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ETIOPIA: wyprawa na Północ i Południe 
 
Trasa: PÓŁNOC: Addis Abeba – Bahir Dar – Nil Błękitny – Jezioro 
Tana – Gondar - Lalibela – Aksum – POŁUDNIE: plemiona Gurage, 
Hadiya, Welayita – Arba Minch – Jinka – Dolina Omo – wioska Key 
Afer (plemiona Ari, Benna, Tsemay) – plemię Mursi – Park 
Narodowy Mago – Dimeka – Turmi – plemiona Karo, Hamer, Erbore, 
Konso, Dorze – Yirgalem – Wielki Rów Afrykański 
 
 
Etiopia – to zupełnie odmienne oblicze Afryki! Jeden z najbardziej 

zróżnicowanych krajów „Czarnego Lądu”. Północ kraju to bastion chrześcijaństwa – koptyjskie kościoły i 
Amharowie. Na południu – szczątki czarnej Afryki, nomadowie, sawanna, akacje i różnorodne plemiona. 
Na wschodzie – średniowieczne, muzułmańskie miasto Harar, kolorowi Afarowie, wielbłądy i pustynia. Do 
tego jedzenie, które nie przypomina niczego innego na świecie, muzyka, której nie da się zanucić i 
najlepsza na świecie kawa. Wszak, mało kto wie, że ojczyzną kawy nie jest jest czołowy jej dzisiejszy 
producent, Brazylia, ale właśnie Etiopia.  
  
Największe atrakcje:  

 Addis Abeba – stolica cesarza Haile Selassie 

 Kanion i wodospady Błękitnego Nilu – jedne z najpiękniejszych wodospadów w Afryce 

 Średniowieczne zamki w Gondar (UNESCO)  

 Lalibela – 8. cud świata, niesamowite kościoły wykute w skale (UNESCO) 

 Aksum – legendarne miejsce przechowywania Arki Przymierza 

 Poznanie licznych, fascynujących plemion, zamieszkujących południe kraju 

 Plemię Mursi – kobiety noszące gliniane krążki (labrety) w dolnej wardze ust 

 Plemiona: Karo i Hamer – mistrzowie nakłuwania i malowania ciała 

 Kamienne tarasy uprawowe plemienia Konso (UNESCO) 
 

 Termin:     Cena:     
 02.03 – 19.03.2018r.   5495 zł + 2899 USD 
 05.09 – 21.09.2018r.   5495 zł + 2899 USD     
  
 

PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Addis Abeba (-/-/-)  
Zbiórka w Warszawie, przelot do Addis Abeby. Wieczorem przylot do Addis Abeby, załatwienie 
formalności wizowych, odebranie bagaży, transfer do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 
 
Dzień 2 Addis Abeba (S/-/K) 
Zwiedzanie stolicy Etiopii, gdzie jeszcze nie tak dawno sprawował rządy cesarz Haile Selassie - kościół  
św. Trójcy,  gdzie spoczywa cesarz Haile Selassie, Muzeum Narodowe, kościół Bata Maryam, katedra św. 
Jerzego - patrona Abisynii. Wizyta na Mercato, panorama miasta z góry Entoto (3200 m n.p.m.).  
 
Dzień 3 Addis Abeba –  Bahir Dar – Wodospady Błękitnego Nilu - jezioro Tana (S/-/K)   
Transfer na lotnisko i przelot do Bahir Dar położonego nad brzegiem Jeziora Tana. Po przylocie przejazd 
do najpiękniejszych wodospadów w Afryce – Tissisat, leżących na Błękitnym Nilu. Po południu rejs łodzią 
po jeziorze Tana. Zwiedzimy XIV-wieczny klasztor Udra Kidane Meheret z pięknymi malowidłami.  
 
Dzień 4 Bahir Dar – Gondar (S/-/K) 
Przejazd (ok.185 km) do Gondar, dawnej, starej stolicy cesarskiej Etiopii, dziś znanego z 
średniowiecznych zamków wpisanych ma listę światowego dziedzictwa UNESCO. To widok, jakiego nikt 
w Afryce się nie spodziewa. Wysokie mury, blanki, wieże - jedyne takie budowle w subsaharyjskiej Afryce. 
Zwiedzimy kościół Debra Birhan i łaźnie cesarza Fasilidasa.  
Dzień 5 Gondar – Lalibela (S/-/K) 
Przylot do Lalibela, która jest świętym miejscem Ortodoksyjnego Kościoła Etiopskiego. Słynie z jedenastu 
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wykutych w litej skale, monumentalnych kościołów, zbudowanych za panowania cesarza Lalibeli (1185-
1225), wpisanych na listę UNESCO. Kościoły zostały wykute w skale na planie krzyża. Z budowlami wiąże 
się wiele tajemnic i legend, zwłaszcza że przebywali tu rycerze Zakonu Templariuszy. Po przylocie do 
Lalibela odwiedzimy lokalny targ i udamy się na zwiedzanie kościołów.  
 
Dzień 6 Lalibela (S/-/K) 
Po śniadaniu dalsze zwiedzanie kościołów wykutych w skałach w Lalibela. Legenda mówi, iż przy 
budowaniu kościołów ludziom pomagali aniołowie, dlatego też budowa wszystkich kościołów trwała 
podobno tylko 21 lat. 
 
Dzień 7 Lalibela – Aksum (S/-/K) 
Przylot do Aksum – dawnej stolicy królestwa Aksum - pierwszego państwa etiopskiego oraz miejsca 
koronacji cesarzy Etiopii, założonego ok. V wieku p.n.e. To miasto z bogatą historią, owiane tajemnicą i 
legendą o przechowywanej tu Arce Przymierza. Dzień spędzimy na zwiedzaniu miasta: Plac Stelli, gdzie 
zobaczymy liczące 2000 lat tajemnicze obeliski, nekropolis króla Kaleba, ruiny  łaźni i pałacu legendarnej 
królowej Saby, XVI wieczny kościół  Marii.  
 
Dzień 8 Aksum – Addis Abeba (S/-/K) 
Przelot do Addis Abeby. Transfer do hotelu, czas wolny na zakupy. Dla chętnych (fakultatywnie) 
zwiedzanie Muzeum Uniwersyteckiego założonego przez samego cesarza Haile Selassie z okazji wizyty 
królowej Elżbiety oraz Muzeum Etnograficznego ze zbiorami prezentującymi kulturę wielu plemion Etiopii.    
 
Dzień 9 Addis Abeba - plemiona Gurage, Hadiya, Welayita – Arba Minch (S/-/K)  
Wyjazd na południe kraju w kierunku Arba Minch (ok. 450 km) – rozpocznie się wielka przygoda! Południe 
Etiopii. Zobaczymy jak żyją egzotyczne i niezwykle interesujące plemiona Mursi, Erbore czy Hamer.  
Dzięki izolacji, miejscowa ludność do dziś zachowała swą pierwotną kulturę. Odwiedzimy wioskę 
plemienia Gurage, które żyje nadal w tradycyjny sposób oraz wioski plemion Hadiya i Welayita.  
 
Dzień 10 Arba Minch – Dolina Omo - plemiona Ari, Benna, Tsemay – Jinka (S/L/K)   
Tego dnia czeka nas Dolina Omo, która stanowi szczególny obszar kulturowy i przyrodniczy północnej 
Afryki. Ze względu na swoją wartość archeologiczną i geologiczną, kraina ta znajduje się na liście 
światowego dziedzictwa UNESCO. Odwiedzimy wioskę plemienia Ari. Wizyta w wiosce plemienia Benna, 
które jest jednym z najliczniejszych plemion południowej Etiopii. Odwiedzimy również wioskę plemienia 
Tsemay.           
 
Dzień 11 Park Narodowy Mago – plemię Mursi (S/L/K) 
Przejazd do Parku Narodowego Mago (ok. 140 km), gdzie spotkamy się z mieszkańcami plemienia Mursi. 
Żyją tak, jak ich przodkowie i prowadzą koczowniczy tryb życia, przemieszczając się w obrębie PN Mago.  
Charakterystyczną, rozpoznawalną cechą kobiet z plemienia Mursi są gliniane krążki labrety, noszone w 
dolnej wardze ust.  
 
Dzień 12 Jinka – Dimeka – Turmi (S/L/K) 
Wizyta w Muzeum Etnograficznym w Jinka, gdzie zapoznamy się z historią i kulturą plemion 
zamieszkujących dolinę Omo. Przejazd do Dimeka, gdzie odwiedzimy targ ludu Hamer. Każda Hamerka 
wygląda niemal identycznie - włosy splecione w misterne warkoczyki, ułożone we fryzurę „na pazia”, 
zabarwione są na ładny, miedziowo-czerwony kolor mieszaniną koziego masła i ochry.  
 
Dzień 13 Plemiona Karo, Hamer (S/L/K) 
Przejazd do Murulle (ok. 150 km) i wizyta w wiosce plemienia Karo.  W całej okolicy uznaje się ich za 
mistrzów nakłuwania i malowania ciała.  Wizyta  w wiosce ludu Hamer. Ten lud słynie ze swych 
niespotykanych nigdzie indziej zwyczajów. Najbardziej znanym jest obyczaj skoków przez byki. Każdy 
młody chłopak, chcąc poślubić swoją wybrankę, musi wcześniej poddać się temu ceremoniałowi.  
 
Dzień 14 Turmi – plemiona Erbore, Konso – Arba Minch (S/L/K) 
Odwiedzimy lokalny targ w Turmi, następnie przejedziemy w kierunku Arba Minch (ok. 280 km). Po 
drodze odwiedzimy wioskę plemienia Erbore. Zatrzymamy się również na targu plemienia Konso, które 
znane jest z tarasowej uprawy roli i dobrej znajomości rolniczych sekretów. Kamienne tarasy otaczające 
ich wsie i pola - zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Kolacja i nocleg w Arba 
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Minch.           
 
Dzień 15 Arba Minch – plemię Dorze – Yirgalem (S/L/K) 
Odwiedzimy wioskę plemienia Dorze, słynną z niezwykłych domów o kształcie głowy słonia lub ula. Te 
niesamowite budowle, powstałe głównie z gliny i liści bananowca, sięgają 15 m wysokości i są bardzo 
trwałe. Zobaczymy jak tubylcy tkają swe słynne rękodzieła i jak uprawiają sorgo i bananowce. Przejazd do 
Yirgalem (ok.300 km). 
 
Dzień 16 Yirgalem – Addis Abeba (S/L/K) 
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Addis Abeby (ok. 340 km). Droga będzie prowadzić wzdłuż Wielkiego 
Rowu Afrykańskiego. Kolacja pożegnalna. Transfer na lotnisko, przelot do Europy. 
 
Dzień 17 Warszawa (-/-/-) 
Przylot do Warszawy. 
   
Cena obejmuje:  

 przelot samolotami rejsowymi na trasie Warszawa/Addis Abeba/Warszawa,  

 wizę wjazdową do Etiopii, 

 04 przeloty wewnętrzne (Addis Abeba/Bahir Dar, Gondar/Lalibela, Lalibela/Aksum, Aksum/Addis 
Abeba),  

 noclegi w hotelach 3* (pokoje z łazienkami) w części północnej oraz w lodge'ach w części 
południowej (dopłata do pokoju 1-os. 395 USD),  

 wyżywienie wg programu (S-śniadanie, L-obiad, K-kolacja),   

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania,  

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,  

 rejs po jeziorze Tana,  

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i parków,  

 usługi lokalnych przewodników,  

 pilota/tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel,  

 opłatę wjazdową do Etiopii oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,  

 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 
Warszawa, ul. Przyokopowa 31.  

 
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji, wycieczek fakultatywnych, 
napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie, obowiązkowej składki na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.  
 
 
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 12 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program 
może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczne ceny 
biletów lotniczych z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu i 
wizy wjazdowej. 
Przy wyjazdach do Etiopii jest zalecana profilaktyka antymalaryczna, obowiązkowe są szczepienia 
przeciw żółtej gorączce – wpis o tym fakcie musi być odnotowany w międzynarodowej książeczce 
szczepień.  
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