
Vi är nu mera mitt i mänsklighetens vagga, i landet som har en av världens äldsta kulturer. 
På grund av detta så finns här otroligt många välbevarade lämningar och en starkt bevarad 
kultur. Vi utforskar Blå Nilens källa och det vackra höglandskapet med dess endemiska djurar-
ter som den etiopiska vargen och den etiopiska stenbocken. Vid Unesco världsarvet i Lalibela 
förundras vi över det enorma slit det måste ha varit för att hugga ur dessa kyrkor ur granitber-
get. Avslutningsvis så söker vi efter den heliga förbundsarken i staden Axum.

Etiopien

Dag 1:  Ankomst Addis Abeba
Vid ankomst till flygplatsen så blir vi mötta av vår engelsktalande guide som tar 
oss till vårat hotell. Addis Abeba har varje distrikt har sin egen karaktär och histo-
ria. Vårat hotell ligger i fashionabla distriktet Bole, bara några minuter från flyg-
platsen. Här har vi nära till både shopping, sevärdheter och kultur upplevelser. På 
eftermiddagen ger vi oss av på en stadsrundtur där vi besöker Nationalmuseet 
för att möta mänsklighetens urmoder Lucy, Merkato som är den största utomhus-
marknaden i Afrika och Mount Entoto för fantastisk panoramavy ut över staden.

Hotell: Addissinia Hotel  |  Måltider: Lunch

Dag 2: Bahir Dar
Vi lämnar huvudstaden för att flyga vidare mot Bahir Dar. I det etiopiska höglan-
det finner vi Tanasjön, som ligger på cirka 1800möh och beskrivs ofta som Blå 
Nilens källa. Här forsar vattnet med en enorm kraft över kanten på sjön och rinner 
sedan sakta vidare för att nå sitt mål Medelhavet. Tanasjön är Etiopiens största 
sjö och vi gör ett besök på en av dess öar för att besöka det kända klostret Ura 
Kidane Mihret. Området är fullt av kloster från 1500-talet som är utsmyckade med 
vackra målningar. På eftermiddagen anländer vi till vårat nya boende och resten 
av dagen är fri.

Hotell: Jacaranda Hotel  |  Måltider:  Frukost, lunch

Antal dagar: 
9

Höjdpunkter: 
Tanasjön, Gondar, Simienbergen, 
Lalibela, Axum
 
Kombinera med: 
Seychellerna, Uganda

RESFAKTA

Upptäck Afrikas äldsta kultur 
& kristna historia i en slående natur
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Dag 3: Gondar
Efter frukosten så checkar vi ut och ger oss iväg på en bussfärd över det etiopiska 
landskapet. Vi gör stopp på vägen för att njuta av vyerna och inta en lunch. Väl 
framme i landets gamla huvudstad Gondar så åker vi på en rundtur av området. 
Här besöker vi den gamla kejsarfästningen med dess palats, kyrkor, kloster och ut-
omhuspool som uppfördes av kejsaren Fasilides. Arkitekturen har tydliga arabiska 
och hinduiska spår. Vi avslutar dagen med den berömda kyrkan Debre Birhan 
Silassie, inne i denna kyrka finns underbara väggmålningar som är hämtade från 
kristendomens viktigaste berättelser.

Hotell: Ruth Hotel   |  Måltider: Frukost, lunch

Dag 4: Gondar - Simienbergen 
Från Gonder reser vi vidare mot Simien nationalpark. Ett Unesco världsarv som 
bjuder på en storslagen natur och möjligheten att så syn på någon av Etiopiens 
alla 31 endemiska djur. Här lever bland annat den etiopiska vargen fritt samt den 
sällsynta etiopiska stenbocken. Landskapet består av höga bergstoppar och djupa 
dalar. Vi kör till Sankaber där viger oss ut på en vandringsled för att uppleva na-
turen på nära håll. Den endemiska babianen Gelada finns lite överallt i detta land-
skap och vi kommer definitivt stöta på den på vår väg. Har vi tur så får vi även syn 
på jätte fågeln Lammgam. Fågeln kallas ofta för bergens städpatrull då den främst 
livnär sig på skelettet från avlidna djur.

 Hotell: Simien Lodge  |  Måltider: Frukost, lunch

Dag 5: Simienbergen - Gondar
Idag tar vi oss tillbaka till Gondar för lite avkoppling. Hotellet är beläget uppe på ett 
av bergen som omringar staden. Här har man en otroligt vacker utsikt över Gondar 
med sina många slott och 1600-tals byggnader. Dagen är fri för egna aktiviteter och 
vill man koppla av på hotellet så finns här en jättefin pool att njuta av eller varför 
inte bara njuta av utsikten med ett glas vin i handen.  Vill man utforska staden lite 
närmre så är det inte mer än ett stenkast till närmsta historiska fornlämning.

Hotell: Ruth Hotel   |  Måltider: Frukost, lunch

Dag 6: Lalibela
Efter en kortare inrikesflygning så befinner vi oss i staden Lalibela som idag klas-
sas som ett Unesco världsarv. Här finner vi vad man brukar kalla för världens 8:e 
underverk. Det är kyrkor och kloster som är huggna ur granitberget och dateras 
tillbaka till 1100-talet. Där det en gång i tiden stod ett berg har man alltså sakta 
men säkert huggit ut och frilagt elva kyrkor och kloster som alla har sina tak längs 
med marknivå. Man kan bara spekulera i hur lång tid detta måste tagit och vilket 
enormt arbete som ligger bakom. På eftermiddagen så gör vi ett besök på denna 
speciella plats.

 Hotell: Cliff Edge  |  Måltider:  Frukost, lunch 
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Dag 7: Lalibela 
Vi stiger upp tidigt för att njuta av ridtur upp till klostret Asheten Mariam. Högt 
upp på branten så har vi en otrolig vy ut över den lilla byn Lalibela. Här uppe stro-
sar vi runt lite och besöker flera av områdets fantastiska klippkyrkor med solen 
lysandes i horisonten. Den största kyrkan är mer än 10 meter hög med otroligt 
vackra vägg- och takmålningar. Efter en välbehövlig lunch så återvänder vi till 
klippan för att fortsätta utforska flera kloster.
 
 Hotell: Cliff Edge  |  Måltider:  Frukost, lunch 

Dag 8: Axum
Dags att ta sig vidare norr ut idag. Efter en kort flygtur så anländer vi till det gamla 
Aksumistiska riket. Staden heter idag Axum men va en gång i tiden ett stort han-
delscentrum med kontroll över hela röda havet området. Idag är det mer utav ett 
religiöst centrum dit många vallfärdar. Här finns två betydelsefulla kyrkor varav 
den ena sägs innehålla den heliga förbundsarken. Vi tar en guidad rundtur i sta-
den där vi besöker slottet som sägs ha tillhört drottningen av Saba, Kung Calebs 
grav samt obeliskparken som är med på Unesco världsarvslista. Självklart så gör 
vi även ett besök i kyrkan St Mary av Zion, där den mytomspunna förbundsarken 
sägs förvaras.

 Hotell: Yared Zema Hotel  |  Måltider: Frukost, lunch 

Dag 9: Avresa Addis Abeba
Transfer till flygplatsen för en flygtur ned till Addis Abeba igen. Efter ankomst 
till stan så åker vi mot vårat hotell där vi har rum bokat för dagen. Det finns gott 
om tid att koppla av och ta det lugn. Passa på att utforska Etiopiens hjärta en sista 
gång. På kvällen åker vi till en traditionell restaurang för en traditionell etiopisk 
middag med folkloristiska danser och kaffeceremoni. Efter denna kulturella upp-
levelse så bär det av mot flygplatsen. Vi påbörjar vår resa hem mot Skandinavien, 
alternativt vår fortsätta resa mot nya äventyr.

 Hotell: -  |  Måltider: Frukost, lunch, middag
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Prisuppgifter
Avresa från Addis Abeba Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrumstillägg

3 maj 2019 9 dagar 19 850 kr 2 650 kr

7 juni 2019 9 dagar 19 850 kr 2 650 kr

12 juli 2019 9 dagar 19 850 kr 2 650 kr

9 augusti 2019 9 dagar 19 850 kr 2 650 kr

6 september 2019 9 dagar 20 500 kr 2 750 kr

4 oktober 2019 9 dagar 20 500 kr 2 750 kr

8 november 2019 9 dagar 20 500 kr 2 750 kr

6 december 2019 9 dagar 20 500 kr 2 750 kr

3 januari 2020 9 dagar 21 850 kr 3 190 kr

7 februari 2020 9 dagar 20 500 kr 2 750 kr

6 mars 2020 9 dagar 20 500 kr 2 750 kr

3 april 2020 9 dagar 20 500 kr 2 750 kr

i maj 2020 9 dagar 19 850 kr 2 650 kr

5 juni 2020 9 dagar 19 850 kr 2 650 kr

I priset ingår:
• Transporter, inträden och utflykter enligt resebeskrivningen
• 8 nätter på 3* hotell inklusive frukost och lunch
• 1 middag
• Alla inträdesavgifter , kyrkobesök, parkavgifter , museer enligt resebeskrivningen
• Kommunskatter
• Engelsktalande guide

I priset ingår ej:
• Flyg, flygskatter och eventuella visumavgifter
• Måltider och drycker som ej anges i resebeskrivningen
• Aktiviteter bokade på plats
• Dricks 
• Avbeställningsskydd
• Reseförsäkring

Priset är baserat på minst två betalande resenärer med en engelsktalande guide och kan komma att samköras med andra 
internationella resenärer. 

Boendet är beroende av tillgänglighet vid bokningstillfället


