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KULTUR OCH VANDRINGSRESA I ETIOPIEN
Följ med på en unik resa för att uppleva de vackra bergen, 
landskapet och människorna i Etiopien! Du kommer komma 
nära kulturen och uppleva hur människor här lever och funge-
rar i sin vardag genom att vi dels bor hos bybor i bergen samt 
besöka en läkarstuderande i storstaden Addis Abeba.

Det var i bergen i Etiopien som Lucy, vår urmoder, hittades 
och landet är dessutom en av världens äldsta kristna länder, 
med en egen stark ortodox kyrka som utvecklats från den 
koptiska kyrkan. Resan tar dig med till Lalibela, en by som 
är uppbyggd som en kopia av Jerusalem på 1100-talet. Kung 
Lalibela fick en gudsuppenbarelse att bygga byn som Jerusalem 
med elva kyrkor uthuggna ur berget. Kyrkorna är
världskända och upptagna på Unesco världsarvslista.

Vi kommer att vandrar i fem dagar samt resa runt i landet och 
besöka olika kulturella och historiska sevärdheter. Det kommer 
hållas yogapass ungefär varannan dag och det är frivilligt att 
delta på dessa pass. Man behöver inte vara yogafrälst för att 
följa med på resan!

Datum och priser för våra resor finns på www.roofofafrica.se 
och på www.facebook.com/roofofafricaethiopia.



RESEÖVERSIKT



I PRISET INGÅR EJ

DEN INTERNATIONELLA FLYGRESAN Vi rekommenderar att flyga 
med Ethiopien Airlines som har direktflyg från Arlanda till 
Addis Abeba. En tur- och returresa kostar mellan 4000-5000 kr 
beroende på hur tidigt du bokar biljetten. Kontakta oss för mer 
information om vilken flight som lämpar sig bäst för just din 
resa.

MAT All mat under resan bekostar du själv, förutom under de 5 
dagarna då vi vandrar. Maten är mycket billig och du kan även 
beställa västerländska rätter på de flesta restauranger. Obser-
vera att frukost inte ingår i övernattning på hotellen. Du måste 
betala för din frukost även under hotellnätterna.

DRICKS är vanligt att ge för all service i Etiopien, men inget 
tvång.

I PRISET INGÅR

TRANSPORTER Två inrikesflygningar (Addis Abeba - Lalibela 
och Gonder-Addis Abeba), övriga resor sker i egen minibuss. 
Endags båttur för att besöka öar i Lake Tana i Barhir Dar. 

BOENDE Delat dubbelrum under 11 nätter på hotell samt 5 
nätter på vandring (om du vill ha ett singelrum kan det ordnas 
mot extra kostnad).

MAT OCH VATTEN UNDER DE FEM DAGARNA (frukost, lunch, mel-
lanmål, middag, kaffe och te). All mat under vandringen är 
vegetarisk. Allt vatten (buteljerat) som du behöver dricka under 
vandringen kommer att ingå, likaså toalettpapper. 

GUIDNING Vid alla sevärdheter i programmet kommer vi ha 
vår egen engelsktalande guide. Baye Eyasu är med under hela 
resan som en lokal arrangör. Under vandringen ingår lokala 
guider och åsnor som bär packning.

INTRÄDEN Två museum och en kyrka i Addis Abeba, de 11 
världskända kyrkorna i Lalibela, ett kloster från 1126 byggt i en 
grotta i bergen, besök på tre öar med kloster i Lake Tana samt 
i Gonder, där vi besöker ett slott och en av de äldsta kyrkorna i 
Etiopien.

YOGA Möjlighet att delta på yogapass varannan dag.



INFORMATION OM VANDRINGENGENERELL RESEINFORMATION
Vi kommer att befinna oss på så hög höjd under resan att 
det inte finns några mygg, och därmed ingen malaria. Det är 
endast två nätter, i Barhir Dar, som det kan finnas mygg och 
hotellrummen har myggnät över sängarna. Det finns inga farli-
ga ormar eller spindlar.

På alla restauranger kan ni köpa både traditionell mat liksom 
västerländsk mat som pizza, pasta och steak. I städerna kan ni 
köpa färskpressade fruktjuicer av mango, papaya, avokado och 
apelsin för några kronor. Till frukost kan ni köpa omelett och 
toast m.m.

Sista dagen flyger vi vid midnatt. Den dagen kommer det 
finnas ett eller två rum där ni kan vila och ta en dusch innan 
avresa till flygplatsen.

1 Vi vandrar mellan byarna och 
sover varje natt hos en ny familj. 
Varje person får sin egna madrass 
under vandringen och vi sover alla 
tillsammans i ett stort rum. Du tar 
med en egen sovsäck och kudde 
(om du behöver).

Vi äter bara vegetarisk mat och 
frukost består av Wimbledon eggs, 
bröd med honung och kaffe/te. 
Lunch är traditionell gryta med 
injera, mellanmål traditionell piz-
za med kaffe/te, middag börjar 
med soppa och därefter traditio-
nella grytor med antingen ris eller 
pasta, kaffe/te.

2

Under vandringen kommer du 
att varje dag få dina egna bu-
teljerade vattenflaskor så att 
du klarar dig för dagen. Vi har 
åsnor som bär vattnen mellan 
våra sovställen.

3



PACKLISTA VANDRING
Sovsäck (som klarar 0°C)
Ficklampa
Kåsa
Vandringsskor med hård sula 
Solhatt/keps
Sollotion
Tunna långbyxor
Långärmade skjortor 
Liten ryggsäck

I varje by finns en gemensam ut-
omhus toalett, som fungerar som 
svenska mulltoalett. De är rena och 
hygieniska. Den enda skillnaden är 
att du sitter över ett hål i marken.

4

Ta med egen ficklampa, det är 
mycket mörkt under natten och 
det finns ingen elektricitet i byar-
na. Generellt är det bra täckning 
för mobilnät överallt i Etiopien, 
även i bergen. Men tänk på att 
om du ska ladda mobilen bör du 
ta med solcellsladdare.

5

På dagen är det varmt, upp till 
28°C och du bör ha tunna långär-
made kläder som andas och som 
skyddar mot solen. Solhatt eller 
keps är att rekommendera under 
dagen. På natten blir det svalare, 
runt 18°C och en fleecetröja eller 
tunn vindjacka kan vara skönt att 
ta på sig. Ta med ett underställ 
(tröja och byxor) att sova i.

6 När vi vandrar mellan byarna 
kommer vi att ha åsnor som bär 
all packning och vatten m.m, 
men det är bra att ha med sig 
en liten ryggsäck för att själv 
bära kamera, vatten, sollotion 
och toalettpapper.
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KONTAKTLINNEA OCH BAYE
Vi som anordnar denna etiopiska vandring heter Linnea Wet-
termark och Baye Eyasu och är ett par sedan fyra år tillbaka. 
Vi är gifta och driver tillsammans vandringarna genom företa-
get Roof  of  Africa.

Baye Eyasu är utbildad äventyrsguide och har arbetat många 
år med att guida turister genom Etiopien och i dess berg. Vi 
kommer att vandra i bergen där han växte upp och därmed 
känner folket och omgivningarna mycket väl. Under resan 
kommer han bland annat att lära er allt om vilda växter och 
hur de används traditionellt av byborna, liksom om de lokala 
sedvänjorna och om den ortodoxa kyrkan.

Linnea Wettermark är en Etiopien-vän sedan barnsben och 
spenderar vinterhalvåren i Etiopien. Hon tar sig fram på sin 
amarinja (det lokala språket) och kommer vara den svenska 
guiden på resan. I Sverige driver hon bland annat ett eget 
företag inom stadsodling och biodling. Läs mer på www.orga-
nicwithoutborders.com, www.odlaistan.nu samt www.odlings-
natverket.se.

Vi ser fram emot att få ta med er på en resa ni sent kommer 
glömma! Tveka inte att kontakta oss för bokning eller mer 
information.

Varma hälsningar
Linnea och Baye

linnea@roofofafrica.se
baye@roofofafrica.se

+46 709 90 01 49
www.roofofafrica.se

roofofafricaethiopia
www.tripadvisor.com



DAGSPROGRAM
DAG 1-15



DAG 2

Etiopiens historia och kultur
En heldag där vi får lära känna Etiopiens historia och kultur. 
Vi reser med minibuss och besöker:  

THE TRINITY CHURCH Här får vi en bra introduktion till den 
Etiopisk ortodoxa tron, vilket kommer vara till stor hjälp under 
resten av resan.

THE NATIONAL MUSEUM Utställning om Etiopiens historiska och 
arkeologiska arv. Vi kommer bl a att se Lucy.

THE ETHNOGRAPHICAL MUSEUM Ett mycket välgjort museum 
som visar upp Etiopiens 85 olika folkslag och vi ser hur de 

lever och verkar.

MOUNT ENTOTO Vi avslutar dagen 
med att åka upp på berget Entoto 
där det finns en fantastisk vy över 
hela Addis Abeba och avnjuter en 
traditionell kaffeceremoni.

DAG 1

Om du flyger med Ethiopien Airlines landar du på morgonen 
i Addis Abeba. Linnea möter dig på flygplatsen med vår egen 
minibuss och chaufför. Vi kör till hotellet och blir installerade 
på rummen.

Utforskande av Addis Abeba
Efter frukost gör vi oss hemmastadda, vi tar ut pengar i den 
lokala valutan BIRR och orienterar oss runt hotellet. Vi njuter 
av en nypressad fruktjuice eller en härlig macciato. Efter lunch 
möter vi Shewangzaw Eyasu (Bayes bror och läkarstudent) som 
guidar oss runt i centrala Addis. Vi reser i minibuss.

Foto: Shewangzaw Eyasu med sponsorer 
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DAG 4

Kyrkorna i Lalibela
Vi har 11 kyrkor att besöka med vår egna kyrkoguide. Kyrkor-
na i Lalibela är från 1100-talet. De är uthuggna i ett enda berg 
uppifrån och ner och därefter invändigt. De är klassade som ett 
av de åtta underverken i världen och är upptagna på Unescos 
världsarvslista. Kyrkorna är öppna för besökare från kl 9-12 
och från kl 14-18. Var och en av oss får en individuell biljett.

Förmiddag: Efter frukosten besöker vi den första hälften av 
kyrkorna tillsammans med vår guide. 

Vi äter lunch på Seven Olives, där du kan stanna kvar över sie-
stan och njuta i deras fina trädgård och studera vackra fåglar.

Eftermiddag: Vi besöker de resterande kyrkorna i Lalibela med 
egen guide.

Vi äter middag tillsammans på hotellet.

DAG 3

Resa till Lalibela
Det blir en tidig morgon och vi tar vår minibuss till flygplatsen, 
där vi äter frukost. På inrikesflyg får man ta med sig max 20 
kg/pers och 7 kg i handbagage. Ni kan lämna kvar bagage på 
hotellet i Addis Abeba, vi kommer tillbaka till samma hotell.

Från Lalibelas flygplats åker vi minibuss till Alife Paradise 
Hotel i Lalibela (ca 30 min resa). Vi checkar in på rummen 
och och äter lunch på hotellet. Efter lunchen går vi gemensamt 
runt i Lalibela och lär känna byn. Linnea visar var det finns 
uttagsautomat, post, bra ställen att köpa souvenirer och för att 
fika, njuta av kaffeceremonier och färskpressad fruktjuice.  

Vi äter middag på The Old Abessinia Restaurant, som har en 
fantastisk vy över bergen.

Foto: Etiopisk kaffeceremoni och färskpressade juicer



DAG 5

Bussutflykt till klostret Yimerhane Cristos 
Sovmorgon och fri förmiddag med möjlighet att gå runt i Lali-
bela och besöka kyrkorna i ditt egna tempo.

Lunch på hotellet

Eftermiddag: En minibuss hämtar upp oss och vi reser 42 km 
till Yimerhane Cristos, ett kloster som byggdes år 1126 inne i 
en grotta. Resan till klostret går genom byar och dalgångar och 
är en mycket fin upplevelse med vacker natur.

17:30: Vi äter gemensam middag på Lalibelas mest kända res-
taurang, Ben Abeb, en Salvador Dali-inspirerad byggnad längst 
ut på en klippa. Efter middagen besöker vi ett traditionellt ”tetj 
house” där vi kan smaka på honungsbrännvin och njuta av 
traditionell sång och axeldans.

Foto: Yimerhane Cristos byggt 1126 inne i en 

grotta uppe i bergen

Foto: Den kända kyrkan St Geor-
ge i Lalibela 



DAG 6

Första vandringsdagen
En fri förmiddag där du kan ta en sovmorgon, egentid att 
besöka kyrkorna, köpa souvenirer eller bara ta det lugnt på en 
uteservering. Vi äter gemensam lunch på hotellet.

Efter lunchen kommer en minibuss och hämtar oss. Vi reser 
92 km tills vandringen startar. Vi passerar huset där vi avslutar 
vandringen och om du vill kan du lämna ditt huvudbagage där 
och bara ta med dig en liten packning med extra kläder för 
vandringen. 

Vi startar med en lätt vandring på 7 km längs med bergsplatån 
Waddela, 2800 m.ö.h., med utsikt över en stor dalgång. Vi 
kommer sova hemma hos Ayenew Yargal längs med platån i 
byn Kura Anbessa. När vi anländer till byn där vi ska sova får 
vi mellanmål (etiopiska pizzabitar) och te eller kaffe. Det finns 
tid för att gå på egen utflykt till utsiktsklipporna och besöka den 
lokala kyrkan, vilken är omgiven av olivträd och enar. 

Vi äter middag med byborna och vi får chansen att umgås med 
och lära känna dem. Vi kommer att bo under enkla förhållan-
den, vilket innebär att vi får anpassa oss efter deras livssitua-
tion. 

Maten är vegetarisk. Först serveras det soppa och därefter 
grönsaksrätter med ris eller pasta. Efter middagen serveras 
kaffe eller te.

Foto: Utsikt från Kura Anbessa, 2800 m.ö.h.



DAG 8

Frukost

Tredje vandringsdagen
Vi vandrar förbi den lokala kyrkan och längs med klipplatån. 
Vyn är fantastisk och det kommer finnas möjlighet att se vilda 
Gelada baboons som lever överallt i bergen, liksom rock hyrax 
(en typ av lämmel) samt ett rikt fågelliv. Ni kommer få många 
fina bilder under dagen. Vi fortsätter längs med platån och kor-
sar den uttorkade floden Aguat wouha (milk of  water). Lunch 
äter vi med en fin utsikt över dalen och framåt eftermiddagen 
är vi framme i den tredje byn, Qana Kidane Meheret.

När vi anländer till byn får vi snacks och kaffe och te. Därefter 
blir det fri tid att vila eller umgås med byborna med efterföljan-
de middag.

DAG 7

Frukost: äggröra, bröd med honung, kaffe och te

Andra vandringsdagen
Vi går tidigt på morgonen för att undvika att vandra när det är 
som varmast. Vi vandrar totalt 14 km, både nedåt och uppför, 
och under ett bra tag är det mycket stenigt. Vi kommer att 
passera den lokala vattenkällan Atse Wuha (the clever man’s 
water) för att sedan vandra längs med platån. Vi äter lunch 
med vacker utsikt och det finns tid att studera fåglar och djurliv. 
Vi kommer att sova i byn Terf  Amba St Giberiale (St Gabriel’s 
top flat plateau).

När vi anländer till byn får vi snacks och kaffe och te. Därefter 
blir det fri tid att vila eller umgås med byborna med efterföljan-
de middag.

Foto: Terf Amba (top flat mountain)

Foto: Svenska damer som vandrade med oss i januari 2013



DAG 10

Frukost

Femte vandringsdagen
Vi kommer att vandra 20 km till sista övernattningen i byn 
Akat 2900 m.ö.h., där vi sover hos Bayes mamma. Vandringen 
sker i varierat landskap. Några gäster har sagt att det ser ut 
som Grand Canyon i början och som sedan övergår till vackra 
betesmarker där djuren betar och barn samlar in hästgödsel för 
att torka och använda som bränsle. Landskapet är frodigt och 
vi passerar lite våtmarker med rikt fågelliv.

Byn Akat ligger vid vägen som tar oss vidare till Barhir Dar 
och det finns elektricitet. Vid ankomst får vi mellanmål och 
därefter kan vi besöka grundskolan som Bayes syster är lärare i.
På kvällen blir det middag.

DAG 9

Frukost

Fjärde vandringsdagen
Vi kommer vandra 15 km över allmänningar där barnen pas-
sar familjens betande djur och fädrarna plöjer steniga fält. Vi 
rör oss på 2820 m.ö.h. och vi kommer träffa på vilda Gelada 
baboons som leker bland klipporna och se ett rikt fågelliv. Vi 
äter lunch under vandringen och vi kan njuta av en vacker sol-
nedgång över bergen. Vi sover i byn Getoach Terara (Getoach 
berg) och här kommer vi att uppleva hur byborna delar hus 
med sina boskap, precis som vi gjorde i Sverige för 100 år 
sedan. 

På sen eftermiddag kan du besöka byskolan och prata med 
lärarna och barnen och umgås med byborna med efterföljande 
middag.

Foto: Familjen vars hus vi kommer att sova i

Foto: Traditionell metod för att tröska säd



DAG 12

Frkost

Dagsutflykt med båt på sjön Tana
Efter frukost på hotellet börjar vår båtutflykt på sjön Tana. 
Den är ungefär lika stor som Vänern och är källan till den 
blå Nilen, som fortsätter till Egypten. I sjön finns det 37 öar 
som alla har kloster för både nunnor och munkar, de tidigaste 
klostren är från 1100-talet. Öarna har en frodig fauna och ni 
kommer att se hur kaffe, mango, avokado och papaya växer på 
träden. Under dagens båtutflykt kommer ni att se ett fantastiskt 
djurliv med flamingos och flodhästar samt papyrusbåtar som 
de lokala fiskarna använder precis som för 1000 år sedan. 

Gemensam middag på trevlig restaurang.

DAG 11

Resa till Bahir Dar
Frukost med Bayes familj. Vi blir hämtade med minibuss och 
reser 240 km till Barhir Dar. Vägen är bra asfaltsväg och land-
skapet vi reser genom är mycket vackert. I Barhir Dar checkar 
vi in på hotellet och äter en gemensam lunch på där. 

Efter lunchen orienterar vi oss runt i staden Barhir Dar (300 
000 invånare). Linnea visar var man kan ta ut pengar, de bästa 
sjöpromenaderna, caféerna och fruktjuicebarer.  

Efter rundvandringen blir det fri tid för att shoppa, njuta av 
sjöutsikten eller vila.

Vi äter gemensam middag på Desset Island, en restaurang vid 
sjökanten med goda fiskrätter.  

Foto: Gion Hotels trädgård

Foto: Utsikt över Lake Tana



DAG 14

Tillbaka till Addis Abeba
Vi flyger tidigt på morgonen till Addis (1,5 h flygresa) och blir 
hämtade med minibuss på flygplatsen. Vi checkar in på samma 
hotell som vi bodde på innan och spenderar resten av dagen 
med Shewangzaw Eyasu (Bayes bror) som visar oss Hayat 
Medical College, där han läser till läkare. Vi blir bjudna på
kaffeceremoni i hans hem och ser hur en stadsbo kan bo i 
Addis.

Gemensam middag på trevlig restaurang.

DAG 13

Resa till Gonder
Efter en tidig frukost reser vi med minibuss 180 km till Gonder. 
Väggen är vacker och frodig. Vi checkar in på hotellet och äter 
lunch. På eftermiddagen besöker vi det historiska området med 
slott, borgar och häststall från kejsaren Fasilides tid (1640-talet) 
och den kända Debre Berhan Selassie kyrkan med Etiopiens 
vackraste tak. Antalet änglar i taket är svårräknade. 

Gemensam middag på hotellet.

Foto: De historiska slotten från 1640-talet i Gonder

Foto: Shewangzaw Eyasu (tv) med en läkarkollega 



DAG 15

Sista dagen
En fridag som vi kan använda som vi vill. Vi har en minibuss 
med chaufför om vi vill;

1) Åka till områden för bra shopping, exempelvis Piazza, där 
Etiopiens finaste guld- och silversmyckes affärer ligger
2) Besöka Afrikas största marknad Markato
3) Besöka Addis största marknad för traditionella kläder och 
textilier

De som vill smälta resan med yoga och eftertänksamhet har tid 
att göra det. Vi har tillgång till ett hotellrum under dagen om 
man vila, duscha och förbereda sig på hemresan.

Gemensam middag på trevlig restaurang.

Flyg hem brukar avgå vid midnatt och vi måste vara på flyg-
platsen vid 22:00.

Foto: Souvenirshopping i Addis Abeba
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