Date

17 April 2016
: _______________

Tour Quotation
Subject : _______________
Our Ref. : _______________
(4) N-5-2

Beste Ethiopië reiziger,
Een kort 5-daags programma “Ethiopia Lalibela-Gondar” voor 2 personen met binnenlandse vluchten van Addis
naar Lalibela en daarna Gondar. Vanaf Gondar Airport richting de Simen Mountains en daarna richting Addis Ababa
met 1 van onze “four wheel drive” cars met goed Engels sprekende chauffeur.
Een volledig programma inclusief al de transfers van Airport naar Hotels en van Hotels naar de sites voor de dag
programma’s.
In Lalibela het Mountain View Hotel, ongeveer de beste optie in Lalibala liggend op een prachtige plaats met
mooie uitzichten. In Gondar de Lodge du Chateau, een kleine compound met een gezellige sfeer.
In 5 dagen een klein deel van Ethiopia North in vogelvlucht met als hoogte punt een prachtig stukje natuur......
Mocht u op zakenreis zijn of familiebezoek in Addis Ababa dan kan dit een mooi programma zijn om in een kort weekje
even de drukte van de stad achter u te laten. We horen graag of dit een idee voor een mooie tour zou kunnen zijn.
Met vriendelijke groet,

Gerard Pennings
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Group name: ........... – 5 Days – North – ………… 2016
Day

Start

Destination

KM

Day 1

2 persons, 1 double room

Activity

Night

Flight ET122 Dep. 07.30 Arr. 08.35
Addis Ababa

Lalibela

Car drive to Gondar 750 km

transfers
+ Local
Guide

Day 2
Lalibela

Gondar

Transfers
40

Day 3
Gondar

-------

260

Day 4
Gondar

Debre Marcos

540

Addis Ababa

310

Day 5
Debre Marcos

Mountain View Hotel(br)
Visit Rock Hewn Church compound in the morning the Northwestern cluster
were in 9 churches and in the afternoon the South eastern cluster were in 5
Churches or Tombs
Flight ET123 Dep. 12.15 Arr. 12.45
Gondar Castles and Fasil Bath, Fasil Ghebbi (royal Enclosure) is surrounded by
high stone walls and contains six castles. Fasilidas’s pool, the central stage of
the Timkat Baptism celebration.
Day trekking to the Simen mountains, Genbar Falls or another direction. The
Simen Mountains is one of Africa’s largest ranges with at least a dozen peaks
topping the 2000 mtr. Mount Rash Dashes is the highest point in Ethiopia
Blue Nile Falls, hike to Falls over the old Portuguese bridge, on the way back
passing the Nile by small boat.
Debre Libanos founded in 1284 by Tekle Haymanot. Visit the Monastery and
Museum and climb up to the holy water place. Hike to the 400 years old
Portuguese Bridge. Find the cave of the Washa Gelada and the Falls.

Lodge Du Chateau(br)

Lodge Du Chateau(br)

Gozamen Hotel

KZ-Hotel

www.mountainsviewshotel.com

Ethiopian Impressions Tours

Page 2 van 6

The total costs for 2 persons for the above mentioned program,
by flight and Nissan Patroll is Euro 1.699, -The total costs for 2 persons for the above mentioned program,
by flight and Toyota Landcruiser 80 is Euro 1.574, --

INCLUDING
- Transfers from and to Airports and sites

Specified costs including VAT:

- Domestic Flight Add – Lal - Gond

5 days Nissan Patroll

€

625,--

- Costs for all excursions mentioned in the program

5 days Toyota Landcruiser 80

€

500,--

Hotel rooms 1 double room

€

308,--

- breakfast lunch or dinners, camp food and water

Entrance, local guides,

€

296--

- costs for al excursions not mentioned in the program

Flight tickets Add – Lal – Gond

€

470,--**

- Hotel room nights on basis of 1 double room

EXCLUDING

- International, flights
- Payments for film, photo’s or Tip

** Flight prices are day prices and can be changed. There will be a discount if the
international flight is by Ethiopian Airlines or if residence ID can be showed………

www.lodgeduchateau.com
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New Nissan Patrol 2008››› with Airco

Landcruiser 80 4 seats,

www.ethiopianairlines.com
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Voorwaarden
De betaling dient 30 dagen voor aanvang van de reis 90% te zijn voldaan. In verband met vooruitbetalingen van Lodges, Hotels of soms Tickets zal 40% binnenkort aan u berekend worden.
50% zal dan kort voor de tour voldaan mogen worden de laatste 10% mag na de tour voldaan worden................ U mag de bedragen storten op de rekening bij de ING-bank in Nederland.
De Bank informatie sturen we gelijk met de boekingsbevestiging.
Mocht er een of meer overnachtingen in hotels volgens het programma door onvoorziene redenen niet mogelijk zijn, dan zal er naar een alternatief hotel worden gezocht zo mogelijk 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 reis- annulerings- 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
P.L.C. In geval van koers en brandstofwijzigingen van meer dan 10% is E.I.T. gerechtigd om, tot 2 maand voor de tour, de prijs aan te passen. Indien de verhoging meer dan 20% bedraagt
bent u gerechtigd om de tour kosteloos te annuleren.
In geval van annulering van de tour tot 14 dagen voor aanvang zal 15% van de reissom en alle reeds betaalde boekingen als annuleringskosten aan u berekend worden. Bij annulering
binnen 14 dagen voor aanvang zullen de niet gebruikte kosten als brandstof en entree aan u geretourneerd worden. Auto kosten kunnen binnen die 14 dagen retour mits de auto opnieuw
kan worden ingezet.......... Zo nodig zullen de namen van reizigers op de boekingsbevestiging vermeld worden voor uw annuleringsverzekering.............

EXTRA NOTE excluding!!
Ontbijt, lunch, en diner in Addis is ongeveer 500 birr p/p/dag
Ontbijt, lunch en diner buiten Addis is ongeveer 450 birr p/p
e.e.a. is gemiddeld en uiteraard zonder sterkedranken.
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