
12 daagse reis naar het prachtige Ethiopië. 

Rondrit door het culturele en historische noorden. 

 

Ethiopië, is in tegenstelling wat wij denken, niet zo maar een arm land, neen, het is een land rijk aan 

historische en culturele erfschatten. Het was een van de eerste landen waar het Christendom zijn 

ingang vond buiten Jerusalem. (In Axum zou zich zelfs de originele ‘Ark des Verbonds’ bevinden) 

Ethiopië is een prachtig land met meer dan 80 etnische bevolking groepen. Het is ook een van de 

weinige landen die nooit gekoloniseerd zijn geweest! Alles is er nog authentiek Afrikaans. 

In Adis Ababa, gelegen op meer dan 2500m hoogte, maken we kennis met het moderne Ethiopië, 

inclusief  zijn musea, zijn lokale markten en shoppingcenters. Wat Brussel is voor Europa zo is Adis 

de hoofdstad van de Afrikaanse Unie. 

Ten noorden van de hoofdstad Adis Ababa bevinden zich verschillende steden met een historische en 

culturele geschiedenis. Wij bezoeken het twee duizend jaar oude Axum, de eerste hoofdstad van 

Ethiopië waar koningin Sheba heel wat mooie bezienswaardigheden heeft achtergelaten. Verder is er 

Gondar,  met zijn 400 jaar oude kastelen van koning Fasil. En zeker niet te missen de rotskerken uit de 

late middeleeuwen in Lalibela. Ook Bahir Dar, gelegen aan het prachtige Tana meer met zijn 14
de

 

eeuwse kloosters, is een bezoek meer dan waard. 

Tijdens onze rondrit maken we kennis met de lokale cultuur in de verschillende dorpjes die we 

passeren. Ook genieten we van de prachtige landschappen zoals de vallei en kloof van de Blauwe Nijl, 

de Simien Mountains…  



Reizen Baus organiseert deze unieke reis van 

17 tot 28 oktober 2014. 

Dag 1 : transfer  naar de luchthaven, vlucht in de vooravond naar 

Addis Ababa.  

Dag 2 : aankomst in de ochtend in Addis Ababa. Een eerste 

kennismaking met de hoofdstad. 

Overnachting Jupiter hotel 

             
Dag 3 : deze dag nemen we 
uitgebreid de tijd om de 
voornaamste bezienswaardigheden 
van Addis te bezoeken : het 
nationaal museum, de Trinity  Kathedraal, de Entoto berg, de Mercato 
markt…. Overnachting Jupiter hotel.  
 

Dag 4 : Na het ontbijt rijden we richting noorden, we genieten van het prachtig landschap met zijn 

typische dorpjes. We doorkruisen de vallei van de blauwe Nijl. Onderweg bezoeken we een oud 

klooster in de bergen : Debre Libanos.       Overnachting in Debre Markos. 

  

Dag 5 : nog zo’n 200km tot Bahir Dar aan het ‘Tana meer’. 

Bezoek aan de stad, en installatie in Kuriftu Lodge, enig 

mooi gelegen aan het meer. 

Dag 6 : voormiddag maken we een boottocht op het Tana 

meer en bezoeken we een van de vele unieke kloosters. 

Namiddag een onvergetelijke uitstap naar de Blauwe Nijl 

waterval. Overnachting Kuriftu Lodge.   

Dag 7 : een mooie tocht naar Gondar. We bezoeken er het kasteel, en andere historische plaatsen.. 

Overnachting Goha hotel. 

Dag 8 : Na het ontbijt een binnenlandse vlucht naar Axum, met bezoek aan de historische sites van 

deze oude stad: het paleis van koningin Sheba, de kerk van OLV van Zion, waar de oorspronkelijke 

Ark des Verbonds zich zou bevinden, enkele koningsgraven....  Overnachting Remhay hotel.  

Dag 9 : vandaag vliegen we naar Lalibela, de stad met de 

prachtige 13de eeuwse rotskerken. We maken er kennis met de 

lokale bevolking. Een folklore avond met honingwijn zal niet 

ontbreken! We logeren in het Mountain View hotel. 

Op dag 10 gaan we verder op ontdekking in Lalibela.   



 

 

Dag 11 : na een laatste ontbijt in ons hotel is er de vlucht naar Addis 

Ababa. We verblijven nog overdag in het Jupiter hotel. We kunnen 

shoppen, rondkuieren. ‘s Avonds is er een ‘farewell dinner party’ en 

aansluitend transfer naar de luchthaven en terugvlucht Brussel.                    

Dag 12 : aankomst in Brussel, met transfer naar  Wellen. 

Reizen Baus biedt u deze unieke reis aan in samenwerking met Vast Ethiopia Tours die 
borg staan voor een aangename service in hun prachtig land.  
De hotels die we aandoen zijn allen heel degelijk! Al moet je kunnen aanvaarden dat er soms wel iets is dat niet 

strookt met onze Europese normen van service of kwaliteit. 

Prijs : € 2650  op basis van 2-persoonskamer. (toeslag singel : € 200.) Inbegrepen : heen-
terugvlucht Brussel-Addis Ababa. Begeleiding door reisleider Rik, lokale Engelstalige gids, 
logies in de betere hotels, vol pension, inkomgelden, binnenlandse vluchten…. Alleen uw 
persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen.  
Dit is een korte beschrijving van deze fantastische reis die je jaren zal bijblijven! Meer info: 
reisleider Rik Stulens, Spurk 27 Bilzen. +32 495 603180 of e-mail : stulens.rik@skynet.be 

 

Uitgebreide voorstelling van deze  reis op vrijdag 24 januari om 17u, 
buurthuis Spurk,    Spurk 24 , 3740 Bilzen.  
    
Aantal deelnemers  : min. 10, max. 16 personen. 
Vereiste documenten: internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na terugreis. Visum. 

Inentingen: gele koorts, hepatitis, meningitis, en malariatabletten.  

Aan te raden : reisverzekering, (annulatie, bagage, ziekte, ongeval… ) 
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