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Cód. 15606A

Etiópia: 

Dia 1º Addis Abeba 
• Domingo  
Chegada e traslado ao hotel. Aloja-
mento. 

Dia 2º Addis Abeba 
• Segunda-feira • Café da manhã. 
Addis Abeba Visitaremos as mon-
tanhas de Entoto com bonitas vistas 
sobre a capital, a Igreja de São 
Jorge, dedicada ao padroeiro da Etió-
pia (São Jorge), o Museu Nacional 
no qual se expõe o esqueleto de 
“Lucy”, o esqueleto do hominídeo 
que caminhava erguido mais antigo 
do mundo (3,5 milhões de anos) e o 
Merkato. Alojamento. 

Dia 3º Addis Abeba/Bahr Dar 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Traslado ao aeroporto para pegar o 
voo regular com destino a Bahar 
Dar. (Voo previsto ET-126 ADD-BJR 
com saída as 07.00 não incluído). 
Chegada e traslado ao hotel. Saída 
para a margem do lago Tana, de 
onde embarcaremos para realizar 
uma bela excursão pelo lago para 
ver os famosos monastérios (séculos 
XIV ao XVII). Visitaremos os dois 
monastérios mais destacados e mel-
hor conservados da península de 
Zaghe, a igreja/monastério de Ura 
Kidane Mehret e a de Aswa 
Mariam. Regresso ao hotel. Pela 
tarde saída para as cataratas de Tis 
Isat do Nilo Azul a 35 km no camin-
ho desde Bahar Dar. Pequeno pas-
seio a pé até as cataratas, passare-
mos por uma ponte portuguesa 
construída no século XVI e pela inte-
ressante cidade dos Amara. Regresso 
a Bardar e alojamento.

Dia 4º Bahr Dar/Gondar 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + 
 jantar • 185 km/3 h.. 
Pela manhã saída para Gondar, capi-
tal da Etiópia (séculos XVII-XVIII), fun-
dada pelo imperador Fassilides. Che-
gada e visita de Gondar: os Castelos 
Fasilidas, Iyassu, Bakafa no recinto 
imperial ou banhos Fasilidas, onde 
é realizada anualmente a festa da 
Epifania (Timkat) e a famosa igreja 
de Debre Birhan Selassie que signifi-
ca Luz da Montanha da Trindade, 
famosa por suas paredes ricamente 
decoradas e tetos de rostos de anjos, 
em seguida, uma visita à Igreja de 
Kuskam e o palácio da rainha Ment-
wa. Alojamento. 
Dia 5º Gondar/ 
Parque Nacional Semien Gondar 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço +  
jantar • 360 km./6 h. 
Saída no início da manhã através dos 
bairros de Felashas (judeus) etíopes 
para Debark, a porta de entrada para 
o Parque Nacional das Montanhas 
Semien, lugar declarado Patrimônio 
da Humanidade por sua riqueza eco-
lógica. As Montanhas Semien tem o 
pico mais alto de toda a Etiópia o 
"Ras Dashen", que atinge uma alti-
tude de 4,600 m. Lar de aproximada-
mente 21 espécies de mamíferos e 
três dos sete maiores mamíferos 
endêmicos da Etiópia: "Gelada" 
babuínos, o Ibex Walia (íbice de Abis-
sínia) e o chacal de Simien (o lobo da 
Abissínia). O acampamento base 
deste maravilhoso parque natural se 
encontra a 3.235 m de altura e neste 
dia nos dedicaremos a fazer um pas-
seio a pé em torno deste acampa-
mento, admirando suas espetacula-
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(9 noites de hotel) 

desde 2.215 USD
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HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
CATEGORIA STANDARD 
Addis Abeba: Azzeman - Bahar Dar: Unison 
Gondar: AG - Axum: Sabean - Lalibela: Cliff Edge 
CATEGORIA SUPERIOR 
Addis Abeba: Radisson Blu 
Bahar Dar: Avanti Resort - Gondar: Mayleko Lodge 
Axum: Sabean - Lalibela: Mezena Lodge 

Este Programa Inclui: 
- 9 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou simi-

lares) em quarto standard duplo com banheira e/ou 
ducha. 

- 9 cafés da manhã, 6 almoços e 6 jantares sem bebidas. 
- Traslados em micro ônibus e em veículos 4x4 
- Guia de língua espanhola para as visitas. 
- Entradas indicadas no itinerário. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Voos domésticos, Bebidas 
- Gorjetas e qualquer outro gasto de caráter pessoal 
- Visto: 55 USD aprox. Se tramita na chegada ao aero-

porto segundo nacionalidade. Consultar. 

DATAS DE SAÍDA 2020 
- Saídas DIÁRIAS de 6 Janeiro a 15 Dezembro 2020 

3 Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

HOTÉIS 
STANDARD/ 
SUPERIOR

Incluindo 9 CAFÉS DA MANHÃ +  
6 ALMOÇOS + 6 JANTARES 

e 11 VISITAS

Quênia

Itinerário versão DOMINGO

IGREJA DE LALIBELA

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E. C). 
- Tour regular garantido em enspanhol. 
- O preço não inclui vistos, vacinas, taxas de bilhetes e  

aeroportos. 
- O preço dos voos domésticos é válido apenas para os passa-

geiros que chegam com a empresa Ethiopian Airlines, para os 
passageiros que chegam com outras empresas, o preço será 
maior para esses voos internos (aproximadamente 570 USD). 

Vistos: 
- É Responsabilidade do passageiro de levar a sua documentação 

em dia; passaporte, vistos e demais requisitos que possam exigir 
as autoridades migratórias de cada País em função de sua 
nacionalidade. Consulte em seu país de origem antes de viajar 
os vistos ou requisitos de entrada aos lugares onde vai viajar.

Em quarto duplo 2.215 3.095 
Suplemento quarto individual    540 1.015

DATAS DE SAÍDA (DIÁRIAS) Cat. STANDARD Cat. SUPERIOR

Preços por pessoa (em USD, mínimo 4 pessoas)

Suplementos 
Noite adicional em Addis Abeba ................................quarto duplo supl. indiv. 
Por pessoa/ em categoria Standard ............................   79   43 
Por pessoa/ em categoria Superior .............................. 228 171 

Suplemento tour .......................................................... base 3 pess. base 2 pess. 
Por pessoa/ em categoria Standard/Superior .............. 315 875 

Por voos domésticos: Addis Abeba-Bahr Dar/Gondar-Axum/Axum-Lalibela/Lalibela- 
Addis Abeba (neto, taxas incluídas chegando com a cía. Ethiopian) desde................... 365 

Por voo Madri/Addis Abeba/Madri (sem taxas, aproximado) ................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 33

res vistas e sua grande planície fecha-
da entre as montanhas. Regresso a 
Gondar e alojamento. 
Dia 6º Gondar/Axum 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Traslado ao aeroporto para tomar o 
voo regular com destino a Axum. 
(Voo previsto ET-122 GDQ-AXU com 
saída as 10h00, não incluído). Dia 
completo para visitar esta interes-
sante cidade com seus vestígios 
arqueológicos de um passado glorio-
so: o Templo de Yeha (século VI 
AC), o Palácio da Rainha de Sabá e 
seus banhos, as tumbas e inscrições 
dos soberanos aksumitas, e sobre 
tudo as colossais estelas e monólitos 
(século IV). Além de seu grande valor 
arqueológico Axum é um símbolo 
para o cristianismo etíope. Em sua 
Catedral de Santa Maria de Zion se 
encontra depositada a verdadeira 
Arca da Aliança que foi trasladada 
desde Jerusalém por Menelik I, filho 
do rei Salomão e da rainha de Sabá. O 
povo cristão ortodoxo etíope acredita 
que é o povo escolhido por Deus, ao 
ter a custodia da arca. Alojamento. 
Dia 7º Axum/Lalibela 
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar. 
Traslado ao aeroporto para pegar o 
voo regular com destino a Lalibela. 
(Voo previsto ET-123 AXU-LLI com 
partida às 12h10 não incluído). Fun-
dada no final de S XII, e conhecida 
como a Jerusalém Negra está locali-
zada 2.600 m acima do nível do mar 
e é sem dúvida uma das mais impor-
tantes da Etiópia, e está classificada 
como Patrimônio Mundial da Huma-
nidade. Chegada e visita ao colorido 
mercado semanal. Traslado ao hotel. 
À tarde, visita do primeiro grupo 
das Igrejas do Rei Lalibela, das 11 
igrejas monolíticas literalmente esca-
vadas na rocha e divididas em dois 
blocos separados pelo Rio Yordanos 
(Jordânia). O primeiro grupo simboli-
za a Jerusalém terrena e o segundo a 
celestial. Separada de ambos os gru-
pos se encontra Bete Giorgis que 
simboliza a Arca de Noé e construída 
em honra de São Jorge patrono da 
Etiópia. Dentro de cada igreja são 
observados belos murais de influên-
cia bizantina, manuscritos, varas de 
oração e numerosas antiguidades. 
Alojamento. 
Dia 8º Lallibela 
• Domingo • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída de carro com destino a Mekel 
(42 km) para visitar a Igreja Yemre-
hana Kristos sem dúvida a mais 
bonita dos arredores das igrejas do 
Rey Lalibela. É uma obra prima de 
madeira e pedra famosa por sua 
decoração interior, com seu belíssimo 
teto de madeira decorado com hexá-
gonos e medalhões com motivos 
figurativos e geométricos. Pela tarde 
continuação das visitas do segundo 
grupo das Igrejas do Rey Lalibela. 
Alojamento.  
Dia 9º Lalibela/Addis Abeba 
• Segunda-feira • Café da manhã. 
Traslado ao aeroporto para pegar o 
voo regular com destino a Addis 
Abeba. (Voo previsto ET-121 LLI-ADD 
com saída as 13h10 não incluído). 
Chegada e traslado ao hotel (Possibili-
dade de continuar com o circuito Sul 
da Etiópia; consulte itinerário e preço). 
Dia 10º Addis Abeba 
• Terça-feira • Café da manhã. 
Traslado ao aeroporto. Nota: Rogamos consultar informação relativa a vistos e vacinas no seu país de origem. IGREJA DO MOSTERIO DO LAGO TANA


