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ETIOPIA – Wielkie Królestwo

NAZWA: Etiopia

NAZWA OFICJALNA:  Federalna Demokratyczna 

Republika Etiopii 

STOLICA: Addis Abeba 

WALUTA: Etiopski birr (ETB)

JĘZYK: amharski

Ziemia obiecana Rastafarian, kraj czarnego chrześcijaństwa to wspaniała historia, udokumentowana ważnymi stanowiskami archeologicznymi 
i zapierające dech w piersiach krajobrazy. Wyjątkowe miejsca wpisane na listę UNESCO, skalne kościoły Lalibeli – ósmy cud świata, Gonder – 
afrykański Camelot, Stelle w Axum, rejs po jeziorze Tana oraz wyprawa do wodospadu nad Nilem Błękitnym to tylko część atrakcji znakomicie 
zaplanowanej wyprawy. Wspaniałym dopełnieniem dni pełnych wrażeń będzie pożegnalna kolacja z degustacją lokalnej kuchni i pokazem trady-
cyjnych tańców. 

Tel. +48 61 646 8 767
info@idealtravel.pl
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Bahir Dar □ Tiss Abay □ Wodospad Tiss Issat □ Jezioro Tana □ Gonder □ Fasil Ghebbi □ Park Narodowy Semien □ 
Axum □ Yeha □ Klasztor Debre Damo □ Adigrat □ Wukro Cherkos □ Wioska plemienia Amhara □ Lalibela □ Hajk 

Istafanos □ Wioska plemienia Oromo □ Debre Birhan □ Addis Abeba 

P R O G R A M

Dzień 1.
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Addis Abeby. Transfer do hotelu i nocleg.

Dzień 2.
Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd na północ do BAHIR DAR. Wizyta w Debre Libanos Monastery, pięknie położonego kompleksu klasztor-
nego. Niezapomnianym widokiem jest wąwóz Nilu Błękitnego, który skalą porównywalny jest z Wielkim Kanionem. Wizyta w wiosce plemienia 
Amhara, gdzie można doświadczyć codziennego życia miejscowych. Dalsza podróż do Bahir Dar, położonego nad jeziorem Tana. Zakwaterowa-
nie w hotelu, kolacja i nocleg.

Dzień 3.
Śniadanie. Przejazd do miasteczka TISS ABAY - nazwa ta w języku amharskim znaczy „dymiąca woda”. Spacer nad WODOSPAD TISS ISSAT na 
Nilu Błękitnym. Przy najwyższym stanie rzeki rozciąga się on na szerokości około 400 m. Woda spada z wysokości ok. 45 metrów, sprawiając 
wrażenie unoszącego się dymu. Po południu rejs łodzią po JEZIORZE TANA, największym zbiorniku wodnym w Etiopii o powierzchni ok. 3600 
km². Na jeziorze znajduje się 37 wysp, a na 20 z nich wybudowane są kościoły i klasztory Kościoła Etiopskiego. Wizyta w klasztorze Ura Kidane 
Mehret, który ozdobiony jest pięknymi, kolorowymi freskami. Na szczególną uwagę zasługuje kolekcja krzyży, datowana na XVI w. Powrót do 
hotelu, kolacja i nocleg.

Dzień 4.
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do GONDER, miasta leżącego na Wyżynie Abisyńskiej, które król Fasiledes ogłosił swoją stolicą. Po dro-
dze można podziwiać górskie widoki oraz lokalną ludność przy codziennych obowiązkach. Zwiedzanie warownego miasta FASIL GHEBBI, wpi-
sanego na listę UNESCO, zwanego również „afrykańskim Camelotem”. Kompleks zamków - rezydencji cesarzy Etiopii zachwyca swą wspaniałą 
architekturą, wielkością i rozmachem. Kościół Debre Berhan Selassie, którego sufit ozdobiony jest słynnymi, pięknymi freskami aniołów, a ściany 
scenami biblijnymi. Następnie w programie łaźnie cesarza Fasiledesa - ogromny basen, napełniany wodą podczas Epifanii. Przejazd do hotelu. 
Kolacja i nocleg.

Dzień 5.
Wczesne śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd do Axum. Droga wiedzie wśród malowniczo postrzępionych grzbietów gór Semien wzdłuż za-
chodniej części PARKU NARODOWEGO SEMIEN, który figuruje na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pośród wielu gatunków zwierząt 
i ptaków najliczniej występują tu dżelady z rodziny małp wąskonosych. Przejazd do hotelu, kolacja i nocleg.

Dzień 6. 
Śniadanie. Zwiedzanie AXUM, stolicy pierwszego państwa etiopskiego, miasta Królowej Saby i Arki Przymierza. Pozostałości starożytnego mia-
sta zostały wpisane na listę UNESCO. Wizyta w parku archeologicznym ze słynnymi Stellami z Axum. Następnie Kościół Matki Boskiej z Góry 
Syjon (niedostępny do zwiedzania wewnątrz), który powstał na miejscu świątyni wybudowanej w XVII w. przez władcę Fasiladesa. W kościele 
znajduje się kaplica Arki Przymierza. Po południu w programie ruiny pałacu i grobowców króla Kaleba i Gebre Meskel oraz ruiny legendarnego 
pałacu królowej Saby. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.

Dzień 7.
Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd w kierunku Mekelle, pośród górzystego krajobrazu Tigraju. Pierwsze mijane miasto to Adua, w okolicy 
którego pod koniec XIX w. Etiopczycy odnieśli zwycięstwo nad armią włoską. Wizyta w YEHA, dziś skupisku kamiennych domków. Na uwagę 
zasługuje kamienna świątynia datowana na ok. V w. p.n.e. Przejazd do podnóża góry, na szczycie której znajduje się KLASZTOR DEBRE DAMO. 
Następnie, krótka wizyta w ADIGRAT - kosmopolitycznym mieście w rejonie Tigraj. Zwiedzanie wykutego w skale kościoła WUKRO CHERKOS. 
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.

Dzień 8.
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd trasą widokową, przed górzysty teren Amharu. Wizyta w WIOSCE PLEMIENIA AMHARA. Przejazd do 
hotelu, zakwaterowanie, kolacji i nocleg.

Dzień 9.
Śniadanie. Zwiedzanie LALIBELI, miasta znanego na całym świecie z wykutych w skale kościołów, dawniej zwanej Roha. Święte miasto dla Etiop-
skiego Kościoła Ortodoksyjnego. Dzisiejsza nazwa pochodzi od cesarza Lalibeli - budowniczego słynnych kościołów wykutych w skale. Cało-
dzienne zwiedzanie słynnych XII- i XIII-wiecznych kościołów, uważanych za ósmy cud świata, które zostały wpisane na listę UNESCO. Ponad 
ośmiowiekowe monastyry wprawiają w zachwyt rozmachem, kunsztem wykonania i pięknem architektury. Jest to nadal ważny ośrodek kultu 
kościoła Koptyjskiego, a ludzie z daleka pielgrzymują do niego podczas świąt. Budynki połączone są siecią labiryntów i dróżek. W ścianach wokół 
kościołów wydrążone są otwory, w których nocują mnisi podczas pielgrzymek. Wieczorem warto wybrać się do jednego z miejscowych barów, 
gdzie można posłuchać tradycyjnej muzyki i śpiewu, podziwiać pokazy tańca, a także spróbować sił w lokalnym tańcu. Powrót do hotelu, kolacja 
i nocleg.
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Dzień 10.
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd wśród przepięknej scenerii krajobrazów Etiopii zamieszkiwanych przez plemię Amhara. W kilku miejscach 
szczególnie wartych uwiecznienia okazja do krótkich postojów i pamiątkowych zdjęć. Krótka wizyta w klasztorze HAJK ISTAFANOS (wstęp tyl-
ko dla mężczyzn) nad jeziorem Hajk, nieopodal malowniczo położonego pośród zielonych wzgórz miasta o tej samej nazwie. Pochodzący z XIII 
w. klasztor jest ważnym ośrodkiem religijnym, odgrywał też dużą rolę w różnych okresach historii Etiopii. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 
kolacja i nocleg.

Dzień 11.
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd wzdłuż WIELKIEGO ROWU AFRYKAŃSKIEGO. Postoje w punktach widokowych. Wizyta w WIOSCE 
PLEMIENIA OROMO, następnie w DEBRE BIRHAN i w miarę możliwości, zwiedzanie jednego z najpiękniejszych kościołów w Etiopii. Przejazd 
do Addis Abeby i zakwaterowanie w hotelu. Kolacja w tradycyjnej etiopskiej restauracji z lokalną kuchnią i pokazem tańców różnych regionów 
Etiopii. Powrót do hotelu. Nocleg.

Dzień 12.
Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie ADDIS ABEBY, stolicy Etiopii założonej w 1886 r przez króla Menelika II. Miasto jest trzecią najwyżej 
położoną stolicą na świecie, z panującym cały rok, przyjemnym klimatem. Wizyta w Narodowym Muzeum Archeologicznym, gdzie znajduje się 
skamieniały szkielet Lucy - australopiteka sprzed 3 milionów lat. Następnie w programie katedra św. Trójcy, przepięknie zdobiona o bogatej ar-
chitekturze, miejsce spoczynku ostatniego cesarza Etiopii. Wjazd na górę Entoto, z której podziwiać można wspaniałą panoramę miasta. Kolacja. 
Transfer na lotnisko i wylot do Polski.

Dzień 13.
Przelot do Polski.

WJAZD I POBYT
Obywatele polscy udający się do Etiopii muszą mieć wizę na przyjazd i pobyt. Osoby małoletnie podróżujące bez rodziców powinny przedstawić ich pisemną zgodę 
na podróż, aby otrzymać wizę. Obywatele polscy o wizę mogą wystąpić poprzez system „e-visa” dostępny pod adresem www.evisa.gov.et , jak również mogą taką 
wizę uzyskać na lotnisku w Addis Abebie. Wiza turystyczna uzyskana na lotnisku kosztuje 50-100 USD, w zależności od ilości wjazdów.

BEZPIECZEŃSTWO
Etiopia jest uważana za kraj stosunkowo bezpieczny. Ciężkie przestępstwa przeciw turystom zdarzają się rzadko. Należy zachować środki ostrożności w miejscach 
publicznych (m.in. na największym targu Addis Abeby - Merkato, czy w dzielnicy Piazza) ze względu na kradzieże kieszonkowe. 

UBEZPIECZENIE
Tak jak w przypadku każdej podróży zagranicznej, sugerowane jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej obejmującej okres pobytu w Etiopii, pokrywającej koszty 
leczenia i transportu medycznego.

ZDROWIE
Na lotnisku w Addis Abebie może być nadal przeprowadzany pomiar temperatury każdego pasażera i wymóg wypełnienia odpowiedniego formularza.  Ze względu 
na duże zagrożenie pasożytami i bakteriami pokarmowymi, zaleca się spożywanie wody butelkowanej, unikanie napojów z lodem niewiadomego pochodzenia oraz 
częste mycie rąk (koniecznie przed każdym posiłkiem). Należy o tym pamiętać zwłaszcza na prowincji. Posiłki w restauracjach, szczególnie tych często uczęszcza-
nych, zwykle są bezpieczne. Państwowa opieka zdrowotna jest na bardzo niskim poziomie. Bezpieczniej jest korzystać z prywatnych klinik. 

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Etiopia jest stosunkowo bezpiecznym i przyjaznym dla turystów krajem. Nie ma ograniczeń dla podróżowania po kraju, poza oznaczonymi terenami wojskowymi i 
do stanu Ogaden, który jest zamknięty dla turystów ze względu na trwającą tam operację wojsk rządowych przeciwko separatystycznej partyzantce.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW 
W Etiopii obowiązuje ruch prawostronny. Choć coraz większa część kraju pokryta jest drogami asfaltowymi, zalecane jest poruszanie się samochodem z napędem 
na cztery koła. Kierowcy etiopscy często jeżdżą nieostrożnie i często nie posiadają ubezpieczenia OC. Ruch utrudniają liczni piesi wchodzący na jezdnię w dowol-
nym miejscu i bez ostrzeżenia, a także zwierzęta hodowlane. Wypożyczalnie samochodów są stosunkowo liczne. Na jazdę po mieście można wypożyczyć zwykły 
samochód osobowy bez kierowcy. Natomiast na wyjazdy poza miasto samochód lepiej wypożyczyć z kierowcą. Jest to zwykle wymóg agencji, a poza tym obecność 
Etiopczyka ułatwia rozeznanie na nie oznakowanych drogach i porozumiewanie się na prowincji, gdzie języki obce są bardzo słabo znane. Orientację w miastach 
utrudnia brak nazw ulic oraz numeracji domów. Za punkty orientacyjne służą znane lokalnej ludności miejsca, które nic nie mówią przyjezdnym.
  

CŁO
Osoby przybywające do Etiopii oraz opuszczające jej terytorium zobowiązane są zgłosić na przejściu granicznym wwóz/wywóz wszelkiej obcej waluty o wartości 
przekraczającej 3000 USD.. 
 

ŚWIĘTA
W Etiopii obowiązują następujące dni wolne od pracy: wszystkie niedziele (soboty są dniami roboczymi), 7 stycznia - Boże Narodzenie, 19 stycznia - Timkat, 2 
marca - Rocznica Zwycięstwa pod Adwą, Rocznica Urodzin Proroka Mahometa (święto ruchome), Wielki Piątek (przed Niedzielą Wielkanocną, święto ruchome), 1 
maja - Międzynarodowe Święto Pracy, 5 maja - Dzień Zwycięstwa Patriotów Etiopskich, 28 maja - Rocznica Obalenia Dergu, 11 września - Nowy Rok, 27 września 
- Meskel (Rocznica Odnalezienia Prawdziwego Krzyża), zakończenie ramadanu (święto ruchome

O P I S  K R A J U
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PRZYDATNE INFORMACJE
Urzędy są czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 12.30 i od 13.30 do 17.00. Sklepy są na ogół czynne bez południowej przerwy, często do godzin wieczor-
nych.

Tylko banki uprawnione są do wymiany pieniędzy. Wymiana na czarnym rynku ma charakter nielegalny. Bankomaty i urządzenia do przyjmowania opłat kartą (poza 
kilkoma hotelami w Addis Abebie - karty Visa lub MasterCard) są nieliczne. Należy przywieźć dewizy w gotówce (najlepiej USD, ale koniecznie banknoty nie starsze 
niż z 2006 r.) lub czeki podróżne (travellers-cheques - do realizacji w bankach w Addis Abebie). W razie konieczności przekazania pieniędzy z zagranicy można 
korzystać z biur Western Union (Western Union wypłaca przekazane zza granicy pieniądze tylko w lokalnej walucie).
Podróżując poza Addis Abebą, należy zaopatrzyć się w lokalną walutę, ponieważ możliwości wymiany dewiz są często ograniczone lub nie istnieją.

T E R M I N Y  I  C E N Y

CENA: OK 5300 PLN/OS.

CENA ZAWIERA:

- przelot 
- 11 noclegów w hotelach *** na trasie wycieczki 
- 2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami i moskitierami 
- wyżywienie: 11 śniadań, 11 kolacji 
- pilot wycieczki leci z Polski, przewodnicy podczas zwiedzania
- ubezpieczenie KL 30 00 EUR ; NNW 5 000 EUR
- bogaty program zwiedzania

Terminy i ceny dostępne u konsultanta Ideal Travel pod numerem telefonu 61 646 8 767 

lub pod adresem info@idealtravel.pl .

Chcesz polecieć na ten program w małej grupie, ze znajomymi lub z rodziną?

Napisz do nas: info@idealtravel.pl .

OPŁATY DODATKOWE:

- usług nie wyszczególnionych w programie
- wydatków osobistych na miejscu
- Obowiązkowe opłaty na miejscu: bilety wstępu, lokalni przewodnicy i napiwki: ok. 320 USD.
Wizy: opłata wizowa na lotnisku w Addis Abebie. Koszt: ok. 50 USD.
Potrzebna wolna strona w paszporcie i paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty wylotu z Etiopii. 
Napiwki: ok. 7 USD/dzień/os.


