NOORD-ETHIOPIË
11-daagse historische reis door het
land van de Koningin van Shaba

Promo
afreis 27/4

€ 2.300*

Reservaties bij uw reisagent
Meer info op www.africa-by-excellence.be
* Prijzen met internationale & binnenlandse vluchten volgens beschikbaarheid

Dag 1 - 2: Brussel - Addis Abeba – Bahir Dar (OLA)
Vlucht naar Addis Abeba. Aankomst dag 2 ‘s morgens op de luchthaven van Addis Abeba. Na een korte koffiestop vertrek je naar het
Mesqel Plein, de zone rond het presidentieel paleis met daarbij de pittoreske wijk Piazza van waaruit je een prachtig zicht hebt over de
stad.
In de namiddag rijd je naar de Entoto, die met zijn 3000 m hoogte een uniek uitzicht biedt op de stad en zijn omgeving. Het is daar
waar koning Ménélik II, de vorst der vorsten, de Negus, de hoofdstad stichtte in 1878 en de stad de naam gaf van Addis Abeba of “De
nieuwe bloem”. Lunch in de stad. Avondvlucht naar Bahir Dar
Avondmaal en overnachting in Hotel Avanti **** of vergelijkbaar.
Dag 3: Bahir Dar (OLA)
’s Morgens vaar je met de boot op het Tana meer. In het Tana meer zijn er vele kleine eilandjes met kerken en kloosters, het
merendeel dateert uit de 15e eeuw. Bezoek aan het Zeghe eiland met zijn 2 kerken en zijn eigen koffie teelt.
Na het middagmaal vertrek je voor een bezoek aan de watervallen van de Blauwe Nijl. Je steekt de Blauwe Nijl over via de oude stenen
Portugese brug uit de zestiende eeuw. Je zet je tocht te voet verder langsheen een pad om uiteindelijk bij de watervallen uit te komen.
Terugkeer per boot.
Avondmaal en overnachting in hotel Avanti **** of vergelijkbaar
Dag 4: Bahir Dar – Gondar (OLA - ca. 180 km, 3 uur)
Vertrek naar Gondar met onderweg een bezoek aan de burcht van Guzara. De koninklijke site Gondar bestaat uit talrijke middeleeuwse
gebouwen en kastelen, gebouwd in de 19e eeuw door verscheidene keizers van Abbessinië en het Vere Oosten. Na het middagmaal
bezoek je de Keizerlijke site Fasil Ghebbi die bestaat uit talrijke kleinere gebouwen. Bezoek aan de baden van Fasilades en de Kerk
Debre Berhan Sélassié (Licht van de Drievuldigheid) die stamt uit de 18e eeuw.
Avondmaal en overnachting in Hotel Goha ***(*) of gelijkwaardig
Dag 5: Gondar – Axum (OLA –ca. 350 km half geasfalteerde weg – half piste)
Dagreis naar Axum langs diepe dalen en afgronden tot 1500 m diep met spectaculaire zichten over het Simien massief.
Vanaf het dorp Debark vangt de lange afdaling aan naar de kloof van de rivier Tekeze. Geniet van het adembenemende landschap.
Avondmaal en overnachting in Hotel Sabean *** of gelijkwaardig.
Dag 6: Axum (OLA - ca. 160 km)
Bezoek aan de enorme granieten “stellae” die tot een hoogte van 23m gaan. Ontdek de Steen van Ezanza met haarinscripties zijn in
drie talen : Sabean, Ge’ez en Grieks.
Aan de voet van de berg Likanos, in het noordoosten van de stad tref je de graftombes aan met de prachtige grafkamers van de
graven Kaleb en Gerbre Masqal.
Na de lunch bezoek je de oude stad met het Paleis Dongour en de Heilige Maria van Sion Kerk.
Avondmaal en overnachting in Hotel Sabean *** of gelijkwaardig
Dag 7: Axum – Yeha - Mekele (OLA - ca. 240 km, 6 uur)
Door het spectaculaire hooggebergte van Tigray en het imposante Aoua en Geralta rijd je naar Mekele. Onderweg stop in Yeha, en
bezoek aan de site Sabean met de prachtige tempel uit de 13e eeuw V.C. Lunch onderweg naar Adigrat.
Tussen Adigrat en Meqele bezoek je de semi-monolithische kerken Abreha en Atsbeha.
Avondmaal en overnachting in Hotel Planet International *** of gelijkwaardig
Dag 8: Mekele - Lalibela (OLA - ca. 350 km, 7 uur)
Verder langsheen een van de mooiste routes van Ethiopië, over een hoogte van 3200 m, naar de stad Lalibela. De aankomst in Lalibela
is gepland in de namiddag. Lunch pick nick onderweg.
Avondmaal en overnachting in Hotel Maribela **** of gelijkwaardig
Dag 9: Lalibela (OLA)
Bezoek aan de ondergrondse rotskerken van Lalibela. In de voormiddag bezoek je het noordelijke deel.
Na de middaglunch bezoek je de kerken gelegen in het zuidelijke deel. De elfde kerk, “Het huis van St-Joris” ligt van de andere kerken
verwijderd, doch is er door een gangensysteem toch mee verbonden.
Avondmaal en overnachting in Hotel Maribela **** of gelijkwaardig
Dag 10 - 11 : Lalibela – Addis Abeba - Brussel (OLA)
Ochtendvlucht Lalibela – Addis Abeba. Na de lunch bezoek aan het Nationaal Museum met als meesterstuk het skelet van Lucy, onze
eerste voorouder en voor altijd vereeuwigd in de Beatles song. Wandeling doorheen een van de grootste openluchtmarkten in Afrika,
Mercato, met zijn talrijke stalletjes in beton of golfplaten doorspekt van de typische Afrikaanse kleurrijke ambiance.
Traditioneel avondmaal met spektakel. Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar huis. Aankomst dag 11.
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O = ontbijt – L = lunch – A = avondmaal

Inbegrepen – niet inbegrepen:
zie www.africa-by-excellence.be
Richtprijs internationale & binnenlandse vluchten:
ca. €1000
Franstalige begeleiding
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