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Etiopien är ett mycket gammalt kulturland och var mera känt
under historisk tid som Abessinien. Etiopien är det enda landet i Afrika som 
inte varit koloni. Vid ankomst till huvudstaden Addis Ababa känner ni direkt 
att ni befinner er på hög höjd över havet, hela 2.200 meter. Landets norra delar 
har bland annat storslagen natur med höga berg och många historiska platser 
medan de södra delarna också har vacker natur men framförallt intressanta 
folkstammar. Förutom den vackra naturen och de intressanta folkstammarna 
bör ni inte missa de Etiopiska marknaderna. Här finner ni de ”vit-klädda män-
nens plats” och ett mycket stort utbud av varor. Högljudda prutningar i alla 
hörn ger en speciell upplevelse tillsamans med kaffedrickande köpare och säl-
jare. Etiopiska köket, national-rätten heter injira wat, den får ni inte missa. De 
äter mest starka men även växelvis milda kött- och grönsaksgrytor ”wat” med 
tillhörande bröd ”injira”. Kaffeseremonin inte att förglömma. Kaffe kommer 
ursprungligen från Kaffa i södra Etiopien.

Kombinera gärna er upplevelse med bad i Mombasa, 
Kenya,  Zanzibar, Tanzania and Seychellerna

Ocean Paradise Resort *** Karafuu Beach Resort ****+

  

Pris från: 925:–

Ndame Beach Lodge ***

Familjärt enkelt bungalow boende direkt vid stran-
den. Platsen ger dig en avstressad miljö och god 
möjlighet till kontakt med lokalbefolkningen. Fis-
keturer kan arrangeras. Ligger på östra sidan av ön 
ca. 1 timmas transfer från Stown Town.
Frukost ingår. Halv & helpension mot tillägg             

Kombination med Zanzibar - Hotell förslag

Vackert boende med pool och skön trädgård. 
WiFi mot avgift. Belget på nord öst sidan 45 
minuter från flygplatsen  
Halvpension  - frukost & middag ingår i priset .         

Pris från: 850:-/persPris från: 350:-/pers

Karafuu Beach Resort ligger vid nordöstra delen 
av den vackra kustremsan på Indiska Oceanen. 
Här erbjuds en underbar avkopplande miljö, 
sportaktiviteter med dykcentra, vacker palm-
trädgård och flera restauranger. Utflykter med 
dowsegelbåtar runt udden mot Chwaka bay. Inkl 
halvpension. All Inclusive mot tillägg 

KOMBI - ETIOPIEN - ZANZIBAR - SECHELLERNA
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Historiska Etiopien - Historiska Etiopien 8 dagar. Fasta avgångar

Kategori: Hotell *** 
Transport: Minibuss
Start: Addis Ababa
Slut: Addis Ababa
Dagar: 8

AVGÅNGAR VARJE SÖNDAG FRÅN  ADDIS
Månad Datum Säsong

Januari 2, 9, 16, 23, 30 Hög

Februari 6, 13, 20, 27 Normal

Mars 6, 13, 20, 27 Normal

April 3, 10, 17, 24 Normal

Maj 1, 8, 15, 22, 29 Låg

Juni 5, 12, 19, 26 Låg

Juli 3, 10, 17, 24 Låg

Augusti 7, 14, 21, 28 Låg/Normal

September 4, 11, 18, 25 Normal

Oktober 2, 9, 16, 23 Normal

November 6, 13, 20, 27 Hög

December 4, 11, 18, 25 Normal

Dag 1 (söndag) - Addis Ababa (frukost)
Ankomst till Addis Ababa, världens tredje högst
belägna huvudstad. Efter hotellincheckning är
det dags för en guidad stadsrundtur i Addis. Vi besöker 
bl.a. Nationalmuséet och Mercato (Afrikas största mark-
nad). Ghion Hotel (4*) eller Panorama hotel (3*) 

Dag 2 (måndag) - Blue Nile Falls (fru-
kost)
Morgonflyg från Addis till Bahar Dar. Sedan åker
vi vidare söderut ungefär tre mil för att ankomma
till Blå Nilens Fall. Här får vi bl.a. färdas i en liten båt 
(tankwa) och vandra omkring i den vackra naturen runt 
fallen. Eftermiddagen tillbringar vi på Tanasjön som är 
Etiopiens största sjö. Under båtfärden besöker vi bl.a.
intressanta kloster. Tana eller Summerland Hotel eller 
Ethio-Star Hotel

Dag 3 (tisdag) - Blue Nile-Gondar (fru-
kost)
Vi dkör idag till Gondar mest känt för de
sex stycken välbevarade slotten av Fasiledas (UNESCO:s 
världsarvslista) som härstammarfrån 1600-talet. Debre 
Birhan Silassie (Light of  Trinity) - kyrkan med sina 
vackar murar. Övernatting. Goha Hotel eller Fogera 
hotel.

Dag 4 (onsdag) - Lalibela (frukost)
Flyg från Gondar till Lalibela. Efter incheckning på ho-
tell går turen till världens 8:e underverk, Kloster det med 
på UNESCO:s världsarvslista - kyrkor och byggnader 
som är 800 år gamla och uthuggna ur berget. Turen ta 
ca 3 tim Övernattning: Mountain View eller Alef  Hotel.

Dag 5 (torsdag) - Lalibela (frukost)
Efter en mycket tidig frukost skall ni upp på åsneryggen 
för att vandra till Asheton Mariam kyrkan som ligger 
ungefär 4000 meter över havet och här finner ni en 
imponerande utsikt över Lalibela. Efter lunch besöker 
vi åter igen de kända byggnaderna som är uthuggna ur 
berget. Övernatting som tidigare natt.

Dag 6 (fredag) - Axum (frukost)
Flyg från Lalibela till Axum, som är en mycket historisk 
plats, känt bl.a. för sina 20 meters höga obelisker samt 
många kungagravar och sist men inte minst drottning 
Sheba´s palats och pool. En oförglömlig dag. Yeha 
Hotel eller Africa Hotel.

Dag 7 (lördag) - Addis Ababa (frukost)
Flyg från Axum tillbaka till Addis på morgonen och res-
terande del av förmiddagen och eftermiddagen spende-
ras på egen hand. På kvällen är det dags för en kulturell 
och traditionell dansshow med tillhörande musik. Ghion 
Hotel (4*) eller Panorama hotel (3*)

Dag 8 (söndag) - Addis Ababa (frukost)  
Efter frukost är denna rundresa slut. Transfer till flyg-
platsen eller till fortsatt bokad resa.

Avresedagar kan justeras
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 ZANZIBAR
 Safair i Tanzania med vilda djur och vacker natur är ett sig-
num.  Med AllResor åker ni  alltid i egen jeep och möjlighet att 
öppna taket. Tanzania  och Zanzibar kopplades samman från 
namnen Tanganyiska och Zanzibar  dvs till Tanzania

De flesta som besöker Zanzibars underbara ständergör också 
en safari i norra delen ( se Tanzania)
Vi  ni göra en kortsafari i närheten av Dar Es Saalam så är 
Mikumi National Park fantastiksk. Endast 3 tim söder om Dar 
Es Saalam . .Enklast är sedan snabbfärjan över till Stone Town, 
Zanzibar.
Zanzibar, en spännande ö strax utanför staden Dar es Salaam
erbjuder vackra stränder och mycket hantverk. Här finns 
kritvita stränder, en sjungande välkomnande befolkning med 
en mix av det arabiska och afrikanska. Det finns över 25 helvita 
stränder med Indiska Oceanens turkosblåa vatten runtomkring 
ön. Tanzania är kontrasternas land, landet berör och bidrar med 
lust,glädje och nya erfarenheter.
Korallreven ger en behaglig vatten temperatur året om, 
särskilt under våra vintermånader. Ett optimalt resmål för 
er som vill ha riktig sommar under vår vinter.

SEYCHELLERNA
Varje ö är omgiven av vita stränder med krokiga palmer!
På Seychellerna är det fortfarande möjligt att hitta en alldeles egen strand, långt 
bort ifrån stress och vardag. Öarna är omgivna av korallrev vilket gör att man 
kan dyka och snorkla i ett myller av fiskar och koraller. Seychellerna är otroligt 
vackert med havets blåa ton, de rosa granitklipporna och de vita korallsträn-
derna. Allt för att välkomnas till en annorlunda och fantastisk reseupplevelse. 
Givetvis är vattensporter i alla dess former en vanlig sysselsättning men även
cykelturer, vandringar och fiske är spännande aktiviteter. Tempot hos lokalbe-
folkningen är lugnt och behagligt. På den näst största ön Praslin finns national-
parken Valée de Mai. Parken finns på UNESCO:s världsarvslista eftersom den är 
unik i sitt slag. Seychellernas karaktär utformas genom sina spännandeklippfor-
mationer med kritvita stränder däremellan. Vilken av öarna ni ska besöka, eller 
var ni ska bo hjälper AllResor till med. Seychellerna har något alldeles speciellt 
att erbjuda. 
Vi på AllResor lotsar er rätt på en alldeles egen drömsemester! 
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SEYCHELLERNA
Romance Bungalows **+ Mahe

Romance Bungalows är ett mysigt lägenhetshotell som ligger på norra Mahe. 
Beläget ett stenkast från den fina och kända Beau Vallonstranden. 

 � 7 BUNGALOWS
 � LUFTKONDITIONERING

 � VÄRDEBOX
 � ENKLARE KÖK

Fleur de Lys ** La Digue Island

Moderna 2 rums bungalow med veranda. Ca 150 m från stranden. Dagligvaruaffär ligger 
på gångavstånd. Daglig städning, strandhandduk mot förfrågan. Prisvärt, men boka i tid. 
Självhushåll.

 � 4 BUNGALOWS
 � LUFTKONDITIONERING

 � TAKFLÄKT
 � KÖK

Colibri Guesthouse ** Praslin Island

Colibri Guesthouse är ett enklare bungalowalternativ som ligger i en liten bergsluttning vid 
stranden på den sydöstra delen av Praslin. Bungalowerna är individuellt inredda av lokala 
hantverkare och alla rummen har egen uteplats med havsutsikt. Boende för er som söker
en lugn och prisvärd semester.

 � 11 RUM
 � TAKFLÄKT
 � LUFTKONDITIONERING

 � VÄRDEBOX
 � RESTAURANG
 � WIFI
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SEYCHELLERNA 

Berjaya Praslin Resort **+ Praslin Island

Berjaya Praslin Beach Resort ligger på den vackra och inbjudande Cote d´Or stranden och 
är omgärdat av grönskande vegetation. Alla rum har egen balkong och håller bra standard. 
Ett populärt boende med många återkommande kunder. 

 � 79 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � VÄRDEBOX
 � MINIBAR

 � POOL
 � HÅRTORK
 � RESTAURANG
 � VATTENSPORTER

Cerf Island Resort **** - Cerf Island 

Elegant boutique hotell med olika villa kategorier. Något extra för dig som vill vara i en 
naturlig omgivning med Sainte Anne National Marine Park i närheten.
Idealisk vistelese och miljö för en tropisk beach holiday, bröllop och romantik.
Privat minispa anläggning.

 � 24 VILLAS
 � LUFTKONDITIONERING
 � TAKFLÄKT
 � MINIBAR
 � POOL 

 � SPA
 � RESTAURANT 
 � INTERNET
 � VATTENSPORTER

Kryssningar 3 - 8 dagar runt Seychellernas öar

Dag 1 - Avgång Praslin, Baie St. Anne 
eller Anse Possession 
Ombordstigning kl.16.00. 

Dag 2 - Sister Islands/Coco Island - 
La Digue
Idag angör vi Sister Island en orörd arkipelag där 
snorkling är höjdpunkten i det kritallklara vattnet. Efter 
lunch kommer vi till La Digue. Här finns inga bilar, du 
kan hyra cykel eller följa med på en oxkärretur. Den tar 
dig till Anse de Source d’ Argent. Platsen sägs vara den 
mest fotograferade i världen, särskilt vid solnedgången.

Dag 3 - La Digue - St. Anne Island
Efter lugn morgon seglar vi vidare till Mahe och kom-
mer till St. Anne Island. 
Här är den sista chansen att snorkla och njuta av vat-
tenlivet innan Kaptens Middagen och senare på kvällen 
seglar xvi vidare mot Mahe.

Dag 4 - Mahe (Victoria) 
Lämnar båten vid 9:00 tiden   
             

Pris del i dubbelhytt från: 7.395:–

Transport: Catamaran/Cruise båt  
Helpension
Start: Olika öar
Dagar: 3-8

Flera olika kryssningar  ger dig 
alternativa turer och priser. 

Kontakta AllResor
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YTTERLIGARE KOMBINANTIONER
När du flyger med Etiopien Airlines finns fler kombinationer

Från Addis Ababa flyger du till många destinationer i Afrika.  
De mest välkända är:   

Dar es Salaam och Kilmanjaro i Tanzania.
Nairobi i Kenya,. Båda länderna erbjuder prisvärda Safari.

Johannsesburg i Sydafrika, här finns koppling  Krügerparken och Gardne Route 
med avslut i Cape Town.

Lusaka i Zambia. Här kan du koppla ihop med Afrikas bästa safari i South
 Luangwa men också till Victoria Fallet och Chobe i Botswana. 

Zambia erbjuder vi dig en specialupplevelser ingen kan ge. Bo på vårt gästhus 
vid vår skola se www.zambiasbarn.org

 
Lilongwe i Malawi där du har Malawisjöns vackra naturområde.

AllResor har resor till alla länder och ger dig en resa i kombinationer som du 
aldrig glömmer.


