Welkom,
Welkom in het prachtige Ethiopie! Een land met ruim 85 miljoen inwoners waarvan 6 miljoen in de
hoofdstad Addis Ababa. De prachtige natuur, de gastvrije bevolking, het heerlijke klimaat, maar ook de
nood van de mensen, maakt diepe indruk. Zoals beschreven in het boek 'Awash': "Wie eenmaal in
Ethiopië was, heeft levenslang."
Visa
U kunt uw Visa in Addis Ababa op Bole Airport kopen voor gepast Euro 46 of $ 50.
Let op de data, de Visa afgegeven op Bole Airport is 1 maand geldig. Voor langer verblijf moet u contact
opnemen met de Ethiopische Ambassade te Brussel. http://www.ethiopianembassy.be/en/
U kunt ook uw Visa door de visumdienst laten verzorgen. http://visumdienst.com/ethiopi%EB.html

Gezondheid
Addis Abeba heeft goede privé klinieken. In het binnenland is in elke redelijke plaats wel een polikliniek
te vinden met een eenvoudige apotheek. Ga voor uw vaccinaties en medicatie af op het advies van uw
huisarts of lokale GGD. Zorg dat u de basisbenodigdheden zelf van thuis meeneemt bv een setje nieuwe
spuiten en naalden. Uw lokale GGD of arts heeft de meest recente informatie welke veelal internationaal
verspreid word op medische fora.
In het Noorden komt enkel rond Lake Tana Malaria voor en in het zuiden heerst op veel plaatsen malaria.
In de meeste hotels hangt er al een klamboe boven het bed maar u kunt ook zelf een nieuwe meenemen.
Wees erg voorzichtig met drinkwater. Wij adviseren u gebotteld drinkwater te kopen en nergens uit de
kraan te drinken. Plastic flessen met drinkwater zijn overal in het land volop verkrijgbaar. Zorg voor een
voorraadje nieuwe flessen drinkwater als u richting de campsites gaat of naar Omo Valley.
Over het algemeen kunt u overal in het land met een gerust gevoel gaan eten bij hotels of restaurants.
Ethiopiërs hebben de gewoonte om bijvoorbeeld groenten ofwel te koken ofwel te bereiden met zout of
azijn waardoor er weinig kans bestaat dat u er ziek van zult worden. Probeer wel het eten van rauw vlees
te vermijden! Dit maakt deel uit van de traditionele gerechten en wordt door de Ethiopiërs zelf juist vaak
als lekkernij gezien.
Dat geld stink naar men wel eens zegt zult u ervaren. Niet enkel het water kan uw maag en darm flora
verstoren. Dus niet enkel na het plassen handen wassen, ook na het geld tellen.

Geld
In Ethiopië kunt u prima terrecht met Euro’s en ook met Dollars (USD) Het beste is om contante Euro
mee te nemen omdat Pin, Visa en andere kaarten afhankelijk zijn van internet verbinding.
De locale munteenheid is de Ethiopische birr (ETB). In Addis Ababa en de grotere steden zoals Gondar,
Bahir Dar, Shashemene, Arba Minch en Awassa is het mogelijk om geld te wisselen bij de bank. In geval
van een reis naar het zuiden, hou dan rekening met voldoende 1 birr biljetten voor het maken van foto’s
bij de stammen.
Ethiopië is een relatief goedkoop land. Het minimum salaris van een dagwerker ligt rond één euro per
dag. Een kopje koffie krijgt u voor ongeveer drie birr en u kunt in Addis Abeba al redelijk goed uit eten
voor 60-90 birr per persoon. Over het algemeen is het noorden iets duurder dan het zuiden, dit vanwege
de grotere invloed van toerisme. U hoeft niet te verwachten grote bedragen kwijt te zijn tijdens uw reis.
Maar dit hangt natuurlijk ook af van uw behoefte aan het kopen van souvenirs.
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Fooien en bedelaars
Hoewel er in veel restaurants en hotels service charge wordt betaald is het gebruikelijk om een fooi te
geven. Van 2 tot 5 birr is vaak al voldoende om bijvoorbeeld serveerders het gevoel te geven dat ze hun
werk goed hebben gedaan.
Er wordt veel gebedeld in Ethiopië, vooral in Addis en andere grote steden kan het soms zo zijn dat tot
vervelens toe bedelaars op u afkomen. Deze zijn vrij vasthoudend en kan het soms moeilijk zijn om daar
mee om te gaan, maar als u iets wilt geven zijn een paar muntjes al gauw voldoende. Immers een
broodje kost maar 1 birr. En een goede maaltijd is voor deze mensen al verkrijgbaar voor zo’n vijf birr.
Sinds eind 2009 is het wettelijk verboden om op straat, tussen het verkeer te bedelen. Er wordt op
toegezien dat er dus ook vanuit de auto niet gegeven wordt en gebeurt dat toch dan kan dat bestraft
worden met een boete. Bij een boete moet de chauffeur zijn rijbewijs afgeven en dan is het een klus van
minimaal een halve dag om die weer terug te krijgen. Dat kan dan weer invloed hebben op het verloop
van uw programma...
Fooi voor chauffeurs / gidsen
Het is ook gebruikelijk om uw chauffeur en gids een fooi te geven aan het einde van uw reis. Hierbij kunt
u denken aan zo’n 100 birr per dag, uiteraard gerelateerd aan de kwaliteit van hun werk. Ziet u de
genoemde bedragen a.u.b. als een richtlijn, natuurlijk bent u altijd vrij om hier anders mee om te gaan.
Chauffeurs en gidsen zorgen zelf voor hun eigen onderkomen en eten, het is aan uzelf om ze eventueel
soms uit te nodigen om mee te eten, het is zeker geen verplichting. Over het algemeen hoort een
chauffeur of gids alleen klaar te staan als u erom vraagt en zich verder afzijdig te houden. U kunt echter
te allen tijde hun hulp inroepen bij overleg e.d. Het is bijna niet het geval dat zij in hetzelfde hotel
overnachten. Zorgt u daarom ervoor dat u het telefoonnummer van de chauffeur of gids bij de hand
hebt.

Lokale gidsen
Hoewel u misschien een gids heeft die de gehele reis met u meereist, is het in Ethiopië gebruikelijk, of
vaak zelfs een verplichting, om bij de attracties een lokale gids in te huren.
Dit heeft voor u grote voordelen, aangezien een lokale gids vaak zeer veel gedetailleerde kennis heeft
over de attracties. Als u en compleet programma van ons heeft dan is dit inclusief de kosten van de
lokale gids. Ondanks dat rekenen ze toch nog op een kleine tip.
Fooien voor deze lokale gidsen kunnen uiteenlopen van 20-40 birr voor een jongen die vrolijk met u
meeloopt om u een dagje gezelschap te houden, tot zo’n 100-150 birr per persoon voor een officiële gids
die u alles uitlegt over een bezochte attractie. Dit alles verschilt echter van plaats tot plaats! Vooral
Lalibela is hierin een uitschieter. Ook zal u hier en daar moeten betalen voor het gebruiken van een
videocamera.
Vervoer
Het is tijdens de reis niet toegestaan om mensen van buiten uw groep een lift te geven in de auto,
behalve als u deze reizigers kent en ons kantoor daarvan in kennis stelt. De chauffeurs worden hier ook
op gewezen. Het gebeurt vaak genoeg dat u onderweg mensen tegen komt die u om een lift vragen in
een afgelegen gebied. Of dat uw lokale gids vraagt om een stukje (buiten het programma) met u mee te
rijden. Dit is ten strengste verboden door de Ethiopian Tourism Commission. Voor elke reis heeft de
chauffeur een licentie brief van Ethiopian Impressions Tours bij zich, waarin u als toerist individueel
vermeldt staat. Elke extra, niet geregistreerde passagier is niet toegestaan! Daarom, én omdat wij m.b.t.
derde personen uw veiligheid niet kunnen garanderen, is het niet toegestaan lifters mee te nemen.
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Binnenlandse vlucht
Mocht er in het programma een “domestic flight” geboekt zijn dan moet u officeel 2 u van tevoren
inchecken, later is op eigen risico. De max. mee te nemen bagage is 20kg. Overige bagage kan zo
mogelijk in overleg met de chauffeur in de auto mee naar de plaats van bestemming.
Vertrouwen en verantwoordelijkheden van chauffeurs en gids
Tijdens uw reis is uw bagage de meeste tijd in de auto welke is voorzien van goed werkende sloten. De
chauffeur moet telkens de auto goed afsluiten. Let u echter zelf ook goed op dat u, wanneer u de wagen
verlaat ook de deuren op slot doet. U kunt geregeld in de verleiding komen om uw tassen of camera
liever in de auto te laten liggen tijdens een excursie of koffie/lunchstop onderweg. Wij nemen echter
géén verantwoordelijkheid voor het zoek raken van of schade aan uw spullen. Laat geen waardevolle
spullen in de auto achter, net als overal ter wereld geld dit ook voor Ethiopië.
Het openlijk dragen van sieraden sterk af te raden en beter deze op te bergen of in het geheel niet mee
te nemen. Laat u op straat niet afleiden door mensen die u aanspreken of hoe dan ook uw aandacht
trekken............ zij zijn nooit alleen. Let u alstublieft goed op uw waardevolle eigendommen!!
Wij hopen u hierbij nuttige informatie te hebben geboden om zo een onaangename verrassing tijdens uw
reis zoveel mogelijk te voorkomen. Ethiopia is het veiligste land van Afrika maar wees niet naïef…

Het gehele team van Ethiopian Impressions Tours wenst u een fijn en
onvergetelijk verblijf in het indrukwekkende Ethiopië!
Contactgegevens
Algemeen, E-mail: info@ethiopianimpressions.com of gerard.b.pennings@gmail.com
Nederland,

+31 (0) 6 83960171 Gerard Pennings
+31 (0) 6 83296072 Selamawit Abebe
+31 (0) 85 8769443 Kantoor Lochem

Ethiopië,

+251 (0) 910 193906 Netsanet Abebe
+251 (0) 913 612561 Dereje Firew
+251 (0) 116 633382 kantoor Addis Ababa

In dringende gevallen, kunt u altijd direct contact opnemen met
Gerard Pennings +31 0683960171 of Selamawit Abebe +31 0683296072
per mobile, wats-up, fiber of skype.... skype name: ethiopianimpressions
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