ETIOPIA 14dni – Lalibela –
Axum – Gondar – Semien –
Danakil – Erta Ale - Tigraj

ZGŁOSZENIA
Tel. 696071795
kontakt@grzegorzgawlik.pl

- wulkan Dallol – jedna z
najbardziej niezwykłych scenerii na
Ziemi
- wulkan Erta Ale – jeden z
najbardziej aktywnych wulkanów
na świecie
- Lalibela – skalne kościoły
- Axum – kolebka państwa
etiopskiego
- Gondar - dawna stolica Etiopii
- skalne kościoły w Tigraju
- Park Narodowy Gór Semien
- pustynia Danakil i słone jeziora,
Afarowie
wyjazd
z
pasjonatempodróżnikiem
i
najlepszym
fachowcem
od
wulkanów
(PROJEKT 100 WULKANÓW)

Najbliższe TERMINY: 20 luty – 4 marzec 2020, 27 grudzień 2020 - 9 styczeń
2021, 17 luty - 02 marzec 2021
●możliwość realizacji wyjazdu na zamówienie w terminie ustalonym indywidualnie –
po Etiopii można podróżować przez cały rok, aczkolwiek ze względu na porę
deszczową odradza się tereny na północ od Addis Abeby w miesiącach czerwiecsierpień. Istnienie możliwość rozbudowania wyjazdu, jak również skrócenia.
●możliwość realizacji wyjazdów do innych afrykańskich krajów.
DLA KOGO: dla każdego – wymagana ogólna dobra kondycja i stan zdrowia
Dokument podróży: PASZPORT, ważny co najmniej 6 miesięcy
RAMOWY PLAN PODRÓŻY
Dzień 1. Rozpoczęcie podróży do Etiopii. W zależności od rozkładu lotów w Addis
Abebie (2400m n.p.m.) znajdziemy się tego lub następnego dnia.
Dzień 2. Jeżeli tego dnia przylecimy do stolicy Etiopii, lokalnym połączeniem
lotniczym, który potrwa godzinę, dostaniemy się do Gondar u podnóża Gór Semien.
Gondar to była stolica Etiopii (XVII – XVIII wiek) założona przez cesarza Fasiledesa
(1632-1667). Władcy, cesarze, królowie zbudowali tutaj zamki i pałace, które
znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Najsłynniejszy to
imponujący kompleks zamkowy i pałac Fasiledesa oraz fantastycznie urządzony
kościół Debre Berhan Selassie. W Gondar zostaniemy na nocleg.
Dzień 3. Wycieczka do Parku Narodowego Gór Semien – jeden z najstarszych
obiektów na liście UNESCO (1978r.). Żyje tutaj wiele zagrożonych gatunków

zwierząt, a góry uchodzą za jedne z najpiękniejszych na świecie. Wysokości
przekraczają 3000m (najwyższe szczyty 4000m). Podczas naszego trekkingu wśród
napotkanych ptaków poszukamy na przykład ibisa koralowego. Powszechne są
małpy – pawiany, często można spotkać antylopy. Na nocleg wrócimy do Gondaru.
Dzień 4. Po śniadaniu z lokalnego lotniska czeka nas krótki lot do kolejnego miejsca
z listy UNESCO – Lalibela. Miejscowość leży 2630m n.p.m. na pograniczu Wyżyny
Abisyńskiej i Kotliny Danakilskiej. Lalibela jest świętym miejscem Etiopskiego
Kościoła Ortodoksyjnego, tutaj znajdują się słynne skalne kościoły, zwane 8 cudem
świata. Jest ich 11 i pochodzą z XII-XIII wieku. Jednym z najbardziej znanych jest
monolityczny kościół św. Jerzego. Po zwiedzaniu na nocleg zostaniemy w Lalibela.
Dzień 5. Będziemy kontynuować zwiedzanie sakralnych zabytków Lalibela,
odwiedzimy też oddalony o około 45km kościół Yemrehana Krestos (XI-XIIwiek).
Wzniesiony został w tradycji architektonicznej starożytnego królestwa Axum. Jest to
też miejsce pochówku, w jaskini można zobaczyć setki szkieletów pochodzących od
czasów budowy świątyni do dnia dzisiejszego. Na nocleg wrócimy do Lalibela.
Dzień 6. Po śniadaniu lokalny lot do Axum (Aksum). Tego dnia będziemy zwiedzać
starożytne miasto, które jest miejscem narodzin cywilizacji etiopskiej (lista UNESCO).
Stolica do IX wieku. Odwiedzimy Park Steli, katedrę Najświętszej Marii Panny z
Syjonu – uważa się, że tutaj znajduje się oryginalna Arka Przymierza. Jak również
podziemny grób króla Kaleba i jego syna króla Gebremeskela z VI wieku, ruiny
pałacu i łaźni królowej Saby, która była matką pierwszego króla Etiopii - Menelika I (X
w p.n.e.). Noc spędzimy w Axum.
Dzień 7. Przejazd do Mekelie, stolicy Tigrajczyków. Po drodze odwiedzimy skalny
kościół w Tigraju – Abune Yemata (2580m n.p.m., Góry Gheralta). Datowany nawet
na V-VI wiek. Słynie z malunków na ścianach i wspaniałego widoku, dlatego warto
się tutaj wspiąć. Nocleg w Mekelie.
Dzień 8. Jesteśmy na północnych skrawkach Etiopii w pustynnych krajobrazach
depresji Danakil (i pustyni Danakilskiej). Wysokości sięgają do ponad 100m poniżej
poziomu morza, tutaj notuje się najwyższe średnie wieloletnie i maksymalne
temperatury na świecie. Jest to fragment Wielkich Rowów Afrykańskich. Podczas
podróży będziemy mijać wioski Afarów, by znaleźć się w pobliżu wulkanu Dallol. Na
koniec dnia w Hamed Ela, gdzie będziemy nocować, odwiedzimy słone jezioro Asal,
z którego okolic wydobywa się sól.
Dzień 9. Tego dnia odwiedzimy jedną z kopalni soli oraz góry solne. Pojedziemy na
wulkan Dallol, by znaleźć się 48m pod poziomem morza (a tego dnia będziemy
nawet ok. 120m p.p.m.). Ten aktywny wulkan słynie z niezwykłych krwistych
kolorów. Od żółtego po czerwony, ale także spotyka się zielony i niebieski. Znajdują
się tu liczne termalne źródła. Naukowcy uznali to miejsce na najbardziej nieprzyjazne
do życia na naszej planecie. Mimo licznych badań, nie odkryto dotąd w Dallol nawet
mikroorganizmów. Wulkan ostatnio wybuchał w 2011 i w 1926 roku. Tu znajdują się
najniżej położone kratery na lądzie jakie dotąd odkryto. Dallol to jeden z
najciekawszych wulkanów świata, jeden z najpiękniejszych i jeden z
najwspanialszych plenerów fotograficznych na Ziemi. Zwiedzając te tereny z
wybitnym specjalistą od wulkanów Grzegorzem Gawlikiem, autorem Projektu 100
Wulkanów, nie sposób będzie się tutaj nudzić. Noc spędzimy w mieście Abala.
Dzień 10. Erta Ale czyli „Góra Dymu” – jeden z najsłynniejszych wulkanów świata.
Nasz obóz będzie znajdował się w Askoma, skąd wyruszymy na trekking na skraj
krateru (około 3 godziny marszu). Erta Ale to bazaltowy tarczowy wulkan wznoszący
się do wysokości 613m. Jest to wulkan aktywny w sposób stały. Bardzo często
można w nim obserwować unikalne i niezwykle rzadkie na Ziemi zjawisko jeziora

płynnej lawy. Może będziemy mieli szczęście i je zobaczymy. Jako że płynną lawę
najlepiej ogląda się w nocy, na wulkan dotrzemy po zmroku.
Dzień 11. Tak daleka podróż do wulkanu Erta Ale, by go zaliczyć, nie ma sensu.
Dlatego zostaniemy tutaj na dłużej i odbędziemy dzienną wycieczką, by zobaczyć
fenomenalne wulkaniczne widoki. Będziemy szukać aktywności wulkanicznej, płynnej
lawy, a może nawet zejdziemy do krateru. Wulkan za dnia będzie prezentował się
zupełnie inaczej niż w nocy. Nocleg w obozie Askoma.
Dzień 12. Udamy się nad słone jezioro Afdera z możliwością kąpieli, są też tutaj
gorące źródła. Nocleg w Mekelie.
Dzień 13. Przelot z Mekelie do Addis Abeba. Jeżeli rozkład lotów pozwoli,
odbędziemy spacer po niezbyt atrakcyjnej etiopskiej stolicy. Nam Polakom może się
kojarzyć z książką Ryszarda Kapuścińskiego, w której opisywał dwór i rządy
ostatniego cesarza Hajle Syllasje I (1892-1975).
Dzień 14. Powrót z podróży do Etiopii. W zależności od rozkładów lotów podróż
powrotna może się już rozpocząć wieczorem dnia 13.
● Kolejność odwiedzonych miejsc może ulec zmianie, harmonogram ramowego
planu wyjazdu zostanie dopasowany do aktualnych warunków geologicznych i
przyrodniczych oraz wynikających z zasad bezpieczeństwa.

●CENA: 7090zł + 1150USD + bilet lotniczy* (minimalna liczba
Uczestników: 7)
*Cena biletu lotniczego ok. 2000-2900zł
1 rata) 5990zł (3090zł + 2900zł) – z tej kwoty 2900zł obejmuje zakup biletu
lotniczego, jeżeli jego cena będzie niższa, różnica zostanie zwrócona lub
przeniesiona na poczet drugiej raty
2 rata) 4000zł
3 rata) 1150USD* – płatna po przylocie do Etiopii
*terminy płatności zostaną podane po dokonaniu zgłoszenia
*można zapłacić dwie pierwsze raty łącznie
*dolary amerykańskie (USD) muszą być w wysokich nominałach po 100USD (za
wyjątkiem końcówki), wydane po 2006 roku i być w dobrym stanie. Nie mogą
posiadać napisów, pieczątek, ani uszkodzeń mechanicznych (naderwanie, dziurka
itp.).

●CENA na osobę przy liczbie Uczestników 4-6: 7990zł + 1500USD +
bilet lotniczy
●CENA na osobę przy liczbie Uczestników co najmniej 11: 6490zł +
1000USD + bilet lotniczy
CENA OBEJMUJE:
●Organizację wyjazdu, w oparciu o precyzyjnie przygotowany ciekawy plan
●Opiekę doświadczonego polskiego Lidera, który dopilnuje wszystkiego
●Wynajęcie lokalnych przewodników i kierowców
●Ochronę w rejonie Erta Ale – Danakil (tereny zamieszkane przez rdzenną ludność
Afarów), bo bezpieczeństwo jest najważniejsze
●4 (cztery) lokalne loty w Etiopii, by zamiast podróżować powoli po zakurzonych
drogach i niewiele zobaczyć, wykorzystać czas pożytecznie na podziwianie tego

pięknego kraju
●Cały transport lądowy w Etiopii
●Śniadania, lunche, obiadokolacje - podczas całej podróży po Etiopii, w niektóre dni
śniadania i lunche mogą przybrać formę boksów (pudełek)
●Podczas przejazdów lądowych butelkowana woda w samochodzie
●Noclegi podczas całego pobytu w Etiopii, w cywilizacji pokoje 2-osobowe w
hotelach 3-gwiazdkowych, w rejonie Danakil – Erta Ale na kempingach(na których
będą dostępne śpiwory, ale jeśli ktoś woli swój prywatny, niech zabierze)
●Wszystkie pozwolenia i bilety wstępu do miejsc, które są w planie podróży
●podróż pełną wrażeń, egzotyki i przygody
CENA NIE OBEJMUJE:
●biletu lotniczego
*staramy się trzymać dat początkowych i końcowych określonych w ramowym planie
podróży, ale ze względu na dostępność biletów lotniczych oraz występujące bardzo
duże różnice w cenach biletów może nastąpić przesunięcie dat początkowych i
końcowych do 36h (nie dotyczy to wyjazdów „szytych na miarę” gdy ustalono
sztywne daty podróży), więcej informacji w UWAGACH
*wyszukujemy i kupujemy bilety lotnicze kierując się dobrą relacją ceny do szybkiego
czasu przelotu i minimalizując liczbę przesiadek, nie pobieramy żadnej prowizji za
zakup biletu, płacisz tyle ile kosztuje bilet. Przy wyjazdach „szytych na miarę” istnieje
możliwość ustalenia lotniska wg oczekiwań Klienta. Więcej informacji w UWAGACH
●wizy otrzymywanej na lotnisku ok. 50usd (należy zabrać jedno zdjęcie typu
paszport/ID gdyby sprzęt na przejściu granicznym nie działał)
●ubezpieczenia turystycznego, więcej informacji w UWAGACH
●OBOWIĄZKOWEGO SZCZEPIENIA przeciwko żółtej febrze (gorączce), więcej
informacji w UWAGACH
●napiwków dla personelu etiopskiego: 100USD - napiwki w Etiopii uznawane są za
zwyczaj powszechnie przyjęty
●półmaski przeciwgazowej na wulkany, więcej informacji w UWAGACH
●jeżeli rozkład lotów na to pozwoli, przed wylotem jest możliwość zorganizowania
tradycyjnej kolacji z muzyką i lokalnym alkoholem, do której dopłata wynosi 30USD
od osoby
●transportu na lotnisko początkowe/końcowe
●wydatków osobistych i zakupów pamiątek
UWAGI:
●ubezpieczenie turystyczne – musi obejmować podróż po Etiopii o charakterze
określonym w planie podróży (w tym tereny o wysokości powyżej 2500m, pustynie,
aktywne wulkany), a jeśli mamy chorobę przewlekłą, musi obejmować także takie
choroby. Możliwa pomoc w zakupie ubezpieczenia, w tym bardzo atrakcyjnego
cenowo ubezpieczenia całorocznego obejmującego zagranicę lub dodatkowo Polskę,
także z opcją rodzinną do 5 osób, co czyni je jeszcze korzystniejszym cenowo (PZU).
Ubezpieczenie obejmuje aktywne uprawianie sportów, aktywną turystykę, w tym
sporty wysokiego ryzyka, jak trekkingi i wspinaczkę oraz wysokie sumy gwarancyjne
wraz z akcją ratunkową. Jeśli jesteś zainteresowany, proszę o kontakt.
Cena takiego rocznego ubezpieczenia jest porównywalna z 2-tygodniowym
ubezpieczeniem oferowanym przez firmy ubezpieczeniowe z podstawowymi sumami
gwarancyjnymi - obejmującym wypoczynek kwalifikowany oraz sporty wysokiego
ryzyka (zwykłe turystyczne ubezpieczenie oznacza brak ochrony ubezpieczeniowej

podczas wyjazdu).
●na życzenie w cywilizacji: dla rodziny / grupy mogą być pokoje kilkuosobowe bez
dopłaty, o ile będą dostępne.
●istnieje możliwość pokoju 1-osobowego za dopłatą w cywilizacji.
●jeżeli Uczestnik chce kupić bilet lotniczy samodzielnie (dopasowany do terminarza
wyjazdu) prosimy o taką informację.
●latamy z Warszawy lub innych polskich lotnisk, ale czasami ze względu na brak
połączeń z Polski lub bardzo wysokie ceny, latamy z dużo większego lotniska w
Berlinie, w wyjątkowych sytuacjach z innych lotnisk.
●na życzenie możemy kupić bilet lotniczy na określony dzień i z dowolnego lotniska
(co może się wiązać z wyższą ceną).
●na życzenie możemy kupić bilet lotniczy na dłuższy okres niż czas trwania podróży
(co może się wiązać z wyższą ceną).
●na życzenie możemy kupić bilet obejmujący możliwość dokonywania zmian (np.
terminu wylotu/przylotu) lub możliwość jego zwrotu na warunkach określonych przez
linię lotniczą (taki bilet jest często dwukrotnie lub kilkukrotnie droższy niż podstawowy
bilet ekonomiczny).
●na rynku istnieją ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu z przyczyn losowych, warto
je rozważyć i zakupić
●szczepienia – obowiązkowe jest szczepienie przeciwko żółtej febrze (gorączce).
Podawane jest w jednej dawce i należy się zaszczepić nie później niż 30 dni przed
wylotem oraz zabrać ze sobą dokument potwierdzający szczepienie, najlepiej
międzynarodową książeczkę szczepień (żółta książeczka wydawana podczas
dokonywania szczepienia). Brak szczepienia może uniemożliwić wjazd do Etiopii.
●inne szczepienia - jak wszędzie na świecie warto mieć szczepienie przeciwko
żółtaczce typu A i B, błonicy, tężcowi i polio. Dodatkowo można rozważyć przeciwko
durowi brzusznemu oraz wściekliźnie.
●na trasie podróży zagrożenie malarią praktycznie nie występuje, długie rękawy i
nogawki wystarczą, można zabrać jakiś środek przeciw komarom. Nie ma jednak
zakazu stosowania lekowej profilaktyki antymalarycznej, np. malarone, lecz tego typu
leki mają też skutki uboczne.
●skrajne wysokości podczas podróży: od 3800m n.p.m. do 124m p.p.m.
●skrajnej temperatury podczas podróży: od ok. 15°C do ok. 40°C, najczęściej gdzieś
po środku.
●sprzęt na wulkany. Półmaska przeciwgazowa – jest niezbędna ze względów
bezpieczeństwa, by można było zbliżyć się do aktywnych wulkanów.
Filtropochłaniacze powinny mieć klasę nie niższą niż A2B2E2K2 (takich masek
używają np. lakiernicy samochodowi, ceny od 60zł.). Należy też zabrać szczelne
okulary lub gogle ochronne. Ze względów bezpieczeństwa warto pomyśleć o kasku
(nawet budowlanym, który zostanie w Etiopii). Latarka czołowa również będzie
niezbędna, można zabrać kije trekkingowe.

