


BERGSVANDRINGAR I ETIOPIEN
Följ med på en fantastisk och unik resa för att uppleva de vack-
ra bergen, landskapet och människorna i Etiopien! Du kommer 
komma nära kulturen och uppleva hur människor här lever 
och fungerar i sin vardag genom att dels bo hos bybor i bergen 
samt besöka och följa med en ung läkarstuderande i storstaden 
Addis Abeba. 

Det var i bergen i Etiopien som Lucy, vår urmoder, hittades 
och landet är dessutom ett av världens äldsta kristna länder, 
med en egen stark ortodox kyrka som utvecklats från den kop-
tiska kyrkan. Resan tar dig med till världskända kyrkor upptag-
na på UNESCOs världsarvslista samt besök till nationalmuseet 
där Lucy beskådas samt det mycket fina etnologiska museet. 

TOTALPRIS FÖR 15 DAGAR: 24 000 SEK
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I PRISET INGÅR EJ

DEN INTERNATIONELLA FLYGRESAN Vi använder oftast Turkish 
Airlines som är billiga och mycket pålitliga. En tur- och returre-
sa Kastrup-Addis Abeba kostar (med mellanlandning i Istan-
bul) ca 4500-5000 kr. Kontakta oss för mer information om 
vilket flygbolag som lämpar sig bäst för just din resa. 

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

DRICKA OCH MELLANMÅL Detta betalar du själv för. 

I PRISET INGÅR

TRANSPORTER Transporter. Två inrikesflyg (Addis Abeba – 
Axum, Bahir Dar – Addis Abeba). Resterande resor genomförs 
med minibus. En dags båttur på Tanasjön. 

BOENDE  Delat dubbelrum under 13 nätter på hotell och under 
vandringen blir det två nätter som vi sover hos lokalbefolkning-
en. Du får en egen madrass, men medtag egen sovsäck.

MAT All mat under resan ingår i priset (tre måltider per dag: 
frukost, lunch och middag). Dricka, fruktjuicer och eventuella 
mellanmål ingår inte förutom på vandringen. 

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 Alla inträden ingår i priset; museum och kyrkor i 
Addis Abeba, Axum, kyrkorna i Tigray, de elva kyrkorna i 
Lalibela och Yimerhane Cristos, båttur och inträden på öarna i 
Barhir Dar.



INFORMATION OM VANDRINGENGENERELL RESEINFORMATION
Vi kommer att befinna oss på hög höjd under hela resan, för-
utom i Barhir Dar, och det finns inte mygg och därmed ingen 
malaria. I Barhar Dar kan det finnas mygg och hotellrummen 
har myggnät över sängarna. Det finns inga farliga 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, corn 
flakes 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.
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PACKLISTA VANDRING
Sovsäck
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.

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. 

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 spenderar somrarna i Sverige och vintrarna i Etiopien och 
driver tillsammans vandringarna genom företaget Roof  of  Afri-
ca.

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 före-
tag inom stadsodling och biodling. Läs mer på www.odlaistan.
nu, www.odlingsnatverket.se samt www.educationforlife.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 har en egen Addis Abeba-guide 
med hela dagen. Vi 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

En introduktionsdag till Addis Abeba 
Du anländer till Bole flygplats på morgonen och blir körd till hotellet. Där 
får du frukost och det blir tid för återhämtning. När vi känner oss redo un-
dersöker vi den närmaste omgivningen och tar ut den lokala valutan Birr 
i uttagsautomat. Vi njuter av färskpressade fruktjuicer och acklimatiserar 
oss till Addis Abeba.

Foto: Shewangzaw Eyasu med sponsorer från Sverige som tagit med litteratur

Picture: Lucy’s skeleton was discovered in 
Hadar, Ethiopia 1974. It is 3.5 million years old.



DAG 3

Introduktion till Axum och dess historia
Vi reser tidigt till flygplatsen, där vi äter vår frukost. Alla inrikesplan i Etiopien 
har en gräns på 20 kg bagagevikt och 9-10 kg i handbagage. Vi blir hämtade på 
flygplatsen i Axum och körs till hotellet, en resa på ca 30 min. Du får tid att duscha 
och återhämta dig innan lunchen som vi äter tillsammans på hotellet. Därefter 
startar vår guidade tur bland de historiska platserna i Axum.

Vi besöker:

•Obelixerna – Axums kända “Stealeerna”
•Katedralen Tsion Mariam Church
•Det nya arkeologiska museet
•Kung Ezanas trädgård och de gamla inskriptionerna skrivna i Geze, Sabae och 
grekiska.

DAG 4

Axums historia, del 2
Efter frukosten fortsätter vi att utforska Axums sevärdheter.  
Vi vandrar utanför staden och besöker följande platser:

•King Kalbe och Gebermeskels grav (en ficklampa behövs)
•Drottningen Sabas palats (som var gift med Kung Salomon från Jerusalem)
•Ad Hankara och Gobedra Lejon
•Obelixerna (Steales) ursprungsplats

Vi övernattar på samma hotell som natten innan.



DAG 5

Templet Yeha och klosterkyrkan Debre Damo
Vi går upp tidigt och åker 370 km med minibuss genom ett fantastiskt land-
skap. På vägen till Debre Damo kommer vi att besöka Yeha, ett pre-axu-
mitiskt tempel till drottningen Saba. Det byggdes för minst 2 500 år sedan 
och är ett välbevarat och antikt stentempel. Det är 12 m högt och består av 
52 lager av murverk. Vi åker vidare och besöker Debre Damo Monastery 
Church genom att klättra 15-20 meter upp på ett rep. Det är en av de äldsta 
klosterkyrkorna i Etiopien och byggdes av Abune Argawie på 500-talet.  
Kvinnor får tyvärr inte besöka klostret, men kan se det från marken.  
Vi anländer sent på kvällen till en liten stad som heter Hawzen, där vi stan-
nar över natten. 



DAG 7

Resa till Lalibela
Vi vaknar tidigt och efter frukost kommer vi att åka 460 km till vår nästa 
historiska sevärdhet Lalibela. Lalibela kallas även för Afrikas Jerusalem, 
då det byggdes som en kopia av Jerusalem av Kung Lalibela på 1100-talet. 
Han hade en uppenbarelse och Gud uppmanade honom att bygga 11 kyr-
kor ur berget och skapa Afrikas Jerusalem.

Under dagens resa kommer vi att besöka en mycket känd kyrka – Abraha 
Wo Atsbha. Vi sover över natten i Lalibela.

DAG 6

Klosterkyrkan Abune Yema och stenkyrkorna  
Mariam Korkor and Danile Korkor
Vi går upp tidigt och efter frukost gör vi oss redo för dagens stora 
strapatser – att besöka de kända Tigray-klippkyrkorna belägna högt 
uppe i Gerhalta-bergen. Vi kommer att vandra ungefär 11 km eller 
åka minibuss (beror på gruppens önskemål och fysiska möjligheter). 
Vi kommer besöka den enastående klosterkyrkan Abune Yemata 
med fantastiska målningar samt klättra 15 meter upp till klippkyrkor-
na Mariam Korkor och Danile Korkor (två timmars klättring). Vi tar 
oss tillbaka till samma hotell.

Många gamla ursprungskyrkor i Etiopien byggdes med flit på otill-
gängliga platser, då det blev ett naturligt sätt att skydda kyrkorna och 
munkarna mot plundrare och andra fientliga religösa samfund.



DAG 8

Lalibelas 11 kyrkor
Vi kommer att starta tidigt på morgen för att undvika att vandra under da-
gens hetaste timmar. Vi kommer att gå 14 km, upp och ner. En stor del av 
dagens tur kommer att gås på en stenig stig. Vi kommer att passera källan 
Atse Wuha (den kloke mannens källa) och fortsätter sedan längs platån. Vi 
kommer att äta lunch med utsikt över en vacker panoramavy. Det kommer 
att finnas tid till att studera djurlivet. Vi kommer att tillbringa natten i byn 
Terf  Amba St. Giberiale (St. Gabriel’s top flat plateau). När vi kommer 
fram till byn kommer vi att bjudas på ett litet mellanmål tillsammans med te 
eller kaffe. Det kommer att finnas tid att lära känna byns invånare. Middag 
kommer att serveras senare på kvällen.

DAG 9

Yimerhane Cristos- 
Ett känt kloster i en grotta utanför Lalibela
Efter frukost reser vi med en minibus 42 km till Yimerhane Cristos, ett 
kloster byggt inne i en grotta år 1126. Bilfärden till och från klostret 
går igenom vackra dalgångar med små byar och är en mycket vacker 
naturupplevelse.

Vi äter middag på Lalibelas mest kända restaurang, Ben Abeb. 
Byggnaden påminner om ett konstverk från Salvador Dali och ligger 
beläget på en vacker höjd på en klippa med en otrolig utsikt över 
dalgångarna.

Efter middagen kommer vi att besöka ett traditionellt tetj-hus, där 
man kan smaka på traditionellt honungsbrännvin, lyssna på lokal 
musik och njuta av den traditionella axeldansen.

Foto: Yimerhane Cristos byggt 1126 inne i en grotta uppe i bergen



DAG 10

Vandringsdag 1
Förmiddagen är fri från program och man kan vandra runt 
själv i kyrkorna eller bara ta det lugnt på ett kafé i byn. Vi äter 
lunch tillsammans på hotellet och efteråt blir vi upplockade av 
minibuss som kör oss till vandringens startpunkt (ca 90 km).

Vi startar med en lätt vandringsdag på 7 km på Wadde-
la-platån, en höjd på 2800 möh. Vi kommer att njuta av en 
fantastisk vy över den stora dalgången och vi sover över natten 
hos familjen Ayenew Yargal i byn Kura Anbessa.

När vi kommer fram till byn kommer vi att bli serverade mel-
lanmål (Etiopisk pizza) med te/kaffe. Det finns tid att besöka 
en fantastisk utsiktsplats med panoramautsikt vid en lokal kyrka 
omgiven av olivträd. 

På kvällen äter vi tillsammans med lokalbefolkningen och det finns 
tillfälle att socialisera med dem. Vi kommer att bo enkelt och får 
anpassa oss till lokalbefolkningens livsstil. All mat är vegetarisk, med 
soppa först och sedan vegetariska rätter med ris eller pasta.

Vi sover alla tillsammans i ett rum och alla får varsin madrass och 
sover i sin egen medhavd sovsäck. Under vandringen bär åsnor 
alla packning och du har bara med dig en liten ryggsäck för vatten, 
sollotion och toalettpapper. Varje kväll får man varsin spann med 
vatten att tvätta av sig med och det finns utedass som fungerar som 
svenska mulltoaletter.



DAG 12

Resa till Bahir Dar
Vi äter frukost med byborna och därefter vandrar vi fem km till den 
stora vägen till Bahir Dar. Där blir vi hämtade och körda (240 km) på 
asfalterad väg till Bahir Dar. Resan går genom ett vackert bergsland-
skap och vi kör neråt mot Tanasjön. När vi kommer fram checkar vi 
in på hotellet, duschar och äter lunch. Efter lunchen utforskar vi den 
gröna och prunkande staden Bahir Dar (300 000 invånare) som ligger 
vid Tanasjön. Vi tar ut pengar på uttagsautomat och strosar längs 
med strandpromenaden med kaféer och juicebarer. Der kommer bli 
lite fritid för att shoppa, njuta av sjöutsikten och ta det lugnt.

Vi äter middag tillsammans på en trevlig restaurang som heter Desset 
Island. 

DAG 11

Vandringsdag 2
Efter frukosten startar vi dagens vandring på 14 km. Vi vandrar platt 
längs med en platå och passerar vattenkällan Atse Wuha. Vi kommer 
att äta lunch med en fantastisk utsikt där man kan studera landskapet 
och det originella djurlivet.

Vi kommer att sova över i byn Terf  Amba St Giberiale. När vi kom-
mer fram till byn blir vi erbjudna mellanmål och kaffe/te och efteråt 
finns det tid att umgås med byborna och njuta av lanskapet och natu-
ren. På kvällen serveras det middag vid lägerelden och vi sover alla i 
samma rum på samma sätt som natten innan.



DAG 14

Tillbaka till Addis Abeba
Tidigt på morgonen flyger vi tillbaka till huvudstaden (en resa på 1,5 tim-
mar). Från flygplatsen transporteras vi till samma hotel som vi tillbringade 
tid på senast vi var i Addihan bjuder oss på en kaffeceremoni i sitt hem. 
Dagen spenderar vi tillsammans med Shewangzaw Eyasu (Bayes bror). 
Han kommer att visa oss Hayat Medical College, där han studerar medicin 
och för att bjuda hem oss på en kaffeceremoni.

Foto: Shewangzaw Eyasu (tv) med en läkarkollega 

DAG 13

Båttur på Lake Tana
Efter frukost åker vi på en båttur på Tanasjön. Sjön är lika stor som 
Vänern och är en av Nilens källor som fortsätter från Etiopien till 
Egypten. I sjön finns det mer än 37 öar, där de flesta har kloster bygg-
da på 1100-1200-talet. Vi kommer besöka några av öarna och njuta 
av den rika floran och faunan. Vi kommer att se kaffeplantor och se 
hur mango, avokado och papaya växer på träden. Under båtturen 
kommer du att se endemiska fågelarter, flamingos och flodhästar. Ofta 
ser man lokala fiskare som använder papyrusbåtar på samma sätt som 
man gjorde för 1000 år sedan. Efter båtturen äter vi lunch på Lakes-
hore Restaurant. Efter lunch kan vi besöka Blå Nilens vattenfall som 
är Tanasjöns källa. Det ligger 45 km från Barhir Dar.
Vi sover på samma hotell.



DAG 15

Sista dagen
Denna dagen är fri att disponera efter era önskemål. Vi kan göra 
följande:

Shopping på Piazza, där Etiopiens bästa smyckeshantverk (silver och 
guld) finns.
Vi kan besöka Markato, som är Afrikas största utomhusmarknad, 
där man kan hitta allt möjligt.
Vi kan besöka Etiopiens största textilmarknad och souveniraffärer.
Man kan bara vila och ta det lugnt på hotellet eller i dess närhet.
Flyget hem till Sverige går vid midnatt.

Foto: Souvenirshopping i Addis Abeba




