Namibia – 9000 km afrykańskiej przygody
Tekst o pokazie dłuższy
Podróż do Namibii była niezwykłą wyprawą. Podczas sześciu tygodni z naszymi synkami
Michasiem (3 latka) i Stasiem (2 latka) przejechaliśmy 9000 kilometrów odkrywając różnorodne
oblicza tego kraju. Między pomarańczowymi wydmami pustyni Namib szukaliśmy wody i
wschodu słońca, odkryliśmy kto mieszka w piasku i ile lat mają najstarsze rośliny. Odnaleźliśmy
najmniejsze miasto Namibii (Solitaire) oraz poznaliśmy co znaczy camping w afrykańskim stylu.
W Luderitz odwiedziliśmy miasto duchów porzucone przez poszukiwaczy diamentów, zaś w
Fish River Canyon spojrzeliśmy na największy wąwóz Afryki. W Purros jeździliśmy korytami
wyschniętych rzek śladami pustynnych słoni, zaś koło granicy z Angolą zaprzyjaźniliśmy się z
ludem Himba słynącym z tego, że ich kobiety nigdy się nie myją a mimom to są uważane za
najpiękniejsze kobiety Afryki! Podczas pokazu dowiemy się co łączy ciemnoskóre damy Herero
w wiktoriańskich sukniach z ich półnagimi siostrami Himba, w Etoszy przeżyjemy ekscytujące
polowanie lwów na zebry i zostaniemy otoczeni przez stado słoni, zaś Buszmeni zdradzą nam
tajniki przetrwania na pustyni Kalahari. Przygody w Namibii opisuje książka „Namibia – 9000 km
afrykańskiej przygody” wydana przez National Geographic.
Tekst o pokazie krótki
Przez sześć tygodni wraz z Michasiem (3 l.) i Stasiem (2 l.) przejechaliśmy 9000 km.
odkrywając różnorodne oblicza Namibii. Spotkaliśmy pustynne słonie i węże, dotarliśmy do
porzuconego miasta duchów oraz największego kanionu Afryki. Podczas pokazu dowiemy się
co łączy damy Herero w wiktoriańskich sukniach z ich półnagimi siostrami Himba, w Etoszy
przeżyjemy polowanie lwów na zebry, zaś Buszmeni zdradzą nam tajniki przetrwania na pustyni
Kalahari. Przygody w Namibii opisuje książka „Namibia – 9000 km afrykańskiej przygody”
wydana przez National Geographic.
Tekst o autorze
Anna i Krzysztof Kobusowie – fotografowie i dziennikarze, uwielbiający włóczęgę z dala od
utartych szlaków, egzotyczne podróże oraz odkrywanie Polski. Autorzy zdjęć do ponad 20
albumów, na stałe współpracują z pismami podróżniczymi, ich zdjęcia zobaczyć można na
stronie www.travelphoto.pl. Od kiedy ich rodzina powiększyła się ruszają na wyprawy z synkami
Michasiem (6 lat) i Stasiem (4 lata). Swoim doświadczeniem z rodzinnych podróży dalekich i
bliskich dzielą się poprzez portal Małego Podróżnika www.malypodroznik.pl
Tekst o autorze dłuższy:
Anna i Krzysztof Kobusowie – podróżnicy, fotografowie i dziennikarze, którzy łączą pasję
poznawania i opisywania świata. Są autorami zdjęć do blisko 25 albumów (z czego większość
poświęconych jest Polsce), gdyż uważają, że nasz kraj jest absolutnie niezwykły i wart
dokładnego poznania. Ich zdjęcia ilustrują liczne artykuły i książki, można je też zobaczyć na
stronie www.travelphoto.pl. Od kiedy ich rodzina powiększyła się podróżują z dziećmi. Michaś
podczas pierwszego roku życia przejechał 35 000 km od Bugu do Odry i od Bałtyku po Tatry
podczas pracy nad albumem „Polska wielu kultur”, zaś gdy na świecie pojawił się Staś okazało
się, że podróżowanie z dwójką dzieci jest nadal możliwe, choć wymaga nieco więcej logistyki.
Efektem licznych doświadczeń zebranych podczas podróży było stworzenie portalu Małego
Podróżnika (www.malypodroznik.pl).

