Date

9 August 2016
: _______________

Tour Quotation
Subject : _______________
Our Ref. : _______________
(20) S-12-4

Beste Ethiopië bezoeker,
Twaalf dagen “Ethiopia South” voor 4 personen met een bezoek aan de bijzondere Stammen in het zuiden, een dag trip naar
de Bale Mountains en de laatste enkele nachten van de tour in de prachtige Sabana Beach Resort gelegen aan Lake Langano.
U bezoekt de bijzondere vismarkt in Awassa, u wandelt door Bananen- en koffieplantages en meer..
Het dagprogramma is ingevuld maar is t.z.t in overleg met de chauffeurs in kleine details aan te passen. Bij Omo gebied gaat
u een aantal stammen bezoeken en markten kunnen pas afgestemd worden als de data van reizen bekend zijn. Ook kan het
zijn dat er te plaatse bericht is van festivals die u wilt bezoeken. Buiten de steden mag er niet in het donker gereden worden.
Overnachtingen in Hotels en Lodges van goede klasse met daartussen was basis in bv. Yabelo en Jinka. Mocht deze prijs
wat te hoog zijn dan kunnen we meer basis overnachtingen boeken maar de nu genoemde zijn zeker aan te bevelen.
Vervoer, twee opties zijn genoemd, de jonge Nissan Patroll met airconditioning of de wat oudere maar degelijk en sterke
Toyota Landcruiser 80. Beide wagens gereden door Engelssprekende drivers die u graag wegwijs maken in hun mooie land.
We horen graag of dit uw tour zou kunnen zijn. Mocht u met een ander aantal personen reizen of andere Lodges wensen,
stuurt u dan geheel vrijblijvend een e-mail naar gerard@ethiopianimpressions.com of gerard.b.pennings@gmail.com
We willen graag een mooi programma voor u verzorgen.
Met hartelijke groet, Gerard Pennings
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Group name: .............. – 14 Days – South – …………. 2016
Day

Start

Destination

KM

Bole Airport

Addis Ababa

Addis Ababa

Wolisso

190

Arba Minch

400

Arba Minch

-------

60

Arba Minch

Jinka

300

Jinka

-------

140

Jinka

Turmi

120

Day 1

Day 2
Wolisso
Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

4 persons, 2 double/twin room

Activity
Flight:
Arrival:
Addis Ababa City Tour, drive around and get the first impressions of the
specialties of the traffic Wonchi Crater; a massive extinct volcano witch
reaches an elevation of almost 3400 meter.
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.
Arba Minch translated as “forty Springs “. Boat trip Lake Chamo, spotting
Crocodiles, Hippo’s and many colourful birds. This boat trip is a real
adventure. You come very near the crocodiles for exceptional photoshoots.
Ari, farming grain crops, life stock and produce excellent honey. Tsemay tribe,
dominant people estimated number of 5.000. Bena tribe, Women of the tribe
wear beads in their hair that is held together with butter
Mago National Park, Mursi tribes witch are best known by their face
decoration and their famous lip plates Jinka museum, what provides a lot of
information of the various culture of the South Omo.
Turmi Village, a small couple of small traditional Hamar villages in a circle of
2 km, which typically consist of a few extended families in a 10 up to 15 huts/

Night

Negash Lodge(br)

Paradise Lodge(br)

Paradise Lodge(br)

Jinka Resort

Jinka Resort

Buska Lodge(br)

www.negashlodge.com
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Day

Start

Destination

KM

Day 7
Turmi

Yabelo

310

Yirgalem

275

Day 8
Yabelo
Day 9
Yirgalem

-------

--

Yirgalem

Langano

120

Langano

--------

190

Langano

Addis Ababa

220

Day 10

Day 11

Day 12

Activity
Konso Village, visit chief Gezahegne Woldu’s compound.
Best known as hard workers in different Farming with the knowledge for two
times collecting a crop from their land. Visit New York village, Red stone area
Drive through coffee area with coffee and Banana Plants Ask your driver to
stop and visit a small local Coffee farmer. Visit the colorful Borena tribe.
A remarkable feature of the Borena culture is the Singing Wells
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 with a
traditional coffee ceremony. One of most populair place for birdwatching....
Today you visit the Awash Fish market in the morning and drive to Langano.
Afternoon you can relax around the lodge and near the beach.
Swimming in the Lake is possible, (pls provide plastic slippers)
Visit Sjala Abijata Wild life park, a paradise for 250 bird species
The park is also home to various mammals, greater kudus, warthogs, Golden
Jackals and Oribi Antelopes
After check out drive to Addis with a lunch* in Debre Zeyit crater lakes.
Back in Addis Ababa you can visit the Mercator Market. this seems to be the
biggest open air market in Africa.
Flight:

Departure:

Night
Mobil Hotel

Aregash Lodge(br)

Aregash Lodge(br)

Sabana Beach Resort(Br)

Sabana Beach Resort(Br)

KZ-Hotel

Home Sweet Home

www.aregashlodge.com
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The total costs for 4 persons for the above mentioned program,
driving with Nissan Patroll is Euro 4.512, -The total costs for 4 persons for the above mentioned program,
driving with Toyota Landcruiser 80 is Euro 4.272, --

INCLUDING
- Toyota/ Nissan - including fuel

Specified costs including VAT:

- English speaking driver
- Costs for all excursions mentioned in the program

12 days Nissan Patroll

€

1.500,--

- Hotel room nights on basis of 2 double/twin room

12 days Toyota Landcruiser 80

€

1.260,--

- Transfers from and to Bole Airport

EXCLUDING
- breakfast lunch or dinners, camp food and water
- costs for al excursions not mentioned in the program
- International, domestic flights

Fuel costs for the whole program (2700 - 2800 km)

€

535,--

Entrance fees etc. for the mentioned program

€

913,--

Hotel and Lodge room based on 2 double/twin

€

1.564,--

- Payments for film, photo’s or Tip

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

Landcruiser 80 4 seats,
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www.sabanalangano.com

www.paradiselodgeethiopia.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 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 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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