Date

23 May 2015
: _______________

Groeps Reis
Subject : _______________
Our Ref. : _______________
(40) S-14-8-16

Beste Ethiopie reiziger,
Hierbij bieden we u een 14 daags programma “Ethiopia South” reizend met een groep van 8 tot 16 personen.
Een Culturele reis naar het Zuiden van Ethiopie. Veel natuur met wandelingen en eigen tijd... Van de ongeveer 20 stammen
die leven in het zuiden zullen er 8 bezocht worden. Er zal tijd worden genomen om op een sociale manier kennis te maken
met de Locale bevolking en hun gebruiken. Een rustig en relaxed programma met een excursie naar onder andere de Dorze
Village, Konso Village en het Jinka Museum. Diverse kleurrijke zuidelijke markten en op een vroege morgen de vis markt in
Awassa. Een wandeling door Bananen en Koffie plantages waarbij een koffie ceremonie en meer.... Ervaart U het zelf.
Overnachtingen in Hotels en Lodges van goede klasse. Een enkele basis zoals in Dorze en Jinka maar ook een aantal luxe
lodges als de Paradise lodge, Aregash Lodge en de Buska Lodge. Een mooie afsluiting van deze indrukwekkende tour in de
Sabana Beach Resort waar het ook mogelijk is om te zwemmen in Lake Langano. Klikt u op de links in dit programma dan
vindt u meer informatie over uw overnachtingen en mocht u verdere vragen hebben mailt u ons dan alstublieft.
U krijgt bijna het gevoel dat u prive reist omdat u met 4 max. 5 personen in 1 auto rijdt. Door de ongerepte natuur en veel
onverharde wegen rijden we met sterke “four wheel drives” zoals de Nissan Patroll of de Toyota Landcruiser. Onze wagens
worden gereden door Engels sprekende chauffeurs die tevens uw gids zijn en u graag wegwijs maken in hun mooie land.
Deze reis is gegarandeerd bij 8 inschrijvingen en zodra u boekt houden we u per e mail op de hoogte van het aantal aanmeldingen en de reeds geboekte kamerindelingen. Mocht een reis niet voldoende ingevuld worden dan doen we u geheel
vrijblijvend een aanbieding voor 2, 4 of 6 personen. U kunt deze reis boeken door een e-mail te sturen naar
gerard@ethiopianimpressions.com of gerard.b.pennings@gmail.com met vermelding van bovenstaand referentie nummer.
We zouden graag een mooi programma voor u verzorgen en uw tijd in dit prachtige land tot een onvergetelijke maken.
Met hartelijke groet,
Gerard Pennings
Ethiopian Impressions tours Plc.

Page 1 van 8

Culturele Reis Zuid Ethiopië – 14 days - Mei 2015
Dag

Vertrek

Aankomst

Km

Bole Airport

Addis Ababa

Addis Ababa

Wolisso

190

Arba Minch

420

Arba Minch

-------

60

Arba Minch

Jinka

300

Jinka

-------

180

Jinka

Turmi

120

8 -16 persons, single/twin/double room
Activiteiten

Vlucht:

Aankomst:

Deze tour start:
Dag 1

08 Juli
05 Aug
02 Sept

Dag 2
Wolisso
Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Dag 7
Turmi

-------

180

“Addis City Tour” voor de eerste indrukken met een bezoek aan Tomoca Coffee.
Vervolgens na de koffie of lunch rijden we naar Wonchi Crater, een enorme
uitgedoofde vulkaan met een hoogte van ongeveer 3400 meter.
Vandaag rijden we, met koffie, lunch en foto stops, naar de Dorze Village waar we de
volgende dag een excursie doen naar de Dorze stam. De Dorze staan bekend om hun
kwaliteiten in het weven van kleding, o.a. sjaals en netella’s voor kerk gebruik.
Arba Minch vertaald als “veertig bronnen“. Met de boot over Lake Chamo om de
reusachtige krokodillen van dichtbij te kunnen zien. Verder zijn er de Nijlpaarden
(Hippopotamus of Hippo’s) en de vele prachtige gekleurde vogels te zien.
Vandaag na de reis, gaan we in de middag de Ari, Tsemay en de Bena stammen
bezoeken. De Ari, bekend om goede graan oogsten en uistekende honing. De Bena
stam waar de vrouwen hun haren behandelen met boter….
We rijden in de ochtend naar het Mago National Park waar we de Mursi stam bezoeken. De Mursi is zeer bekend om haar gezicht versierselen waarbij de vrouwen
mooi gekleurde lip schotels dragen. In de middag bezoeken we het Jinka Museum.
Vanaf Jinka rijden we naar Turmi. De Turmi Village bestaat uit een aantal kleine
dorpjes in een circle van 2 kilometer en herkenbaar aan de traditional Hamar hutjes.
In elk dorpje woont een familie en bestaat uit een 10 tot 15 hutjes.
We bezoeken de Dinsdag markt in Dimeka. De hoofdstad van het Hamar gebied. Op
deze kleurrijke markt doen verschillende stammen hun handel. ‘s Middag rijden we
naar de Dassenech stam en steken de Omo rivier over met een kleine boot.

Nacht
Yeka Guesthouse
Incl. ontbijt
Negash Lodge
Incl. ontbijt
Mekonen Lodge
Incl. ontbijt
Paradise Lodge
Incl. ontbijt
Orit Hotel
Incl. ontbijt
Orit Hotel
Incl. ontbijt
Buska Lodge
Incl. dinner & ontbijt
Buska Lodge
Incl. dinner & ontbijt

www.negashlodge.com
Ethiopian Impressions tours Plc.
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Dag

Vertrek

Aankomst

Km

Dag 8
Turmi

Yabelo

310

Yirgalem

325

Dag 9
Yabelo
Dag 10
Yirgalem

-------

--

Yirgalem

Langano

140

Langano

--------

80

Langano

Addis Ababa

220

--------

80

Dag 11

Dag 12

Dag 13

Dag 14
Addis Ababa

Aansluitende tour
Noord start op:

22 Juli, 19 Aug and 16 Sept. Voor
meer download u onze agenda...

Activiteiten
Konso Village, de Konso stam, bekend om hun harde werk in de landbouw en hun
capaciteiten om 2x per jaar te oogsten. We bezoeken New York Village, een gebied
met de prachtige rode rotsen, ook wel de “Grand Canyon” van het zuiden genoemd
We beginnen de dag met een bezoek aan de Borena stam. Een kleurijk gekleed volk
in kleine hutjes. Bekend om hun manier van waterputten, de “zingende bronnen”.
We rijden naar Yirgalem door koffie gebieden. Vraag de chauffeur om stops.....
U kunt vandaag genieten van de ligging en service van één van de best georganiseerde Lodges van Ethiopie. Een prachtige wandeling door “Hassani Forrest”, door
koffie en bananen plantages. U zult hier veel verschillende vogels aantreffen.
Vroeg opstaan voor een bezoek aan de Awassa Vis markt, gehouden aan de
waterkant waar u de vissers ziet binnenkomen met hun vangsten. We rijden door
naar de Lake Langano waar u in de middag kunt genieten van het prachtige uitzicht
over het meer en waar u kunt zwemmen of baden. Bad schoenen aanbevolen.
Vandaag een bezoek aan het Sjala Abijata wild life park. Een paradijs voor een 250
soorten kleurijke Vogels. In het park huizen ook grotere zoogdieren in diverse
kuddes. U ziet het wrattenzwijn, de Golden Jackals, Oribi Antilopes en meer…….
Na ontbijt en een laatste uurtje aan het water rijden we terug naar Addis Ababa. De
laatste 80 km van deze “impressive” tour rijden we over de “moderne snelweg”.
Na “check in” in het Yeka is er een dinner in het “Traditional Habesha 2000”
Vandaag naar de berg Entoto. Op Entoto bezoeken we het Paleis en Museum van
Menelik II. U kunt genieten van het prachtige uitzicht over de stad Addis Ababa.
Een bezoek aan de Sheromeda Markt en het achter de markt liggende “woodcarriers project” In de middag bezoeken we het National en Ethnologic museum.
Deze reis sluiten we af met een “tot ziens Dinner” in het Yeka …………
Vlucht:
Vertrek:

Nacht
Borena Lodge
Incl. ontbijt
Aregash Lodge
Incl. ontbijt
Aregash Lodge
Incl. ontbijt
Sabana Beach Resort
Incl. dinner & ontbijt

Sabana Beach Resort
Incl. ontbijt
Yeka Guesthouse
Incl. dinner & ontbijt
Yeka Guesthouse
Incl. dinner & ontbijt
Uw verblijf tot de Airport transfer
Home Sweet Home

www.aregashlodge.com
Ethiopian Impressions tours Plc.
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De totale kosten voor 1 persoon (single) voor de hierboven vermelde reis met de
overnachtingen in een “twin room”, reizend in een groep, zijn Euro 1.245
De totale kosten voor 1 persoon (single) voor de hierboven vermelde reis met de
overnachtingen in een “single room”, reizend in een groep, zijn Euro 1.546
De totale kosten voor 2 personen (couple) voor de hierboven vermelde reis met de
overnachtingen in een “double room”, reizend in een groep, zijn Euro 2.380 (per pers. € 1.190)
Inclusief de kosten voor:
- Toyota/Nissan 4 x 4 - inclusief brandstof
- Engels sprekende chauffeur
- Engels sprekende gids en een extra Hostess bij meer dan 10 pers.

** Optional:

Internationale vlucht naar Addis, van A,dam, Brussel, Dusseldorf
of Frankfurt met KLM, Lufthansa, Turkish, Egypt or Ethiopian Air.

- Kosten en Entrée voor alle excursies genoemd in het programma

prijzen tussen de 500 en 750 euro als u tijdig boekt.

- Hotels en Lodges op basis van “twin/double/single” kamers

Vergelijk de prijzen op www.vliegwinkel.com

- 14x ontbijt, 5x Dinner,

Zonodig kunnen wij ook de Internationale vlucht voor u boeken.

- Transfers van en naar de Luchthaven in Addis Ababa

Zakgeld voor deze reis is geschat op 475 Euro.

Exclusief de kosten voor:
- Lunch, dinners, drinken, anders dan bij inclusief
- Kosten en Entrée voor alle excursies welke niet genoemd in het programma

Zwaarte van deze reis…

☹ ☹☹☺☺☺☺☺☺☺

Comfort van de Hotels, Lodges…

☺☺☺☺☺☺☺OOO

- Internationale en Nationale vluchten
- Betalingen voor foto’s filmen en fooien

www.buskalodge.com
Ethiopian Impressions tours Plc.
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New Nissan Patrol 2008››› with Airco

Landcruiser 80 4 seats,
Ethiopian Impressions tours Plc.
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www.sabanalangano.com

www.paradiselodgeethiopia.com

http://www.yabeloboranalodge.com

Ethiopian Impressions tours Plc.
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Voorwaarden
De betaling dient 30 dagen voor aanvang van de reis 80% te zijn voldaan. In verband met vooruitbetalingen van Lodges, Hotels of soms Tickets zal 40% direct na boeking aan u berekend
worden. 40% zal dan 1 maand voor de tour voldaan mogen worden en de laatste 20% mag 1 week na de tour voldaan worden. U mag de bedragen storten op onze rekening bij de INGbank in Nederland. De Bank informatie staat op de factuur en sturen we gelijk met de boekings bevestiging.
Mocht er één of meer overnachtingen in hotels volgens het programma door onvoorziene redenen niet mogelijk zijn, dan zal er naar een alternatief hotel worden gezocht zomogelijk met
vergelijkbaar niveau. Indien er zich problemen voordoen met het vervoermiddel waardoor de veiligheid in het geding komt zal E.I.T. trachten om binnen 24 uur voor vervanging te zorgen.
U ben zelf verantwoordelijk voor Uw eigen reisongevallen- en ziektekosten verzekering en voor de gevolgen van verlies, beschadiging of verloren gaan van bagage en/of reisdocumenten.
Als door onvoorziene omstandigheden, waar E.I.T geen aandeel in heeft, het reisprogramma wordt ingekort, kan de betaalde reissom niet worden verhaald op Ethiopian Impressions Tours.
In geval van annulering van de tour tot 3 weken voor aanvang zal 40% van de reissom en alle reeds betaalde boekingen als annuleringskosten aan u berekend worden. Bij annulering binnen
3 weken voor aanvang zal de reeds betaalde 80% niet geretourneerd worden. Uw namen zullen op de boekingsbevestiging vermeld worden voor uw annuleringsverzekering.
Wij adviseren u om goed voorbereid aan uw reis te beginnen. indien u vragen heeft kunt u die mailen aan gerard@ethiopianimpressions.com
Bij boeking ontvangt u een documentje met algemene informatie over visa, geld en gebruiken.
De medewerkers van Ethiopian Impressions Tours wensen u een prettige reis.

Ethiopian Impressions tours Plc.
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