Etiopska pravljica, 10 dni
Hoteli 3-4*, lodge, polpenzion
– Adis Abeba, svetovljanska 4-miljonska prestolnica
– ljudje Etiopije: pravi konglomerat eksotičnih kultur, navad …
– mistični gradovi Gondarja in skrivnostni samostani jezera Tana
– dželada pavijani, neponovljiva prostranstva NP Simiena in kava

30.01.2020 do 08.02.2020
3 - Oskarjevo doživeto potovanje
Etiopska pravljica poudarja udobnost in potovalno sproščenost (vključeni notranji leti,
udobni hoteli, polna organizacija), hkrati pa sopotnika sooči z drugačnostjo dežele v vseh
njenih razsežnostih.
Potovanje nas vodi skozi slavne ostanke preteklosti , od mističnih gradov Gondarja, do
skrivnostnih samostanov na otočkih jezera Tana, vse do Aksuma, kjer hranijo originalno
skrinjo zaveze. Jo res?
Monolitne cerkve Lalibele. “Nebeški Jeruzalem”, osmi čudež sveta, afriška Petra! Kralj
Lalibela je proti koncu 12. stol. v živo skalo vklesal 11 monolitnih cerkva in “zamrznil”
zgodovino. Prepletanje zgodovine s sedanjostjo.
Vstop v višinsko Etiopijo. Daleč stran od ponorelega sveta v objemu čudovite narave se
od blizu srečamo z dželadami, pavijani “krvavečega srca”, raziskujemo endemične rastline,
ter spoznavamo samosvoje življenje lokalnih prebivalcev.
POTOVANJE, KI SI GA ŽELITE DOŽIVETI!
1. dan LJUBLJANA – ADDIS ABEBA – BAHIR DAR. . Zbor v Ljubljani in vožnja do enega
od okoliških letališč. Nočni polet v Addis Abebo in po prestopu nadaljevanje v Bahir Dar.
Počitek na letalu. (letalo)
2. dan BAHIR DAR. . Dopoldanski pristanek v Bahir Daru. O, kar naenkrat smo se znašli na
severu Etiopije, noro. Vožnja v hotel, kratka osvežitev. Novo okolje nam vlije energijo in
odpeljemo se 30 kilometrov južno do majhne vasice Tiss Abay, od koder skozi druge vasice
sprehodimo do slovitih slapov na Modrem Nilu (ki pa včasih so, drugič presahnejo). Na poti
obiščemo še tržnico in razgledno točko. Vrnitev v hotel, večerja in zaslužen počitek. (H, V)
3. dan BAHIR DAR – jezero TANA. . Zajtrk. Dopoldne s čolnom raziskujemo jezero Tana.

Največje etiopsko jezero je bilo nekoč zatočišče menihov, ki so na otočkih zgradili številne
samostane. Tukaj so našli mir in pravo okolje za meditacijo in ustvarjanje, varnost pred
celino in množicami. Obiščemo samostane, začutimo dobro energijo in se predamo
prijetnemu vzdušju … Tu so barvite freske in biblične poslikave z napisi v najstarejšem
etiopskem jeziku, Ge’ezu. Večerja in nočitev. (H, ZV)
4. dan BAHIR DAR – GONDAR. . Zajtrk in vožnja v Gondar. Starodavna etiopska
prestolnica je znana kot mesto gradov in cerkva. Ogledamo si odlično ohranjen grad in
kopališče cesarja Fasiladisa iz 17. stoletja. Pri slogu gradnje se opazi mešanica evropskih in
islamskih vplivov, saj je mesto nekoč ležalo na znameniti karavanski poti od Addisa do
Aksuma. Nastanitev v hotelu in večerja. Nočitev. (H, ZV)
5. dan GONDAR – DEBARK – NP SIMIEN (Unesco). . Zajtrk. Zapuščamo “Goro
svetlobe”, kar pomeni Gondar. Pot nadaljujemo proti gorovju Simien. Zares gorovje, saj se
na enem od prelazov znajdemo kar 3230 metrov nad morjem. Vožnja skozi čudovito
pokrajino in skozi vasice ljudstva Ahmara. Narodni park Simien je zaščiten z Unescom in ga
zaznamuje izredna biotska pestrost – poleg mnogih rastlinskih endemitov je med živalskimi
najbolj zanimiv rdečeprsni pavijan z dolgo dlako oz. dželada. Družimo se z njimi – pravi
potovalni odklop – in z nekaj sreče postanemo lastniki izjemnih fotografij. Nastanitev v
preprostem hotelu, večerja. (H, ZV)
6. dan NP SIMIEN (Unesco) – AKSUM. . Zajtrk. Jutro v čudoviti naravi in že se peljemo
novim dogodivščinam naproti. Danes nas čaka vožnja po slikoviti pokrajini severne Etiopije.
Že po nekaj kilometrih zavijemo na eno najlepših in najbolj vratolomnih etiopskih cest. V
samo 40-tih kilometrih se z višine 3.100 m spustimo na 1.400 m n. v. Ko se ozremo nazaj,
ugledamo celotno Simiensko gorovje. Čudoviti razgledi in mnogi postanki, krajši sprehodi in
vsrkavanje prelepe okolice … Po vožnji skozi sotesko Tekeze prispemo v Aksum, mesto
polno zgodb in zgodovine, ugibanj in trdnih virov. Tukaj je nekoč živela kraljica iz Sabe in
tukaj naj bi se danes skrivala originalna skrinja zaveze! Kaj pa, če je vse res?? Večerja v
hotelu ter večer v prijetnem mestu ob raziskovanju mestnih uličic … (H, ZV)
7. dan AKSUM – polet v LALIBELO. . Zajtrk. Polet v Lalibelo, “Nebeški Jeruzalem”, osmi
čudež sveta, afriško Petro! Kralj Lalibela je proti koncu 12. stol. v živo skalo vklesal 11
monolitnih cerkva in “zamrznil” zgodovino, ki se je ohranila vse do danes. Začnemo z
raziskovanjem cerkva – vsaka je zgodba zase in simbolično povezana s sveto deželo.
Celotni kompleks cerkva zato nosi biblična imena. Najdemo Betlehem, “pekarno” hostij, reko
Jordan z označenim krajem Jezusovega krsta. Tukaj sta tudi Adamov grob in Marijina
cerkev. Sam kralj Lalibela je pokopan v cerkvi Golgota. Najbolj znana med cerkvami je tista,
posvečena Svetemu Juriju. Izklesana je v obliki grškega križa in simbolizira vesoljni potop.
Nas očara nadčloveška ustvarjalnost ali svetost kraja, kjer še vedno redno opravljajo verske
obrede? Tišina in pritajeni koraki duhovnikov, ki prihajajo opravljat svoj brezčasen poklic.
Nešteti skriti kotički, ki kar vabijo k raziskovanju … Prihod v lodge, večerja in nočitev.(P*, ZV,
letalo)

8. dan LALIBELA.. Zajtrk. Res je čarobno, tukaj v Lalibeli. Raziskujemo okolico, zapeljemo
se visoko do samostana Asheten Marian, nad 3000 m.n.v. Sprehodimo se po dramatični
pokrajini, morda celo zajahamo osla, vse do mirnega podeželskega zaselka. Lepo je.
Večerja in nočitev. (P*, ZV)
9. dan LALIBELA – ADDIS ABEBA (ogled) – LJUBLJANA. . Zajtrk. Dopoldanski let v
Addis Abebo. V Evropo letimo predvidoma šele okrog polnoči, zato celoten popoldan in večer
izkoristimo za raziskovanje etiopske prestolnice. 4–milijonsko mesto je po eni strani lepo in
svetovljansko, a hkrati začutimo zmedo, množice, drugačnost … Tukaj se moderno prepleta z
zgodovinskim in tradicija s sodobnostjo … Sprehod po mestu nas vodi čez številne prostrane
trge z v oči padajočimi spomeniki. Obiščemo nacionalni muzej in njegovo najbolj slavno
prebivalko, 3,2 milijona let staro Lucy. Blizu je tudi katedrala Svete trojice, zgrajena kot
simbol osvoboditve izpod Italijanov, kjer je simbolično pokopan tudi Haile Selassie,
pomemben člen afriške zgodovine in rastafarijanske zgodbe. Če bo čas, se izgubimo med
pisano množico na slovitem Merkatu, največji odkriti tržnici v Afriki. Večerni odhod na
letališče in let na enega od okoliških letališč. (Z, letalo)
10. dan LETALIŠČE – LJUBLJANA. . Sledi še vožnja do Ljubljane. Konec še ene
nepozabne zgodbe. (letalo)
V določenih terminih je odhod lahko iz okoliških letališč, organiziran je avtobusni
prevoz iz Ljubljane.
Cenovni podatki:
Cena potovanja
Razpisni program

Redna cena
2499 EUR

Aktualna cena
2499 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 10 - 14 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 6 - 9 oseb

120,00 EUR
210,00 EUR

Doplačila po želji
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Doplačilo za enoposteljno sobo
Vizum za Etiopijo in stroški pridobitve
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
Zdr. zav. Mondial, do 11 dni, svet, posamično, osnovno kritje - S*

40,00 EUR
210,00 EUR
60,00 EUR
4,56 %
18,61 EUR

Cena (najmanj 15 udeležencev) vključuje : letalski prevoz po programu (mednarodni in
notranji leti), letališke in varnostne pristojbine (263 EUR), prevoz od-/do odhodnega letališča,
5x nočitev s polpenzionom v hotelih 3-4* in 2x nočitev s polpenzionom v lodžu, prevoze in

oglede z lokalnim minibusom, izlet z ladjico na jezeru Tana, vse dovolilnice in pristojbine za
vstop v parke, slovensko vodenje in lokalne vodnike, pripravo in organizacijo potovanja.
VIZUM: Slovenci za obisk Etiopije potrebujemo vizum. Lahko si ga uredite sami na sledeči
povezavi: https://www.evisa.gov.et/#/home, ali vam ga proti doplačilu uredimo mi. Natančna
navodila glede urejanja vam bomo posredovali mesec pred odhodom. Potrebovali bomo
vašo kopijo potnega lista in barvno fotografijo na belem ozadju.
ZDRAVJE: pred potovanjem v Etiopijo je obvezno cepljenje proti rumeni mrzlici. Za cepljenje
se naročite vsaj tri tedne pred potovanjem na Zavodu za zdravstveno varstvo v Ljubljani,
Zaloška 29, www.zdravinapot.net. Priporočljivo je tudi jemanje antimalarikov.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 6
PRIPRAVA POTOVANJA: 28.03.2019
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije
potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s
kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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