranie (następnego
dnia lub nawet już rano dostaniesz wyprane i uprasowane) więc nie trzeba brać zbyt
wielu rzeczy. Warto też kupić t-shirty na miejscu (są naprawdę ładne!). Namibia to
bardzo cywilizowany kraj, nie zabieraj połowy domu! A jeśli o czymś zapomnisz,
dokupisz to w supermarkecie na miejscu w rozsądnych cenach : )
Spis rzeczy na wyjazd do Namibii (rozsądne minimum)
1. Ubrania:
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●
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koszulki z krótkim rękawem / t-shirt - 4-5 sztuk
koszula z długim rękawem - 1-2 szt (do ochrony przed słońcem)
lekkie długie spodnie - 1-2 pary lub spódnica
krótkie spodnie - 1-2 pary
polar lub bluza - 1-2 sztuki
sukienka (dla pań dobra opcja na długie przejazdy!)
lekka kurtka przeciwwiatrowa i przeciwdeszczowa
bielizna
3 - 6 par skarpet (Krzysztof zawsze poleca grubsze skarpety, które w Polsce
chronią przed zimnem, a w Namibii przed upałem)
obuwie turystyczne (nie ciężkie górskie) lub buty pełne odpowiednie do dłuższych
spacerów, najlepiej z protektorem (do chodzenia po skałach w takich miejscach jak
Spitkzoppe, Waterberg, w Damaralandzie i Kaokolandzie)
sandały (lepsze są z odkrytymi palcami bo nie zatrzymują piasku)
(https://przewodniknamibia.pl/teva-terra-float-2-universal-dla-kobiet/ )
czapka z daszkiem (na miejscu możliwość dokupienia afrykanerskich kapeluszy)
okulary przeciwsłoneczne
strój do kąpieli (praktycznie wszędzie są baseny)

Uwaga! Strój nie powinien być obcisły!

2. Przybory toaletowe / kosmetyczne:
ręcznik (1 średni np. z mikrofibry, szybkoschnący)
mydło, szczoteczka i pasta do zębów
szampon do włosów (najlepiej małe opakowanie)
grzebień / szczotka
przybory do golenia
nożyczki do paznokci
klapki pod prysznic (np. japonki lub klapki basenowe)
https://przewodniknamibia.pl/japonki-teva-voya-flip/
● wilgotne chusteczki, żel dezynfekujący (małe opakowanie)
● sztyft ochronny do ust
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Uwaga! Na podróż wszystkie butelki np. z szamponem zabezpieczamy wkładając do
szczelnych torebek! Bagaże układane jedne na drugich, różnice ciśnień w
samolocie powodują, że takie butelki po prostu przeciekają.
3. Sprzęt turystyczny:
● miękka walizka lub torba (wygodniej wyjmować z nich rzeczy niż z plecaka,
łatwiejsza w transporcie)
● mały plecak (na podręczne rzeczy podczas jazdy i wycieczki)
● lornetkę do obserwacji zwierząt
● power bank (do ładowania telefonu, GPS, aparatu)
● pareo lub lekki szal (do osłony od słońca, czasem jako zasłona w oknie auta)
● przybory do szycia (malutki zestaw lub solidna nić z 2 igłami)
● scyzoryk (NIE W BAGAŻU PODRĘCZNYM!)
● długopis / ołówek i notesik
● bidon na wodę (najlepiej z szerokim otworem - można wrzucić kostki lodu)
● kubek termiczny (dłużej trzyma ciepłą kawę lub zimne picie)
● latarka (najlepiej 2 szt: czołówka i biwakowa do powieszenia w namiocie)
● śpiwór (opcjonalnie, bo wypożyczalnie dają śpiwory z autem, na wycieczkach także
często są zapewniane)
● kilka torebek strunowych (można też dokupić na miejscu)
4. Lekarstwa:
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tabletki przeciwbólowe szybko działające
plastry i bandaż elastyczny
krem z filtrem
środki przeciw kłopotom żołądkowym (np. laremid / stoperan)
fenistil żel (na ukąszenia i w razie poparzeń słonecznych)
leki, które stale bierzemy (koniecznie do bagażu podręcznego, ale w rozsądnej
ilości!)

5. Inne:
● telefon - wszędzie kupisz kartę prepaid dającą dostęp do internetu (wydzielona pula
danych na WhatsApp) oraz tanich połączeń w Namibii.
● tabletki rozpuszczalne do wody (np. magnez, witaminy,...)

● audiobooki / muzyka + słuchawki na długie przejazdy
● szczelne pudełko lub gruby worek na śmieci (chroniące przed kurzem i pyłem np.
na elektronikę)
● przejściówka do prądu (3 bolce, typ D, stary brytyjski - najlepiej kupić na miejscu kupowa)
● repelenty przeciwko komarom (np. Moskito Guard, jest też w formie chusteczek
nawilżanych) https://przewodniknamibia.pl/repelent-moskito-guard/
6. Dokumenty i pieniądze:
● paszport (oraz trzymane w innym miejscu ksero paszportu i wizy + kopie w chmurze
lub w bezpiecznym miejscu w sieci)
● bilet lotniczy
● ubezpieczenie (warte uwagi są roczne karty ubezpieczeniowe więcej na naszym
portalu o rodzinnym podróżowaniu Mały Podróżnik – www.malypodroznik.pl)
● pieniądze w pasie biodrowym lub innym bezpiecznym miejscu (gotówka i karty
kredytowe).
Warto też zabrać w podróż naszą książkę „Namibia. Przez pustynię i busz” gdzie
znajdziesz wiele informacji o odwiedzanych miejscach oraz atlas roślin i zwierząt.
https://allegro.pl/uzytkownik/TravelPhoto

zobacz też: https://przewodniknamibia.pl/namibia-pierwsze-zakupy/
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