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Sanddyner längs kustvägen söder om Swakopmund. Skymning vid Little Sossus lodge. 

Rast utanför Sesriem. Gott om sand, även i skorna. Bilkö kl 7 i väntan  på att bommen vid Sesriem ska lyftas, 
så att vi kan köra till ökenparkeringen i Sossusvlei. 
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Öknen kring Sossusvlei. 
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Kamelstamträden tros ha dött för 
600–700 år sedan och är nu svarta 
träskelett, brända och bevarade av 
den intensiva solen. 



Kristina pulsar i sanden. 
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Deadvlei bildades, när floden Tsauchab översvämmades av regn. I tillfälliga grunda pooler kunde kamelstamträd 
(Vachellia erioloba) växa. När klimatet förändrades, stängdes området  av från floden och torkade ut. Träden dog. 



Deadvlei är omgiven av de högsta sanddynerna i världen, den högsta är 350 m i 
genomsnitt, kallad “Big Daddy” eller “Crazy Dune”. Den ligger på en sandstenterrass. 

Öknen kring Sossusvlei. 
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Namibisk ökenskalbagge 
(Stenocara gracilipes) vid Little 
Sossus Lodge. Den är även känd 
som ”fogstand beetle”.  
Förekommer endast i Namiböknen, 
som är en av världens mest torra 
områden med endast 1,5 
centimeter regn per år. 
Skalbaggen överlever genom att 
under dagen samla vatten på sin 
skrovliga rygg och kan också fånga 
upp vatten från daggen i fuktig luft. 

Picknicklunch på en rastplats  i Sossusvlei. Gryning vid Little Sossus Lodge. 
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Bergsvy på morgonen från Little Sossus lodge. 

Morgonvy vid Little Sossus lodge, strax innan vi åker därifrån. 
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Landskap efter “genvägen” D1261. 

Smalt,  slingrigt, gropigt och torrt på “genvägen” D1261. 
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Checkar in vid Okinjima Plains camp vid 12-tiden. Tongai bär in bagaget i vårt hus i Etosha village. 

Upppackning i Vandelhof Guesthouse  i Windhoek. En stunds vila före middagen i Etosha village. 
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Vårt “bushhouse” vid  Okonjima Plains camp. Rumsinteriör i Namutoni lodge. 

Hyddan i Hobatere lodge,  mysig utvändig, men... ...trångt inne i stugan. 
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Avkoppling  i stenhuset vid Little Sossus Lodge. Äntligen fika på rummet i Swakopmund guesthouse. 

Flygplanet vi reser hem i från 
Windhoek International airport. 

Transithallen i Doha. Vi landar på Hamad 
International efter 9 timmars flygning. 
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