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De la 2150 €  
+ 630 euro (taxe de aeroport) 
 
 

12 zile – Avion 
 
  

D A T E  D E  P L E C A R E  2 0 2 1 :   

29.11 
 
 

P R E Ţ U L  I N C L U D E :  

• Bilet de avion Bucureşti – Addis Ababa– 

Bucureşti,  zboruri  cu escala (orarul de 

zbor si ziua de operare (+/-1 zi) se pot 

modifica de catre compania aeriana); 

• Taxele de aeroport ;  

• Bilet de avion pe rute continentale Addis 

– Axum, Bahar Dar – Lalibela, Llaibela – 

Addis Ababa (1 piesă bagaj de cală inclus 

până la  20 kg, restul de kg se taxează la faţa 

locului pe aeroport);  

• Transport cu autocar/ microbuz cu 

climatizare, la dispozitie conform 

programului;  

• 9 nopţi cazare în hoteluri si lodge de  4* 

• Pensiuna completa pe durata circuitului 

in Etiopia: mic dejun, pranz si cina;  

• Cină specială la restaurantul cultural 

tradițional în ultima zi a călătoriei;  

• Excursie cu barca pe Lacul Tana pentru a 

vizita biserica Ura Kindane Meheret, situata 

la Zeghie.  

• Transferurile, tururile şi excursiile 

menţionate în program;  

• Taxele de intrare la obiectivele turistice 

menţionate în program ;  

• Asigurare medicală Travel si storno 

• Ghizi locali pe durata programului; 

• Conducător de grup român. 

 

 

Grup minim 20 pers. 
Pentru grupuri mai mici de 20 persoane  

(intre 15-19) tariful se va recalcula, 
adaugandu-se un supliment de 120 

€/persoana 

 

Program 
 

 

 Ziua 1. București – Addis Ababa 
 Întâlnirea cu grupul va avea loc pe Aeroportul otopeni, de unde ne 
îmbarcăm pentru zborul cu escală spre Addis Ababa. 

 

 Ziua 2.  Addis Ababa 

 În Amharic, Addis Abeba înseamnă “floare nouă”. Capitala a fost fondată cu 

mai bine de un secol în urmă, fiind a treia cea mai mare capitală din lume. 

Străzile sunt un adevărat amalgam de mașini scumpe, măgari, oi și taxiuri vechi 

rusești, mdel Lada. Arhitectura fascistă și casele tradiționale oferă o imagine 

aparte. Facem un tur panoramic din autocar, apoi mergem la Azemman Hotel 

pentru cazare. Notă: Cazarea în Etiopia nu este la standardul de vest sau ca în 

alte părți ale Africii, unde turismul este mai dezvoltat. Transfer la hotel 

Azemman Hotel 4* sau similar. 

 

 Ziua 3. Addis Abeba / Axum 

 Axum a fost pe vremuri casa reginei din Saiba. Este cel mai vechi și mai sfânt 

oraș al Etiopiei. Vom vizita situl istoric Axum, apoi ne îndreptăm spre hotelul din 

Axum pentru cazare la Consular Hotel 4* 

 

 Ziua 4. Axul Munților Axum / Simien 

 Pornim prin Valea Lima Limo  spre Debark, pentru a vizita Parcul Național 

Munții Simien. Vom avea cazare la o cabană pitorească și ne vom bucura de 

priveliștea munților.  Parcul găzduiește câteva specii în pericol de extincțiee, 

cum ar fi lupul etiopian, Walia Ibex (o specie de capră sălbatică ce nu se găsește 

decât aici) și zăganul (numit și vulturul cu barbă). Cazare în Semien Lodge 4* 

sau similar. 

 

 Ziua 5. Munții Simienului / Gondar 

Scenic Munții Simien sunt o pauză bună din orașele aglomerate. Ridicându-

se deasupra unui peisaj erodat al cheilor și văilor profunde, acestea se situează 

printre cele mai frumoase (și neobișnuite) zone montane ale continentului. Un 

număr de vârfuri atinge peste 4.000m (13.123.4 ft), iar Ras Dashen, cel mai înalt 

vârf din Etiopia, este unul dintre cele mai înalte munți din Africa. Aici puteți 

vedea o parte din flora și fauna remarcabilă din Etiopia, inclusiv gelada baboon, 

Walia ibex și, dacă aveți noroc, lupul etiopian. Deasemenea, uriașul 

lammergeyer se ridică peste văile de aici. Note suplimentare: Astăzi este o zi 

plină de drumeții. Cei care nu sunt interesați de drumeții pot petrece o zi 

relaxantă la cabană. Cazare în Gondar Mayleko Lodge 4* sau similar. 

 

 Ziua 6. Gondar 

Munții Simien sunt locul ideal pentru a te retrage câteva zile din aglomerația 

cotidiană a orașelor, situânduse printre cele mai frumoase zone montane de pe 

continent. Ras Dashen este cel mai înalt vârf din Etiopia și din Africa. Vom 

admira fauna și flora specifice Africii: lupul etiopian, babuinul gelada, Walia ibex 

și lupul etiopian. Vom petrece ziua făcând drumeții în natură.  

Cei neinteresați de drumeții, își pot petrece timpul relaxându-se la cabană. 

Cazare în Gondar Mayleko Lodge 4* sau similar. 

 

ETIOPIA Traditionala 
 

Addis Ababa – Axum/Simien Mountains – Gondar – Bahir Dar – Lalibela 

 

CIRCUITE EXOTICE 
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 Ziua 7. Gondar / Bahir Dar 

 În cursul dimineții, continuăm să explorăm Gondar, apoi pornim spre Bahir 

Dar, centrul administrativ al statului Amhara, oraș aflat în partea de nord-vest a 

Etiopiei, pe malul sudic al Lacului Tana. Aici vizităm Castelul și Băile Fasilidas. 

Cazare în Bahir Dar la  Abay Minch Lodge 4* sau similar. 

 Ziua 8. Bahir Dar 

 Tis Abay ( în traducere “marele fum”) este denumirea dată Cascadei Blue Falls, 

una dintre cele mai faimoase atracții turistice ale Etiopiei, cu o înălțime de circa 45 

de metri. Vom vizita și noi cascada de o frumusețe ce-ți taie răsuflarea. Vom avea 

timp pentru a surprinde superbul peisaj în fotografii, apoi vom porni în aventură, 

într-o excursie cu barca pe Râul Tana Cazare in Bahir Dar la  Abay Minch Lodge 4* 

sau similar. 

 Ziua 9. Bahir Dar / Lalibela 

Lalibela este un loc bun pentru a gusta băutura locală, tej (vinul de miere) 

însoțită de cântecul și dansul tradițional local. Transport: vehicul privat. Cazare în 

Lalibela la Roha Hotel 4* sau similar. 

 Ziua 10. Lalibela 

Începem ziua cu o excursie la Mănăstirea Asheton Maryam, unde vom admira 

peisajul rural și vom vedea cum trăiesc localnicii. O experiență autentică etiopiană. 

Admirăm și fotografiem priveliștea panăramică. Vizităm Bisericile din Lalibela 

pentru a le afla istoria interesantă și a le admira arhitectura deosebit, apoi revenim 

la hotelul din lalibela pentru cazare in Lalibela la Roha Hotel 4* sau similar. 

 Ziua 11. Lalibela-Bucuresti 

Ultima zi a circuitului. Se va zbura către Addis Ababa și apoi zborul către casă 

cu escală. 

 Ziua 12. Sosire in Bucuresti 

 

B I N E  D E  Ş T I U T  
• Autorităţile vamale îşi rezervă dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul statului a oricărei 

persoane care nu prezintă suficientă încredere chiar dacă aceasta a obţinut acordul pentru 

obţinerea vizei turistice. Agenţia de turism nu poate fi făcută răspunzătoare pentru astfel de 

situaţii ce nu pot fi depistate anterior plecării. Turistul îşi asumă riscurile de a-i fi refuzată 

intrarea şi de aceea este obligat să informeze agenţia asupra oricărui incident petrecut 

vreodată în afara graniţelor României, precum şi asupra oricărei tangenţe pe care o are cu 

statele în care are loc desfăşurarea programului. 

• Minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să iasă din ţară: să 

călătorească cu cel puţin un adult însoţitor; să aibă asupra lor acordul ambilor părinţi (sau al 

părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la notariat; adultul care-i însoţeşte, în cazul în care 

acesta nu este unul dintre părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe care să-l prezinte la 

frontieră). 

• Programul acţiunii poate fi modificat de către conducătorul de grup, ca ordine de desfăşurare 

sau se pot înlocui unele obiective sau hoteluri în funcţie de anumite situaţii speciale. 

• Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficială pentru tarile tranzitate. 

• Obiectivele menționate în tururile panoramice cu autocarul se vizitează doar pe exterior. 

• Distribuţia camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia; problemele legate de 

amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de către turist direct la recepţie, asistat de 

însoţitorul de grup. 

• Pentru anumite facilităţi din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare 

(minibar/frigider, seif etc.); în momentul sosirii la hotel solicitaţi recepţionerului să vă 

informeze cu exactitate asupra lor. 

• Autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va achita de către 

turişti la recepţia hotelurilor. 

• Agenţia îşi rezervă dreptul de a schimba compania aeriană cu anunţarea prealabilă a turiştilor. 

•  Preţurile sunt valabile pentru un număr limitat de locuri la zbor, după epuizarea cărora, turiştii 

vor putea să îşi dea acceptul pentru achitarea diferenţei de tarif faţă de preţul din ziua achitării 

pachetului turistic. 

• Aşezarea în autocarele / microbuzele folosite în program se face în ordinea înscrierii, începand 

cu bancheta a doua; 
• Se acceptă partaj în cameră dublă la înscriere, iar dacă nu se închide, se va plăti suplimentul de 

single. 

 

 

N U  S U N T  I N C L U S E  Î N  P R E Ţ  

• Taxă de viză si procesare pentru Etiopia 

85 € /pers *se achita la inscriere; 

• Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi (se 

achită la faţa locului);  

• Alte servicii decât cele menţionate în 

program;  

• Taxe de oraş, se achită la recepţia 

hotelurilor;  

• Taxe foto + video locale (se achită 

opţional la faţa locului). 

 

S U P L I M E N T E   
• Supliment de single 370 €  

 

A C T E  N E C E S A R E  P E N T R U  

O B Ţ I N E R E A  V I Z E I :   

• Paşaport valabil cel puţin 6 luni de la data 

terminării călătoriei, cu 2 pagini neștampilate 

consecutiv pentru viză;  

• Nu se acceptă paşaport temporar; 

• Formular viză scris cu litere mari de tipar, cu 

pix negru şi semnat + 1 fotografie (color, 

recentă, de tip paşaport dimensiuni: 3,5 x 4,5 

cm pe hârtie lucioasă, cu faţa întreagă, fără 

şapcă, lobul urechilor vizibil, poziţie serioasă, 

pe fundal de culoare deschisă);  

• In cazul copiilor: adeverinţa de elev, 

originalul şi copie după certificatul de naştere, 

certificatul de căsătorie al părinţilor sau divorţ 

şi acordul notarial al părinţilor (traduse în 

limba engleză) / în cazul studenţilor, 

adeverinţa de student, tradusă în limba 

engleză şi legalizată; 

• copie după cartea de identitate; 

• asigurare medicală obligatorie. 

 

N O T E :  

• Oferta este calculată pentru un grup de 

minim 20 persoane, pentru mai putine 

persoane inscrise, tariful se recalculeaza, 

adaugandu-se supliment, per persoana. 

• Oferta este calculată pe baza parităţii 

EUR/USD de 1/1,2; în situaţia modificării cu 

mai mult de 5% a acestei parităţi, agenţia îşi 

rezervă dreptul de a ajusta tariful. 

• În cazul neobţinerii vizei se reţin 

penalizările aferente serviciilor comandate 

la momentul aplicării pentru viză. 

• Agenţia îşi rezervă dreptul de a modifica 

valoarea taxelor de aeroport şi a taxei de 

viză, în cazul în care valoarea acestora este 

schimbată de compania aeriană, respectiv de 

Ambasada; valoarea exactă a taxelor de 
aeroport va fi comunicată cu două săptămâni 

înaintea plecării, odată cu emiterea biletelor 

de avion. 

• Termen de inscriere: Minim 4 

săptămăni înainte de data plecării. 
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Vă mulțumim că ați petrecut o vacanță superbă alături de Christian Tour! 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B C 
BEST DEAL 

Reducere 100 € 

PROMO 

Reducere 50 € 

STANDARD + 

 

2150 €  
+ 630 € (taxe de aeroport) 

2200 € 
+ 630 € (taxe de aeroport) 

2250 € 
+ 630 € (taxe de aeroport) 

 

✓ Avans 50% la înscriere; 

✓ Diferenţa de plată pâna la 60 de 

zile înainte de data plecării; 

✓ Nu se cumulează cu alte reduceri; 

✓ ATENTIE!   LOCURI LIMITATE! 

 
 

 

✓ Avans 30% la înscriere; 

✓ Diferenţa de plată până la 60 de zile 

înainte de data plecării; 

✓ Nu se cumulează cu alte reduceri; 

✓ ATENTIE!   LOCURI LIMITATE! 

 

 

 

✓ Avans 25% la înscriere; 

✓ Diferenţa de plată până la 35 de zile 

înainte de data plecării; 

✓  Nu se cumulează cu alte reduceri; 

 

 

S U P L I M E N T E  
• Supliment de single 370 €  


