Πανόραμα Αιθιοπίας
Κοιλάδα Ομο - Φυλές του Νότου
17/2 – 1/3/19
13 ημέρες

Μια περιοχή του πλανήτη με τουλάχιστον 3000 χρόνια ιστορία. Πολιτισμοί που άκμασαν
και άφησαν υπέροχα μνημεία, όπως τα μοναστήρια στην λίμνη Τάνα και οι λαξευμένες στο
βράχο εκκλησίες της Λαλιμπέλας.
Κι ακόμα πιο πίσω στο χρόνο η Λούσυ, ο παλαιότερος γυναικείος σκελετός που βρέθηκε
στη χώρα και τώρα εκτίθεται στο μουσείο της Αντίς Αμπέμπα. Όποια περιγραφή κι αν
επιχειρήσει κανείς γι’ αυτή τη χώρα σίγουρα δεν μπορεί να φθάσει την ομορφιά του
τοπίου, την αθωότητα των ματιών των παιδιών της και την ένταση των συναισθημάτων
που προκαλούν στον επισκέπτη. Ένα ταξίδι που δεν πρέπει να
χάσετε!
Πρόγραμμα
Hμέρα 1η& 2η Κυριακή – Δευτέρα 17-18/02/19 : Αθήνα - Αντίς Αμπέμπα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, την Αντίς Αμπέμπα μέσω
ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη τα ξημερώματα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και εγκατάσταση στα δωμάτια.
Σήμερα η μέρα μας είναι αφιερωμένη στην πρωτεύουσα. Ξεκινάμε λοιπόν την ξενάγηση στην πόλη, η
οποία μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας, το Εθνικό μουσείο με τα
προϊστορικά ευρήματα και τα λαογραφικά εκθέματα, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου, το
Μαυσωλείο του Μενελίκ και, φυσικά, τις κεντρικές οδικές αρτηρίες με τα διοικητικά μέγαρα. Θα
συνεχίσουμε με επίσκεψη σε μια από τις μεγαλύτερες αγορές της Αφρικής, το δαιδαλώδες «Μερκάτο».
Διανυκτέρευση στην Αντίς Αμπέμπα.
Διανυκτέρευση στην Αντίς Αμπέμπα
Hμέρα 3η Τρίτη 19/02//19: Αντίς Αμπέμπα - Μπαχάρ Ντάρ
Νωρίς το πρωί αναχώρηση αεροπορικώς για το καταπράσινο Μπαχάρ Ντάρ. Χτισμένο στις όχθες της
λίμνης Τάνα είναι μια ευχάριστη πόλη με καλοσχεδιασμένους δρόμους και έντονη εμπορική κίνηση. Η

βαρκάδα στην λίμνη των 6.000 τ.χλμ θα μας συναρπάσει. Περίπου 37 νησιά βρίσκονται διάσπαρτα στην
λίμνη και στα 20 από αυτά είναι χτισμένα επάνω μοναστήρια. Εμείς θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι Ura
Kidan Mehret, το οποίο είναι από τα πιο σπουδαία στην Ορθόδοξη Αιθιοπική Εκκλησία και φημίζεται για
τις παλιές εικόνες που βρίσκονται σε αυτό και άλλους ακόμα ανεκτίμητους θησαυρούς.
Συνέχεια στο Μπλε Νείλο και στους καταρράκτες Τισισάτ. Θα διασχίσουμε μια παλιά πορτογαλική
γέφυρα, για να βρεθούμε σε ένα σημείο απ' όπου θα έχουμε μια μαγευτική θέα προς τους Καταρράκτες.
Αυτό είναι το σημείο απ' όπου ο μεγάλος ποταμός ξεκινάει το χιλιάδων μιλίων ταξίδι του. Η ποσότητα των
νερών του ποταμού ανάλογα με την εποχή μπορεί να αυξομειώνεται, όμως η δραματικότητα του τοπίου
και η γραφικότητα των χωριών που είναι χτισμένα στις όχθες του μας αποζημιώνουν. Επιστρέφοντας στην
πόλη θα ανέβουμε στο λόφο Bezawit για πανοραμική θέα στην πόλη και υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Θα
κλείσουμε την ημέρα μας με δείπνο δίπλα στην λίμνη.
Διανυκτέρευση στο Μπαχάρ Ντάρ

Ημέρα 4η Τετάρτη 20/02/19: Μπαχάρ Ντάρ - Γκοντάρ
Μετά το πρωινο θα επισκεφθούμε την τοπική αγορά του Μπαχάρ Ντάρ πριν αναχωρήσουμε οδικώς για τη
μεσαιωνική πρωτεύουσα της χώρας το Γκοντάρ. Στην ξενάγηση που ακολουθεί επισκεπτόμαστε το
καλοδιατηρημένο κάστρο του Φασιλίδα, με τις αίθουσες υποδοχής και τη βιβλιοθήκη, ενώ κλείνουμε την
γνωριμία μας με το Γκοντάρ με επίσκεψη στην εκκλησία Ντεμπρέ Μπεχράν Σελασιέ με τον εκπληκτικό
διάκοσμο και την οροφή, στην οποία αναπαριστώνται εκατοντάδες πρόσωπα αγγέλων με διαφορετική
έκφραση.
Διανυκτέρευση στο Γκοντόρ
Ημέρα 5η Πέμπτη 21/02/19 : Γκοντάρ - Εθνικός Δρυμός Σεμιέν
Πρωινή αναχώρηση για τον Εθνικό Δρυμό στο βουνό Σεμιέν, που ανήκει στα μνημεία Παγκόσμιας
Πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco, όπου θα απολαύσουμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία στον
κόσμο. Το πάρκο αυτό φιλοξενεί κάποια εξαιρετικά σπάνια είδη ζώων όπως ο μπαμπουίνος Gelada, η
αλεπού Simien και το αγριοκάτσικο Walia, που δεν υπάρχει πουθενά αλλού.
Διανυκτέρευση στο Γκοντόρ
Ημέρα 6η Παρασκευή 22/02/19: Γκοντάρ - Αξούμ
Νωρίς το πρωί μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το ιστορικό Αξούμ, έδρα του περίφημου
Βασιλείου της Αξωμής, που για έντεκα αιώνες αποτέλεσε έδρα ισχυρότατων βασιλέων, που επέκτειναν τα
εδάφη τους μέχρι την Ασιατική Ήπειρο. Η ολοήμερη ξενάγηση της πόλης θα ξεκινήσει από τους
περίφημους οβελίσκους, ο μεγαλύτερος εκ των οποίων επεστράφη στην Αιθιοπία από τους Ιταλούς μόλις
λίγα χρόνια πριν. Το αποκορύφωμα, όμως, θα είναι η επίσκεψη στην εκκλησία της Παρθένου όπου
φυλάσσεται η Κιβωτός της Διαθήκης, η οποία αποτελεί ύψιστο σκεύος του Μονοφυσιτικού
Χριστιανισμού. Η μέρα μας θα κλείσει με επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
Διανυκτέρευση στη Αξούμ
Ημέρα 7η Σάββατο 23/02/19 : Αξούμ - Λαλιμπέλα
Πρωινή μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Λαλιμπέλα που αποτελεί ένα από τα κυριότερα
αξιοθέατα του ταξιδιού μας αλλά και ένα από τα πιο εκπληκτικά αρχιτεκτονικά μνημεία σε ολόκληρο τον
κόσμο. Ο βασιλιάς Λαλιμπέλα θέλοντας να δημιουργήσει την Νέα Ιερουσαλήμ στην Αιθιοπία και
εμπνευσμένος, όπως λέγεται, από τους αγγέλους, έσκαψε μέσα στα βράχια και δημιούργησε ένα
εκπληκτικό σύμπλεγμα εκκλησιών, μερικές από τις οποίες επικοινωνούν με υπόγεια τούνελ. Η
μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή από τις εκκλησίες λέγεται ότι χτίστηκε υπό τις οδηγίες του Αγίου
Γεωργίου, προστάτη της Αιθιοπίας. Η μικρή πόλη της Λαλιμπέλα μοιάζει ανέγγιχτη από τον χρόνο, κάτι
που θα διαπιστώσουμε κάνοντας μια βόλτα στις γειτονιές της με τα πέτρινα διώροφα σπίτια.
Διανυκτέρευση στη Λαλιμπέλα

Ημέρα 8η Κυριακή 24/02/19 : Λαλιμπέλα - ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ (πτήση) – ΛΙΜΝΗ ΛΑΓΚΑΝΟ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αντίς Αμπέμπα. Άφιξη και οδική αναχώρηση (2-3h) για την
περιοχή των λιμνών Ζιουάι (Ziway) και Λανγκάνο (Langano), που βρίσκονται κατά μήκος της Κοιλάδας του
Μεγάλου Ρήγματος και αποτελούν υδροβιότοπους για πληθώρα ειδών τροπικών πουλιών. Άφιξη και
τακτοποίηση σε lodge στη Λίμνη Λαγκάνο. Ξεκούραση και κολύμπι στην μοναδική λίμνη της χώρας που
μπορεί κανείς να κολυμπήσει. Διανυκτέρευση.
Διανυκτέρευση στη Λίμνη Λαγκάνο

Ημέρα 9η Δευτέρα 25/02/19: ΛΙΜΝΗ ΛΑΓΚΑΝΟ –– ΑΡΜΠΑ ΜΙΝΤΣ – Εθνικό Πάρκο Nechisar
Πρωινή αναχώρηση με κατεύθυνση προς το νότο. Καθοδόν, περνάμε από την επικράτεια της φυλής
Ουαλάιτα και φτάνουμε στην Άρμπα Μιντς, μια πόλη στα δυτικά της Κοιλάδας του Μεγάλου Ρήγματος. Το
ποιητικό όνομα της πόλης («Σαράντα Πηγές») οφείλεται στις άφθονες πηγές που ξεπηδούν μέσα στα
φυλλώματα του δάσους της περιοχής, που είναι περίφημη για τα άγρια ζώα της, τα ενδημικά πουλιά και
τη φυσική ομορφιά του τοπίου της. Η Άρμπα Μιντς είναι επίσης γνωστή για τα ιχθυοτροφεία και τα
φρούτα της: μάνγκο, μπανάνες, πορτοκάλια, μήλα και ανανάδες. θα διαπλεύσουμε τη Λίμνη Τσάμο, μία
από τις μεγαλύτερες και ωραιότερες λίμνες της κοιλάδας του Μεγάλου Ρήγματος (551 τετρ. χλμ.). Ορδές
από κίτρινα γοργοφτέρουγα πουλιά, πολύχρωμες αλκυόνες, μεγάλοι άσπροι πελεκάνοι, πελαργοί,
ερωδιοί και κορμοράνοι βουτούν στο νερό για να βρουν την τροφή τους, ενώ μαύροι και άσπροι
ψαραετοί με διαπεραστικές κραυγές χιμούν από τα δέντρα για να αρπάξουν ψάρια που κολυμπούν στα
τιρκουάζ λαμπερά νερά της λίμνης μαζί με τους ιπποπόταμους και τους τεράστιους κροκοδείλους του
Νείλου, που φτάνουν σε μήκος μέχρι 7 μέτρα.
Διανυκτέρευση στη Αρμπα Μιντς
Ημέρα 10η Τρίτη 26/02/19: ΑΡΜΠΑ ΜΙΝΤΣ – ΦΥΛΗ ΝΤΟΡΖΕ -ΦΥΛΗ ΜΟΥΡΣΙ - ΤΖΙΝΚΑ
Πρωί αναχωρούμε Στα υψίπεδα πάνω από την Άρμπα Μιντς απλώνεται η περιοχή της φυλής των Ντόρζε,
γνωστοί για τα κυψελωτά σπίτια και την παραδοσιακή επαγγελματική τους ύφανση. Και αυτή είναι
αγροτική κοινωνία, μάλιστα αποτρέπουν τη διάβρωση του εδάφους φτιάχνοντας πεζούλες στα βουνά,
ενώ γύρω από τις καλύβες τους καλλιεργούν μικρό κήπο με λαχανικά, καρυκεύματα και καπνό.
Συνεχίζουμε για το Εθνικό Πάρκο του ποταμού Μάγκο (παραπόταμος του Όμο). Στην απέραντη σαβάνα
του ζουν κοπάδια από βούβαλους, καμηλοπαρδάλεις, ελέφαντες, λιοντάρια, λεοπαρδάλεις, ζέβρες και
ακόμη 50 είδη θηλαστικών και πουλιών. Εκεί κατοικεί η Φυλή των Βοσκών Μούρσι, γνωστή για τις
γυναίκες τους, οι οποίες, αφαιρώντας τα δόντια της κάτω γνάθου, τοποθετούν τεράστιους πήλινους
δίσκους στα σχισμένα τους χείλη. Κύρια ασχολία των Μούρσι είναι η κτηνοτροφία. Την περίοδο των
βροχών μετακινούνται στη Στέπα Τάμα και την περίοδο της ξηρασίας εγκαθίστανται στους λόφους του
Εθνικού Πάρκου Μάγκο. Κάποιοι από αυτούς όμως, καλλιεργούν τη γη όταν τα νερά του ποταμού Όμο
υποχωρούν και συλλέγουν μέλι από γιγαντιαίες κυψέλες, που συναντάμε πολύ συχνά μέσα στο πάρκο. Οι
Μούρσι τρέφονται με γάλα και αίμα αγελάδων, ασκούν το σαμανισμό και θεωρούν ότι η αρμονία της
φύσης ακολουθεί την αρμονία της κοινωνίας. Ιδιαίτερα κοινωνικοί, λατρεύουν τις δημόσιες συζητήσεις,
είναι καβγατζήδες και συνήθως περνούν την ώρα τους παλεύοντας με ραβδιά. Αναχώρηση με προορισμό
την Τζίνκα, μια εμπορική πόλη στους κάμπους Τάμα, κοντά στο Εθνικό Πάρκο Μάγκο. Τακτοποίηση στο
lodge. Διανυκτέρευση.
Διανυκτέρευση στη Τζίγκα
Ημέρα 11η Τετάρτη 27/02/19: Τζίγκα – Τούρμι

Αναχώρηση με προορισμό το Τούρμι, μέσω της πόλης Ντιμέκα και του Κι Αφάρ. Στη Ντιμέκα
πραγματοποιούνται ίσως οι πιο πολύχρωμες αγορές της Αιθιοπίας, αγορές στις οποίες έρχονται και
συναντώνται φυλές όπως οι Χαμέρ, οι Μπένα και οι Κάρο. Οι Χαμέρ είναι ίσως οι πιο γνωστοί από αυτές,
κυρίως χάρη στις πανέμορφες γυναίκες της φυλής αυτής, που ντύνονται με δέρματα ζωών και φτιάχνουν
μια περίτεχνη κόμμωση από… λάσπη. Τακτοποίηση στο lodge στο Τούρμι.
Διανυκτέρευση στο Τούρμι

Ημέρα 12η Πέμπτη 28/02/19: : ΤΟΥΡΜΙ – ΧΩΡΙΑ ΦΥΛΗΣ ΚΑΡΟ – ΤΟΥΡΜΙ
Πρωινή αναχώρηση με προορισμό το χωριό Κανγκατάν. Από εδώ θα διασχίζουμε τον Όμο, τον πιο μεγάλο
ποταμός της Νότιας Αιθιοπίας: πηγάζει από το οροπέδιο Σεουάν, έχει μήκος 760 χλμ. και χύνεται στη
Λίμνη Τουρκάνα, μία από τις λίμνες της Κοιλάδας του Μεγάλου Ρήγματος. Χιλιάδες χρόνια πριν, από τις
όχθες του πέρασαν οι πρώτοι άνθρωποι πολλών και διαφορετικών εθνών, αφήνοντας τα χνάρια των
πολιτισμών τους. Ολόκληρη η λεκάνη του ποταμού έχει εξαιρετικό γεωλογικό και αρχαιολογικό
ενδιαφέρον, αφού σε αυτήν ανακαλύφθηκαν απολιθώματα ανθρωποειδών και εργαλεία, που
χρονολογούνται 2.500.000 εκατομμύρια χρόνια πριν, αναδεικνύοντας την περιοχή σε Τόπο Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όπως ανακηρύχθηκε από την UNESCO το 1980. Το ταξίδι μας συνεχίζεται προς
τα χωριά της φυλής Κάρο και ειδικά το Κόρτσο (Korcho), που εκτός των άλλων απολαμβάνει και όμορφη
θέα στον ποταμό. Οι Κάρο είναι μια φιλική, όμορφη και πολιτισμένη φυλή με περίπου 600 μέλη που
ασχολούνται με την κτηνοτροφία. Περίφημοι για τις κομμώσεις και τα ζωγραφισμένα τους σώματα, που
τα βάφουν με άσπρη κιμωλία, κίτρινο ορυκτό χρώμα από τα βράχια, οξείδια σιδήρου και άνθρακα, οι
Κάρο πιστεύουν πως με αυτόν τον τρόπο εξαγνίζουν το σώμα τους και απελευθερώνουν το πνεύμα.
Επιστροφή στο lodge στο Τούρμι. Διανυκτέρευση.
Ημέρα 13 Παρασκευή 01/03/19 : ΤΟΥΡΜΙ – ΤΖΙΓΚΑ -ΑΝΤΙΣ ΑΜΠEΜΠΑ (Πτήση) -ΕΛΛΑΔΑ
Πρωινή μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αντίς Αμπέμπα και αεροπορικού ανταπόκριση για
Ελλάδα

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 3800€
Η τιμή έχει υπολογιστεί με ελάχιστη συμμετοχή 10 ατόμων και με συνοδό του Γραφείου μας

Το ταξίδι περιλαμβάνει:
 Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση) με Aegean & Ethiopian
 Διαμονή: Ξενοδοχεία 5* στην Αντις Αμπέμπα και τα καλύτερα διαθέσιμα στις υπόλοιπες πόλεις (3* &

4*)
 Διατροφή: Ημιδιατροφή καθημερινά
 Τέλη εισόδων (π.χ. μουσεία): Είσοδοι σε όλα τα επισκεπτόμενα μέρη
 Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ' άτομο
 Ασφάλεια αστικής ευθύνη
 Ξεναγήσεις και εκδρομές: Τοπικός έμπειρος ξεναγός για όλο το ταξίδι
 Αντιπρόσωπο/Συνοδό

Παρατηρήσεις
Η Αιθιοπία είναι μία χώρα συγκλονιστική! Ωστόσο θα πρέπει να γνωρίζετε πως είναι μία χώρα με ελάχιστη
τουριστική υποδομή. Τα καταλύματα είναι απλά χωρίς ιδιαίτερες ανέσεις ενώ και το φαγητό είναι
επαρκές αλλά χωρίς ιδιαίτερη ποικιλία. Σε ότι αφορά το ταξίδι στο νότο ο σχεδιασμός του έγινε έτσι ώστε
να επισκεφθείτε όσο περισσότερες φυλές γίνεται. Οι συνθήκες όμως απαιτούν ΥΨΗΛΗ ταξιδιωτική
συνείδηση μια που υπάρχουν πολύωρες διαδρομές σε χωματόδρομους και σαβάνες καθώς και εντελώς
υποτυπώδη καταλύματα. Ο τοπικός ξεναγός καθώς και ο Αρχηγός της Αποστολής από Ελλάδα είναι
εμπειρότατοι και θα σας εξασφαλίσουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για ένα ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ.
Απαραίτητα
 Απαραίτητο το διαβατήριο σας με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.
 Η βίζα της Αιθιοπίας μπορεί να είναι e visa ή δίνεται κατά την άφιξη. Να έχετε μαζί σας 1 έγχρωμη

πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου. Κόστος e visa 50€
ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ AEGEAN KAI ETHIOPIAN AIRLINES
1. A3 7327 17FEB HERATH

21.45 - 22.35

OPERATED BY OLYMPIC AIR
2. A3 936 17FEB ATHBEY

23.55 - # 01.50

3. ET 417 18FEB BEYADD 02.55 - 08.40
4. ET 406 01MAR ADDBEY 21.30 - # 01.05
5. A3 937 02MAR BEYATH 04.15 -

06.15

6. A3 7300 02MAR ATHHER 07.10 -

08.00

