


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. 

Avresa den 3 januari 2018 från Kastrup
Hemresa den 12 januari 2018 till Kastrup

TOTALPRIS FÖR 10 DAGAR: 19 000 SEK



RESEÖVERSIKT

ARBA MINCH

TURMI

KONSO

HAWASSA

SWAY
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I PRISET INGÅR EJ

DEN INTERNATIONELLA FLYGRESAN För att resa med oss måste 
du köpa din internationella flygbiljett via Ethiopian Airlines. 
Diskutera med oss innan du köper biljetten. 

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 Hela resan åker vi med vår egen minibuss. Alla 
transporter (via buss och båt) är inkluderade i priset. Platserna 
är följande; Arba Minch, Hawassa, Turmi, Konso och Zway.

BOENDE Delat dubbelrum under 10 nätter på hotell. 

MAT OCH VATTEN UNDER DE FEM DAGARNA All mat under resan 
ingår i priset (tre måltider per dag: frukost, lunch och middag). 
Dricka, fruktjuicer och eventuella mellanmål ingår inte. 

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 för museer och nationalparker ingår. 



GENERELL RESEINFORMATION
Vi kommer att befinna oss på hög höjd under hela resan, och 
det finns inte mygg och därmed ingen malaria. I Arba Minch 
kan det finnas mygg och hotellrummen har myggnät över säng-
arna. 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.

PACKLISTA VANDRING
Sovsäck
Ficklampa
Kåsa
Vandringsskor med hård sula 
Solhatt/keps
Sollotion
Tunna långbyxor
Långärmade skjortor 
Liten ryggsäck



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 1-10



DAG 2

Resa till Arba Minch (8,5 tim)
Den här dagen bjuder på en lång, vacker biltur. Vi kommer att 
resa längs de gröna, bördiga kullarna längs Butajira Road. Re-
san fortsätter ner till Acacia Savanna på botten av Rift Valley. 
Vi kommer att besöka de historiska platserna Melka Kontire 
och Adadi Mariam (kyrkor huggna ur berget). Vi stannar över 
natten på Arba Minch Hotel. 

DAG 1

En introduktionsdag till Addis Abeba 
Vi kommer att ta emot dig på Bole airport och ta dig till hotellet. Vi kom-
mer att ha en innehållsrik dag med sightseeing i Addis Ababa där vi bland 
annat kommer att besöka National Museum, Ethnographic Museum, 
Trinity Cathedral och Mercato – den största marknaden i Afrika. Eller 
så åker vi till Entoto hill, precis utanför Addis. Här kommer du att ha en 
fantastisk vy över huvudstaden.



DAG 3

Besök i byn Dorize och Neschar National Park
Vi kommer att ta oss 38 km utanför Arbaminch för att besöka Chencha 
där Dorizefolket lever och bor. Efter två timmars färd från Arbaminch, 
1400 meter över havet, kommer vi till höglandsstaden Chencha (på 2900 m 
höjd). Här kan du njuta av det vackra landskapet och de två sjöarna Abaya 
och Chamo. Vi besöker Dorizefolket och i deras berömda hus (bikupor) 
kommer vi att kunna se tillagningen av deras vardagsmat gjord av False 
Banana och om du vill har du möjlighet att smaka. Efter lunch kommer vi 
att ge oss ut på en båttur på sjön Chamo. Vi kommer att se stora krokodiler 
och flodhästar, olika inhemska fågelarter och en stor biologisk mångfald. Vi 
kommer att stanna över natten på samma hotel som dagen innan.

DAG 4

Resa till Turmi (5,5 tim)
Vi fortsätter att resa söderut och besöker platserna där folkslagen Konso, 
Arbore och Hamar lever. Vi kommer att besöka både en Arboreby och en 
Hamarby. Natten tillbringar vi i Turmi. Kanske kommer vi att se en Evang-
adidans eller till och med en tjurhoppningsceremoni.



DAG 5

Turmi
Vi tar oss till Omerate på östra sidan av Omofloden, ca 72 km (två timmars resa) från 
Turmi. I det här området lever Dassanechfolket och vi kommer att korsa floden med en 
kanot för att besöka en av deras byar. Beroende på ankomstdagen (måndag är mark-
nadsdag) kommer vi att besöka Hamar market, dit Hamarfolk från ett stort område 
kommer. Natten tillbringar vi i Turmi.



DAG 6

Resa till Konso (4,5 tim)
Vi besöker Konsofolket i deras labyrintliknande byar och odlingsterasser. Konsofolket är också kända för deras 
Waga Steel. Kulturlandskapet runt Kono är den yngsta världsarvsplatsen i Etiopien. Efter att vi besökt Konso kör 
vi vidare till Arbamkinch. Natten tillbringar vi på Arbaminch hotel.



DAG 8

Hawassa
Vi tar en lugn morgon där du kan njuta av en god frukost med färska 
fruktjuicer. Efter frukost kommer vi att besöka:

fiskmarknaden
en vacker park med olika apor, bland annat den inhemska Gueraza 
apan (som har en lång vacker svartvit päls) och olika inhemska fåge-
larter.
Vi kommer tillbaka till staden för att äta lunch och efteråt kommer 
du att ha möjlighet att ta det lugnt och avnjuta en fruktjuice på 
någon av barerna i staden. Tidigt på kvällen, i solnedgången, kom-
mer vi att ge oss ut på en båttur på Hawassasjön. Senare kommer vi 
att uppleva en traditionell musikceremoni. Natten tillbringar vi på 
samma hotel som tidigare.

DAG 7

Resa till Hawassa
Vi kommer att resa genom ett fantastiskt landskap med vacker grön natur. 
Vi kommer fram till södra Etiopiens huvudstad Hawassa. Natten tillbringar 
vi på South Star Hotel i Hawassa.



DAG 10

Addis Abeba
Vi kommer till Addis tidigt på morgonen och det kommer att finnas 
tid för shopping och sightseeing. Du kan till exempel besöka Red 
Terror Museum. På kvällen äter vi en gemensam middag för att sedan 
åka till flygplatsen.

DAG 9

Zway
Vi kommer att resa genom ett vackert landskap. Vår nästa destination 
är Zwaysjön, Etiopiens största sjöfågelupplevelse. Här kommer du att 
kunna se de stora pelikanerna, stjärnorna i en fantastisk “naturshow”. 
Du kommer också att kunna se:

Eccentric Hammer Kopfrom
Maraboustork
Afrikansk ibisstork
Ägretthäger
Sporrvipa
Styltlöpare
Skrikhavsörn
Olika sorters änder
Efter besöket vid sjön åker vi till en restaurang för att äta lunch. Efter 
lunch kommer det att finnas tid för att ta det lugnt. På kvällen kom-
mer vi att göra en båttur och se de vackra klosterkyrkorna, för att 
sedan avnjuta en god middag på en traditionell etiopisk restaurang. 
Natten tillbringar vi på Zway hotel.




