Date

8 August 2016
: _______________

Tour Quotation
Subject : _______________
Our Ref. : _______________
(23) S-9-2

Beste Ethiopië reiziger,
Een programma “Ethiopia South” voor 2 personen, met een relaxt programma. Een ronde om de “Rift Lakes” waar veel
natuur en wildlife te vinden is. Ook zult u veel verschillende soorten vogels zien. Een volledig ingevuld dagprogramma
met een excursie naar de Dorze Village, Awassa Vismarkt en andere uitstapjes.
Overnachtingen in de mooie Lodges als Sabana, Paradise en Negash Lodge. Ook de Aregash Lodge staat in het programma,
één van Ethiopisch best georganiseerde Lodge waar u welkom word geheten met een traditionele koffie ceremonie.
Links naar de websites van de Hotels en Lodges staan in het programma en mocht u andere overnachtingen wensen dan
kunt u ons een Email sturen en passen we het aan zoals u dat wenst.
Verschillende opties voor vervoer, een jonge Nissan Patroll met airconditioning die we gaarne aanbevelen of de wat oudere,
maar sterke en degelijke Toyota Landcruiser 80 met chauffeurs die goed Engels spreken. Wat betreft het dagprogramma zijn
er wel kleine wijzigingen te maken in overleg met de chauffeur als er maar niet in het donker buiten de steden gereden wordt.
Stoppen waar u dat wenst, een bezoek bij de lokale bevolking of ergens een korte wandeling behoort tot de mogelijkheden.
We horen graag of dit een idee voor jullie tour zou kunnen zijn. Mocht u met een ander aantal personen willen reizen of deze
route met enkele dagen extra, mail dan naar gerard@ethiopianimpressions.com of gerard.b.pennings@gmail.com
We willen graag een mooi programma voor u verzorgen.
Met vriendelijke groet,
Gerard Pennings
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Group name: .............. – 9 days’ – South – ………… 2016/17
Day

Start

Destination

KM

Day 1
Addis Ababa

2 persons, 1 double/twin room

Activity
Flight
Arrival:
Awash Wildlife Park and Falls Animal drive in the park can be done late in the
afternoon, evening or early morning. Around 6 pm drive the Hyena cave
Outside the park to meet a 60 hyena’s

Awash

240

Awash

Langano

220

Sjala Abijata Wild life park, a paradise for 250 bird species,

Langano

Yirgalem

120

Wondo Genet Hot springs, Hot water is used for healing. This rich mineral
water is attracting a lot of birds and is a paradise for birdwatchers....

Yirgalem

--------

Yirgalem

Arba Minch

320

Arba Minch

--------

80

Arba Minch

Wolisso

400

Wolisso

--------

60

Wolisso

Addis Ababa

200

Night
l
Awash Lodge(br)

Day 2

Day 3
Day 4
--

Day 5

Day 6

Day 7

Day 8
Day 9

2 hours hike through Hassani Forest, Coffee and Banana Plants You stay in one
of the best-run resort of Ethiopia Upon arrival you will be welcomed wiith a
traditional coffee ceremony. One of most populair place for birdwatching....
Awassa fish Market, Early morning the fisherman’s coming from the Lake
and are welcomed by huge birds as pelicans. Senkele Wildlife Park, Swaynes
Hartebeast.......Chitu Hora Lake, 10.000 Flamingo’s,
Arba Minch translated as “Forty Springs “. Boat trip Lake Chamo, spotting
Crocodiles, Hippo’s and many colourful birds. Drive to the forty springs near
the Head Quarters and the Crocodile Farm what kept about 8000 animals
Dorze Village, tribes known as weaving the finest cloth. A very colourful
market held on Monday and Thursday. In a 30 minutes’ hike you can find the
impressive 30-meter-high Toro Waterfall guided by any local.
Wonchi Crater, a massive extinct volcano which reaches an elevation of
almost 3400 meter. From H.Q. it is possible go on horseback to reach the lake.
On the way back to Addis, Born Free Wildlife Park near Menagesha.
Back in Addis Ababa you can visit the Mercator Market. This seems to be the
biggest open air market in Africa. A smaller market area is the Sheromeda
Flight:
Departure:

Sabana Beach Resort(br)

Aregash Lodge (br)
Aregash Lodge (br)

Paradise Lodge(br)

Paradise Lodge(br)
Negash Lodge(br)
Negash Lodge(br)

Optional Hotel in Addis
Home Sweet Home

www.aregashlodge.com
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The total costs for 2 persons for the above mentioned program,
driving with Nissan Patroll is Euro 2.478, -The total costs for 2 persons for the above mentioned program,
driving with Toyota Landcruiser 80 is Euro 2.298, -INCLUDING
- Toyota/ Nissan - including fuel

Specified costs including VAT:

- English speaking driver

9 days Nissan Patroll with Airco

€

1.125,--

- Costs for all excursions mentioned in the program

9 days Toyota Landcruiser 80

€

945,--

Fuel costs for the whole program (1600 - 1700 km)

€

341,--

Entrance fees etc. for the mentioned program

€

394,--

Hotel and Lodge room based on 1 double/twin

€

618,--

- Hotel room nights on basis of 1 double/twin
- Transfers from and to Bole Airport

EXCLUDING
- breakfast lunch or dinners
- costs for al excursions not mentioned in the program
- International, domestic flights
- Payments for film, photo’s or Tip

http://bornfree.wildlifedirect.org/tag/ethiopia/

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

Landcruiser 80
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www.negashlodge.com

www.sabanalangano.com

www.awashfallsecolodge.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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