Date

18 March 2015
: _______________

Groeps Reis
Subject : _______________
Our Ref. : _______________
(60) N-14-8-16

Beste Ethiopie reiziger,
Hierbij bieden we u een programma “Ethiopia North” reizend met een groep van 8 tot 16 personen. Een bezoek aan het
Noorden van Ethiopie, voornamelijk historie als kerken, kastelen en andere oudheden maar ook veel natuur en vrijheid...
Een rustig en relaxed programma waar voldoende tijd genomen wordt voor de verschillende excursies en waar ook tijd is
om op eigen gelegenheid een wandeling te maken in de buurt van uw Lodge of Hotel.
Overnachtingen in Hotels en Lodges van goede klasse met in Addis het Yeka Guesthouse met ruime tuin, in Gondar de zeer
gezellige Lodge Du Chateau en in Lalibela het sfeervolle Top Twelve Hotel. 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.
Voor onze gasten die een extra dag (rust) in Addis willen door brengen is er de mogelijkheid om de laatste 2, voornamelijk
reisdagen te overbruggen met een binnenlandse vlucht** van Lalibela terug naar Addis Ababa.
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 gaarne dit mooie programma voor u verzorgen en uw tijd in dit pracht land tot een onvergetelijke maken.
Met hartelijke groet,

Gerard Pennings
Ethiopian Impressions tours, Addis Ababa, Ethiopie, 00251(0) 913 202952
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Historische Groeps Reis Noord –14 dagen – Mei 2015
Dag

Vertrek
Bole Airport

Deze tour start:
Dag 1
24 Juni
22 Juli
19 Aug

Addis Ababa

Aankomst

Km

Addis Ababa

Debre Libanos

Dag 2
Debre Libanos

Bahir Dar

465

Bahir Dar

--------

100

Bahir Dar

Gondar

220

Gondar

--------

20

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6
Gondar

Simen Mountains

140

Axum

320

Dag 7
Simen Mountains

Activiteiten
Vlucht:

140

8 -16 personen, single/twin/double room

Aankomst:

Nacht
Transfer naar het Yeka

“Addis City tour” voor de eerste indrukken en een bezoek aan Tomoca Coffee. U
begint uw tour naar het Noorden met enkele stops voor lunch en foto’s. Bij
aankomst een wandeling naar de 400 jaar oude Portuguese Brug waar u enkele
families Washa Gelada Baboons zult zien.
U bezoekt Debre Libanos, gesticht in 1284 door Tekle Haymanot. Een bezoek aan
de “Monastery and Museum” en u kunt de klim wagen naar de heilige grot en
het helige water. Hier zal u het enigsinds tragische verhaal verteld worden van de
Heilige Tekle Haymanot.
De Blauwe Nijl watervallen, U wandelt naar de watervallen via de oude
Portugeese brug. De weg terug een wandeling en de oversteek over de Nijl met
een klein bootje. In de Middag een boot tocht op het Tanameer met
een bezoek aan enkele Kerkjes op 1 van de eilandjes
Debre Birhan Silassi Church, gesticht in 1690 door Iyasu de Eerste. De enigste
Kerk in Gondar die ongeschonden bleef na de aanval door de Mahdist-Dervishes
van Sudan in 1888.
Gondar Castles en Fasil Bath, Fasil Ghebbi (royal Enclosure) is omgeven door een
hoge stenen muur met daarbinnen 6 kastelen of ruiness.
Fasilidas’s pool…….. Dit bad is het centrale hoogtepunt bij het Timkat Festival.
Een dag trekking door de Simen Mountains naar 1 van de langste (hoogste)
watervallen van Ethiopie. De Simen Mountains word ook wel het dak van Afrika
genoemd met als hoogste punt Mount Rash Dashen, 4.540 meter
Vandaag een hele dag rijden met enkele foto stops and lunch.
Het paseren van “the roof of Africa” met de meest prachtige uitzichten.
Een afdaling tussen Debark en Adi arkay van ongeveer 2000 meter.

Yeka Guesthouse
Incl. ontbijt
Ethio German Park Hotel
Incl. ontbijt

Tana Hotel, on the lake
Incl. ontbijt

Tana Hotel, on the lake
Incl. ontbijt

Lodge du Chateau
Incl. dinner & ontbijt
Lodge du Chateau
Incl. ontbijt & lunch box
Waliya Lodge
Incl ontbijt
Consular Hotel
Incl. dinner & ontbijt

www.lodgeduchateau.com

Ethiopian Impressions tours, Addis Ababa, Ethiopie, 00251(0) 913 202952
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Dag

Vertrek

Aankomst

Km

Dag 8
Axum

-------

50

Axum

Mekele

260

Mekele

Lalibela

290

Lalibela

-------

20

Lalibela

Kombolcha

380

Kombolcha

Addis Ababa

420

Addis Ababa

Bole Airport

80

Dag 9

Dag 10

Dag 11

Dag 12

Dag 13

Dag 14

Aansluitende tour
Zuid start op:

08 Juli, 05 Aug and 02 Sept. Voor
meer download u onze agenda...

Activiteiten
Axum, de noordelijke stad van Ethiopië best bekend vanwege de grote Stealle
velden. In de buurt van deze Stealle velden is Remhai's Tomb, bestaand uit 12
ondergrondse gewelven. Koningin van Sheba Bath en de Ark van het Verbond
Een zware maar prachtige klim naar Debre Maryam Korkor. Deze monastieke
kerk is te vinden op een klein plateau boven op een steile 2480 meter hoge
berg. Op korte afstand vind u een uitgehouwen Rots-Kerk Abba Daniel Korkor.
Tjdens de reis bezoekt u Wukro Meskel Kristos Rock Hewn Church 6 km ten
zuiden van Sekota, u geniet van de prachtige uitzichten rijdend door de bergen
en dalen. In de avond word u een traditionele koffie ceremonie aangeboden
waarbij u kunt genieten van de heerlijke geur van gebrande koffiebonen.
U bezoekt de uit rotsen uitgehouwen kerken. in de ochtend een cluster met 9
kerken en in de middag de zuid oostelijke cluster met 5 Kerken of Tombs.
“Lalibela Rock Hewn churches” staan op de wereld erfgoed lijst van Unesco.
** Optional is een vlucht naar Addis Ababa met de volgende dag vrij…
Kiest u om het programma te volgen met de bus dan is er een bezoek aan
Lake Haik. Zeer bekend om de prachtige natuur met haar volgelpracht.
Water Vogels als de “pink-backed Pelican” en de “Ethiopian Flycatcher”
U bezoekt de Bati Markt, één van de bijzondere kleurrijke markten van het
Noorden. Daarna vervolgt u de terug reis naar Addis Ababa. Na check in het Yeka
word u een dinner aangeboden 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.
De Sheromeda Markt die we bezoeken ook een bezoek aan het “woodcarriers
project” ‘s-Middags bezoeken we het National en Ethnologic museum. Deze reis
sluiten we af met een “tot ziens Dinner” in het Yeka …………
Vlucht:
Vertrek:

Nacht
Consular Hotel
Incl. ontbijt
Planet Hotel(br)
Incl. ontbijt
Top Twelve Hotel
Incl. dinner & ontbijt

Top Twelve Hotel(br)
Incl. ontbijt
Sunnyside Hotel(br)
Incl. ontbijt
Yeka Guesthouse(br)
Incl. dinner & ontbijt

Yeka Guesthouse(br)
Incl. dinner & ontbijt
Uw verblijf tot de Airport transfer
Home Sweet Home

www.toptwelvehotel.com
Ethiopian Impressions tours, Addis Ababa, Ethiopie, 00251(0) 913 202952
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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 group, zijn Euro 1.240
De totale kosten voor 1 persoon (single) voor de hierboven vermelde reis met de
overnachtingen in een “single room”, reizend in een group, zijn Euro 1.597
De totale kosten voor 2 personen (couple) voor de hierboven vermelde reis met de
overnachtingen in een “double room”, reizend in een group, zijn Euro 2.380 (per pers. € 1.190)
Inclusief de kosten voor:
- Toyota Bus - inclusief brandstof

** Optional:

- Engels sprekende chauffeur

Binnenlandse vlucht Lalibela – Addis (price per person € 157,--)

- Engels sprekende gids en extra Hostess bij meer dan 10 pers.

Internationale vlucht naar Addis, van A,dam, Brussel, Dusseldorf

- Kosten en Entrée voor alle excursies genoemd in het programma

of Frankfurt met KLM, Lufthansa, Turkish, Egypt or Ethiopian Air.

- Hotels en Lodges op basis van “twin/double/single” kamers
- 14x ontbijt, 5x Dinner, 1x lunch box voor de Simen wandeling
- Transfers van en naar de Luchthavens in Addis en Lalibela**

Exclusief de kosten voor:
- Lunch, dinners, drinken, anders dan bij inclusief

prijzen tussen de 500 en 750 euro als u tijdig boekt.
Vergelijk de prijzen op www.vliegwinkel.com
Zonodig kunnen wij ook de Internationale vlucht voor u boeken.
Zakgeld voor deze reis is geschat op 450 Euro.

- Kosten en Entrée voor alle excursies welke niet genoemd in het programma

Zwaarte van deze reis…

☹ ☹☹☹☺☺☺☺☺☺

- Internationale en Nationale** vluchten

Comfort van de Hotels, Lodges…

☺☺☺☺☺☺☺OOO

- Betalingen voor foto’s filmen en fooien

www.yeka-guesthouse.com

Ethiopian Impressions tours, Addis Ababa, Ethiopie, 00251(0) 913 202952
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Toyota minibus high roof 12 seats,

Toyota Coaster bus 20 - 22 seats,

Ethiopian Impressions tours, Addis Ababa, Ethiopie, 00251(0) 913 202952

Deze bus wordt ingezet voor 8 -10 personen

Deze bus wordt ingezet voor 11-16 personen
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www.planetinternationalhotel.com

www.facebook.com/pages/Ethio-German-Park-Hotel/125360957489158?fref=ts

www.consolarhotelaxum.com
Ethiopian Impressions tours, Addis Ababa, Ethiopie, 00251(0) 913 202952
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www.tourismethiopia.org
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, Addis Ababa, Ethiopie, 00251(0) 913 202952
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