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ETIOPIEN
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 
eller på Zanzibar.

Lalibela 4 dagar

Dag 1 - Addis Ababa
Ankomst till Addis Ababa, världens tredje högst belägna 
huvudstad. Efter hotellincheckning är det dags för en 
guidad stadsrundtur i Addis. Vi besöker bl.a. National-
muséet, Mercato (Afrikas största marknad) och Entoto-
berget med dess utsikt över Addis.

Dag 2 - Lalibela
Transfer till flygplatsen för ankomst till Lalibela. I 
Lalibela finner ni det som många anser vara världens åt-
tonde underverk som även det är med på UNESCO:s
världsarvslista - kyrkor och byggnader som är 800 år 
gamla och uthuggna ur berget.

Dag 3 - Lalibela
Efter en mycket tidig frukost skall ni upp på åsneryggen 
för att vandra till Asheton Mariamkyrkan som ligger 
ungefär 4000 m. över havet och här återfinner ni en 
imponerande utsikt över Lalibela. Efter lunch besöker vi 
återigen de kända byggnaderna som är uthuggna ur
berget. Flyg åter till Addis och ni får uppleva en kulturell 
kvällsföreställning.

Dag 4 - Addis Ababa
Om ingen annan upplevelse är inbokad i Etiopien trans-
porteras ni till flygplatsen.

Pris från: 5.890:–

Blue Nile Falls 4 dagar

Dag 1 - Addis Ababa
Ankomst till Addis Ababa, världens tredje högst belägna 
huvudstad. Efter hotellincheckning är det dags för en 
guidad stadsrundtur i Addis. Vi besöker bl.a. National-
muséet, Mercato (Afrikas största marknad) och 
Entotoberget med dess utsikt över Addis.

Dag 2 - Bahar Dar
Morgonflyg till Bahar Dar och vidare transport till båten 
för att uppleva Etiopiens största sjö Tana. Besök sker på 
flertalet öar med dess intressanta kloster. Utflyktsdagen
avslutas till Bezawitt Hill med sin storslagna utsikt.

Dag 3 - Blue Nile Falls
Efter frukosten åker vi vidare söderut ungefär tre mil 
för att ankomma till Blå Nilens Fall. Här får vi bl.a. fär-
das i en liten båt (tankwa) och vandra kring den vackra 
naturen runt fallen. Returflyg till Addis och på kvällen 
får ni uppleva en kulturell föreställning.

Dag 4 - Addis Ababa
Om ingen annan upplevelse är inbokad i Etiopien trans-
porteras ni till flygplatsen.

  Pris från: 5.690:–

Rift Valley Lakes 4 dagar

Dag 1 - Wondo Genet
Bilfärd från Addis till Wondo Genet, med stopp vid Rift 
Valleysjön i Ziway för att skåda många olika fågelarter. 
Efter ankomst till hotellet har ni möjlighet att njuta av 
hotellets pool som är en varm källa och på egen hand 
promenera kring i hotellomgivningen som är fylld av 
fågelliv och apor.

Dag 2 - Lake Langano
Vi åker vidare till Rift Valleysjöarna Abiata & Shala för 
att få se vackra fåglar. Vidare åker vi till Lake Langano 
för avkoppling. Langano är en vulkansjö som är färgad 
lätt röd av askan vilket även gör att den är fri från 
bilharzia.

Dag 3 - Addis Ababa
Ni reser vidare till Adadi Mariam kyrkan, en kyrka från 
1200-talet. Väl framme i Addis Ababa är det dags för en 
guidad stadsrundtur. Vi besöker bl.a. Nationalmuséet, 
Mercato(Afrikas största marknad) och Entotoberget, 
med dess utsikt över staden. På kvällen är det dags för 
en kulturell och traditionell dansshow med tillhörande 
musik.

Dag 4 - Addis Ababa
Om ingen annan upplevelse är inbokad i Etiopien trans-
porteras ni till flygplatsen.
  

Pris från: 6.280:–

Kategori: Hotell ***+ frukost
Transport: Flyg/minibuss
Start: Addis Ababa
Slut: Addis Ababa
Dagar: 4

Kategori: Hotell ***+ frukost
Transport: Flyg/minibuss
Start: Addis Ababa
Slut: Addis Ababa
Dagar: 4

Kategori: Hotell ***+ frukost
Transport: Flyg/minibuss
Start: Addis Ababa
Slut: Addis Ababa
Dagar: 4
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Historiska Etiopien - Bil 12 dagar. Fasta avgångar

Södra Etiopien 11 dagar - Omo folket fasta avgångar

Dag 1 (lördag) - Addis Ababa (frukost)
Ankomst till Addis Ababa, världens tredje högst belägna 
huvudstad. Besök på markanden. Transfer till hotellet. 
Ghion/Panorama

Dag 2 (söndag) - Rift Valley Lakes (fru-
kost)
Bilresa till Rift Valley och två utav dess sjöar Koka samt 
Ziway. Besök hos lokala stammar hos Wolaita folket

Dag 3 (måndag) - Nechisar National 
Park 
(frukost)
Denna dag får ni se rikt fågelliv, zebror, krokodilfarm 
vid Chamo sjön.

Dag 4 (tisdag) - Jinka (frukost)
Efter tidig frukost fortsätter bilfärden söderut till Jinka 
och här får ni möta Tsemai- och Benafolket.

Dag 5 (onsdag) - Mago Park (frukost)
Idag får ni uppleva en mycket intressant dag tillsam-
mans med Mursifolket, där kvinnorna smyckar sig med 
plattor i läpparna och em. till Arifolket.Frukost

Dag 6 (torsdag) - Turmi (frukost)
Vi reser söderut genom savannliknande landskap till 
markanden i Keyafer, där tre folkslag har sin försäljning 
av hantverk.Två nätter vid Buska Lodge eller Camping.

Dag 7 (fredag) - Turmi (frukost)
Idag kommer vi till Omofolket och korsar den stora 
Omofloden med båt och besöker en byn Em till Karo 

och tillbaka till Turmi.

Dag 8 (lördag) - Dimeka (frukost)
Idag upplever vi omgivningen kring Turmi och dess 
Hamerbefolkning. Fortsätter till Yabello och besök i 
Konso byn.

Dag 9 (söndag) - Konso (frukost)
Idag åker vi österut till staden Yabello och förutom 
naturen besöker vi Borenastammen. 
Vidare mot Langano sjön där du har möjlighet till bad.

Dag 10 (måndag) - Yabello (frukost)
Efter ett sista dopp i Langanosjön kör vi tillbaka till 
Addis längs Rift Valley.

Dag 11 (tisdag) - Addis Ababa (fru-
kost) 
Till sist transfer till flygplatsen.

P

Pris från: 16.950:-

 Pris från: 17.960:-

Pris

Kategori: Hotell ***/camping 
Transport: Safarijeep/minibuss
Start: Addis Ababa
Slut: Addis Ababa
Dagar: 11

Kategori: Hotell *** frukost
Transport: Minibuss
Start: Addis Ababa
Slut: Addis Ababa
Dagar: 12

Dag 1 - Addis Ababa
Ankomst till Addis Ababa, världens tredje högst belägna 
huvudstad. Transfer hotell.

Dag 2 - Jemma
Idag åker vi norrut och in i höglandet, besöker bl.a. 
Debre Libanos klostret och den underbara utsikten 
längs Jemmadalen.

Dag 3 - Bahar Dar
När vi ankommit till Bahar Dar och ni checkat in på ert 
hotell är det dags för en båtfärd på Etiopiens största sjö, 
Tanasjön. Under båtfärden besöker vi bl.a. intressanta 
kloster.

Dag 4 - Blue Nile Falls
Efter frukosten 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 vid den vackra 
naturen runt fallen.

Dag 5 - Gondar
Resan fortsätter längs med Tanasjön för att ankomma 
till Gondar. Gondar är mest känt för de sex stycken 
välbevarade slotten (UNESCO:s världsarvslista) som 
härstammar från 1600- talet.

Dag 6 - Wollo Mountains
Denna dag ägnas primärt åt transport från Gondar 
genom de vackra Wollobergen. Ankomst på eftermid-
dagen till Lalibela.

Dag 7 - Lalibela
I Lalibela finns det som många anser vara världens 
åttonde underverk och även det med på UNESCO:s 
världsarvslista. Kyrkor och byggnader som är 800 år 
gamla och uthuggna ur berget.

Dag 8 - Dessie
Efter frukost besöker vi La´ab klostret och vidare går 
bilfärden genom Wollobergen till staden Dessie.

Dag 9 - Rift Valley
Bilresan fortsätter söderut mot Addis Ababa genom 
Rift Valley.

Dag 10 - Addis Ababa
Idag får ni uppleva en guidad stadsrundtur i Addis. Vi 
besöker bl.a. Nationalmuséet, Mercato (Afrikas största 
marknad) samt traditionell dans. Transfer till flygplatsen 
för vidare flyg hem.

Pris från: 18.750:-
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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 (fru-
kost)  
Efter frukost är denna rundresa slut. Transfer till flyg-
platsen eller till fortsatt bokad resa.


