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De la  2860 €/pers 
13 zile/10 nopti 
 

D A T E  D E  P L E C A R E   

• 10.12 

S E R V I C I I  I N C L U S E  

• Transport avion cu compania aeriana 

Turkish Airlines; 

• Transferuri conform programului; 

• Cazare in hoteluri bune de 3* si 4* 

conform clasificarii locale; 

• Demipensiune (mic dejun + cina) 

• Cina festiva cu program folcloric in 

ultima seara 

• Apa imbuteliata pe durata circuitului 

• Transport privat pentru grup in 

autocar pe durata circuitului 

• Taxele de intrare la obiectivele 

turistice; 

• Croaziera pe Lacul Tana; 

• Croaziera pana la bisericile din satul 

Gorgora 

• Ghid insotitor roman si ghid vorbitor 

de limba engleza pe durata 

circuitului, dar si ghizi locali; 

• Zboruri interne. 

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

• Alte taxe şi cheltuieli personale; 

• Alte mese decât cele menţionate; 

• Băuturile la mese; 

• Alte obiective turistice decât cele 

menţionate în program;  

• Bacşişuri pentru şoferi şi ghizi; 

• Asigurarea medicală de călătorie și 

asigurarea storno (nu sunt obligatorii, 

însă vă recomandăm să le încheiați). 

 

R E D U C E R I &  S U P L I M E N T E  

• Supliment single 700 € 

• Pret pentru copil 2 - 14 ani 2320 euro  
(cazare in camera cu 2 adulti) 
 

 

 

De ce o să iubești această aventură? 
 
Te vei bucura sa decoperi capitala etiopiana , Addis Ababa, un oras nu doar 

plin de viata si de oameni prietenosi, aparent descurajant din cauza 

aglomeratiei, dar cu siguranta uimitor si datorita mostenirii lasate de 

italienii care au ocupat pentru scurta vreme aceasta tara: vechi cladiri in stil 

art deco si cafenele cochete. 

 

Vizita la Muzeul National iti va oferi ocazia sa o intalnesti pe „Lucy”, o 

colecţie de oase fosilizate care odată compuneau scheletul unui hominid din 

specia Australopitecus, care a trăit în Etiopia acum 3,2 milioane de ani si 

care se considera a fi unul dintre stramosii nostri.  

 

Catedralele cu vitralii impresionante, croaziera cu barca in decorul 

luxuriant al Lacului Tana, Cascada Nilului Albastru, mormantul regelui 

Kaleb, bisericile medievale, participarea la ceremonia tradițională a cafelei  

sau intalnirea cu maimutele-leu din Parcul Național Munții Simien, orasele 

Bahir Dar, Gondar si Lalibela sau vechiul sat Gorgora, sunt numai cateva 

dintre locurile si lucrurile ale caror amintire o vei duce cu tine pentru mult 

timp.  

Program  

 Ziua 1: Plecare din Bucuresti, escala la Istanbul 

Ne imbarcam pe zborul Turkish Airlines cu destinatia Addis Ababa, Etiopia, cu o 

scurta escala in Istanbul. 

 

 Ziua 2: Sosire Addis Ababa  

Sosire pe Aeroport si preluare pentru transfer hotel. Cazare: Saro Maria Hotel. 

 

 Ziua 3: Addis Ababa - tur de oras cu vizitarea principalelor obiective 

turistice 

Vom incepe excursia cu un tur al orasului, descoperind cu uimire ca  acesta este 

unul al contrastelor: pe de o parte luxul uimitor, iar pe de alta parte pietele 

aglomerate si drumurile de pamant, pe care te poti oricand intalni cu caprele 

care ratacesc pe aici. Turul nostru include Muzeul Național, Catedrala Sfânta 

Treime și principalele piețe publice.  

Cazare: Saro Maria Hotel. Mese incluse: mic dejun si cina. 

 

Etiopia  
Descoperă Leagănul umanității și Tărâmul contrastelor 
 

Addis Ababa - Bahir Dar – Gorgora – Gondar - Parcul National Muntii Simien - Lalibela 
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 Ziua 4: Bahir Dar – Cascada Blue Nile  

Ne intalnim dimineata pentru a fi transferati la aeroport, cu un zbor scurt către 

Bahir Dar, unul dintre cele mai atractive orașe din nordul Etiopiei, unde ne vom 

caza la un hotel situat pe malul luxuriant al lacului Tana. Dupa amiaza plecam 

spre Cascada Nilului Albastru, situată in sud la 32 de kilometri de Bahir Dar. 

Putem face o plimbare pitorească mai lungă pe lângă punctul de belvedere 

principal sau o plimbare mai scurtă, pentru a ajunge la poalele cascadei. 

Cazare: Avanti Blue Nile Resort. Mese incluse: mic dejun si cina 

 

 Ziua 5: Bahir Dar – Excursia Lacul Tana 

După micul dejun vom face o croaziera cu barca in jurul lacului pe insulele caruia 

sunt 20 dintre cele mai venerate manastiri din Etiopia, legenda spunand ca aici a 

fost ascuns Chivotul Legamantului, pentru a fi protejat in timpul invaziei 

musulmane. Excursia cu barca ne va duce si la mănăstirea URA-Kidane Mehret, 

renumita pentru colecția sa de cruci și coroane și pentru pereții săi pictați cu 

chipurile sfintilor etiopieni. Barca ne va aduce inapoi la hotel prin secțiunea 

„albastra” a Nilului, unde ne vom incheia ziua savurand o băutură la admirand 

apusul soarelui. 

Cazare: Avanti Blue Nile Resort. Mese incluse: mic dejun si cina 

 

 Ziua 6: Gondar 

Dupa micul dejun pornim intr-o calatorie de 3.5 ore catre orasul Gondar. 

Ne vom opri pe drum in satul traditional Awera Amba unde vom cunoaste stilul de 

viata autohton.  

Ne vom plimba in interiorul si in jurul orașului Gondar, fosta capitala a Etiopiei 

in secolele XVII și XVIII, renumită pentru castelele și bisericile sale medievale. 

Vizitam Incinta Regală a orașului, sit al Patrimoniului Mondial si celebra biserică 

Debre Berhan Selassie, cu pereți și tavane acoperite de picturi murale antice. 

Aparatul tau de fotografiat va avea multa treaba pe aici, toata dupa amiaza... Daca 

ne mai ramane timp putem face cunostinta si cu Proiectul Ploughshare, care 

ajută femeile defavorizate să reaprindă meșteșugurile de ceramică faimoase din 

zonă. Seara revenim la hotel pentru odinna. 

Cazare: Gondar Hills Resort. Mese incluse: mic dejun si cina 

 

 Ziua 7: Parcul National Muntii Simien 

Placam de dimineata catre nord, iar dupa trei ore cu masina ajungem în Munții 

Simien. Odată ajuns pe dealul din Parcul Național, pentru restul zilei ai libertatea 

de a explora împrejurimile. Peisajul sălbatic și accidentat este captivant!  

Poti face o plimbare prin parc sau poti participa la o ceremonie tradițională a 

cafelei, unde vei invata sa faci enjera spongioasă (o clătită spongioasă şi un pic 

acrişoară, fermentată şi coaptă din cereala numită tef).  

Cazare: Simen Lodge. Mese incluse: mic dejun si cina 

 

 Ziua 8: Parcul National Muntii Simien 

Astăzi ne vom bucura de o plimbare pitorească în Parcul Național Munții Simien. 

Parcul este o serie maiestuoasă de vârfuri ondulate de ametist, inclusiv cel mai 

înalt punct al Etiopiei - Ras Dejen. Vârfurile au fost erodate de-a lungul a 

milioane de ani și au lăsat în urmă formațiuni geologice ciudate și minunate. 

Parcul găzduiește unele dintre cele mai rare animale din lume și, în timp ce vom 

fi aici, s-ar putea să întâlnim grupuri de maimuțe endemice Gelada. Găsită 

exclusiv în Etiopia, Gelada este adesea denumită „babuinul cu inimă sângerândă” 

sau „maimuța leu”, deoarece  au pe piept o pata rosie, iar blana este se aseamana 

cu cea a leului. Maimuțele Gelada nu au dușmani naturali, așa că pot fi găsite în 

număr mare și sunt destul de ușor de abordat. Ne vom bucura de un prânz la 

pachet și apoi vom face o plimbare pitorească de-a lungul unui escarp dramatic, 

înainte de a ne întoarce la Debark după-amiaza. 

Cazare: Simen Lodge. Mese incluse: mic dejun si cina 

 

B I N E  D E  Ș T I U T  

• Vom utiliza aproape toate mijloacele 

de transport, de la zboruri scurte cu 

avionul la plimbari cu barca, deplasari 

cu masina si, desigur, mers pe jos, 

uneori pe distante destul de lungi, pe 

drumuri serpuitoare si chiar 

ascensiuni. Dar si cu privelisti 

spectaculoase... 

• Această excursie este potrivită tuturor 

categoriilor de vârstă 

• 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. 

• Pentru călătorie este necesar 

paşaportul, valabil 6 luni de la data 

întoarcerii în ţară. 

• Cetăţenii români care doresc să 

călătorească în Etiopia au nevoie de 

viză de intrare.  

• 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 

ţările tranzitate. 

• Pentru sumele colectate de catre 

ghid, in numele turistului, pentru 

achitarea diferitelor biletele de 

intrare la obiective/bilete de 

vaporas/feribot, clientul  va primi 

tichetele locale. 

• Hotelurile folosite in programele de 

circuite culturale Christian Tour sunt 

hoteluri standard. In fiecare program 

sunt nominalizate unitatile de cazare 

utilizate in sezonul precedent. Lista 

cu hotelurile confirmate pentru o 

anumita data de plecare din sezonul 

curent, va fi nominalizata cu 14 zile 

inainte de plecare. Orice modificare 

aparuta ulterior va fi notificata in 

timp util.  

• 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 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. Preturile afisate in afisate 

in program sunt informative. 

• Este recomandat să luați banii  de 

cheltuit în numerar, în lire sterline, 

euro sau dolari americani (bacnotele 

cu valori mari de obicei obțin cursuri 

de schimb mai bune).  
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 Ziua 9: Gondar 

După micul dejun mergem spre unul dintre cele mai vechi sate, Gorgora. Pe drum 

vizitam Palatul Guzara. Ajunsi la Gorgora, vizitam mănăstirea Debre Sina Mariam 

și facem o excursie cu barca la Mănăstirea Brigida Mariam, la Man-Endaba sau la 

altele în apropiere de malul lacului.  

Cazare: Gondar Hills Resort. Mese incluse: mic dejun si cina 

 

 Ziua 10: Zbor catre Lalibela 

Plecam dimineata devreme catre Lalibela unde vom sta doua nopți. Orașul 

Lalibela este izolat în Munții Lasta, la 2.630 de metri deasupra nivelului mării, și 

unul dintre cele mai mari situri istorice și religioase din lume. Ne vom petrece 

două după-amiezi explorând extraordinarele biserici de aici și o capelă 

scufundată. Cea mai faimoasa dintre ele este Bet Medhane Alem, despre care se 

spune că este cea mai mare biserică cioplită în stâncă din lume.  

Seara vom participa la o ceremonie de preparare a cafelei, traditional etiopiene. 

Cazare: Lal Hotel. Mese incluse: mic dejun si cina 

 

 Ziua 11: Lalibela – drumetie pe muntele Abune Josef, vizitarea 

manastirii Asheten Mariam 

Pornim de dimineata catre biserica din stâncă Asheten Mariam, care se află în 

vârful muntelui Abune Josef, înalt de 3.150 de metri. Vom urca timp de doua ore 

si jumatate pentru a ajunge in varf, pe drum este posibil sa vedem lupi etiopieni 

si babuini Gelada, iar la destinatie vom putea admira pergamente și cruci 

străvechi. Adevarata comoară este, insa, priveliștea din varful muntelui. 

Coboram pentru masa de pranz. Dupa amiaza vom visita Yemrehana Krestos – 

biserica ce a fost construita in perioada Axumita, si dateaza din secolul 11. În 

această seară ne vom bucura impreuna de o cina la restaurant si de un pahar de 

bautura savurat la apusul soarelui. 

Cazare: Lalibela Lodge. Mese incluse: mic dejun si cina 

 

 Ziua 12: De la Lalibela inapoi la Addis Abeba  

Ne trezim pentru zborul de intoarcere de la Lalibela la Addis Abeba, dupa amiaza 

o avem libera pentru explorarea orasului sau ultimele cumparaturi inainte de 

intoarcere acasa.. Cina festiva cu program folkloric. 

Cazare: Saro Maria Hotel. Mese incluse: micul dejun si cina 

 

 Ziua 13: Intoarcerea acasa  

Ne mai ramane doar sa ne imbarcam pentru intoarcerea acasa, cu regretul ca 

cele 12 zile au trecut parca prea repede… 

Mese incluse: micul dejun 
 
 

A B C D 
BEST DEAL 

Reducere  

775 € 

FIRST MINUTE 

Reducere 

 515 € 

PROMO 

Reducere  

260 € 

STANDARD  

 

2860 €  
 

3120 € 
 

3375 € 
 

3635 € 

Pret de persoana  in camera dubla* 

 

*Nota: Preturile sunt valabile pentru un numar limitat de locuri  pe clase de zbor, 

care se modifica in functie de gradul de umplere. 
 

 

V A C C I N U R I  

• Pentru calatoria in Etiopia este 

necesara dovada vaccinarii împotriva 

febrei galbene. Iti recomandăm 

protecție împotriva malariei, hepatitei 

A, difteriei, tetanosului, febrei tifoide 

și poliomielitei. Te sfatuim sa iei 

măsuri preventive pentru a evita 

mușcăturile de țânțari (pantaloni 

lungi, camasi cu maneci lungi, lotiuni 

repelente). Deși riscul este scăzut, ia in 

considerare și imunizarea împotriva 

rabiei și a meningitei meningococice si 

fii informat cu privire la diferitele 

profilaxii disponibile împotriva 

malariei.  

 

E C H I P A M E N T E   

• Temperaturile din timpul zilei sunt în 

principal calde și confortabile, dar 

dimineața devreme și seara în zonele 

muntoase pot fi reci. Recomandăm 

haine in straturi și un pulover gros 

sau fleece, plus o jachetă ușoară, 

impermeabilă. O pălărie este 

esențială. 

• Pentru drumetii este insistent 

recomandata incaltamintea comoda, 

cu suport pentru glezna, precum si 

sandale confortabile. 

• La altitudini mari exista risc puternic 

de arsuri solare, motiv pentru care 

din bagaj nu trebuie sa-ti lipseasca o 

crema de protectie solara.  

• O lanternă poate fi utilă în cazul 

întreruperilor de curent.  

 

I M P R E S I I  

• Așteptăm impresii şi recomandări la 

relatii.clienti@christiantour.ro  

• sau pe formularul de feedback 

https://christiantour.ro/formular_eva

luare_circuit 

 

 

C A Z A R I  

• Saro Maria Hotel Addis Ababa 4* 

• Avanti Blue Nile Resort Bahir Dar 4* 

• Gondar Hills Resort Hotel Gonder 4* 

• Simen Lodge 4* 

• Lalibela Lodge 3* 

 

 

O R A R  D E  Z B O R  

Plecare 

TK1040 10DEC  OTPIST HK20  1500 1720 

TK 676 10DEC ISTADD HK20  1925 045+1 

 

Sosire  

TK 677 22DEC  ADDIST HK20  0145 0725 

TK1043 22DEC  ISTOTP HK20  0830 0850 
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