ETIÓPIA
Visitando Addis Abeba, Bahar Dar, Gondar, Axum e Lalibela
DATAS DE PARTIDA:
DIÁRIAS
DE 01 MAIO A 20 DEZEMBRO 2020

PASSAPORTE E VISTO OBRIGATÓRIOS

1º Dia – LISBOA ou PORTO / CIDADE EUROPEIA / ADDIS ABEBA
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora prevista para a partida. Formalidades de embarque e saída em voo da Ethiopian
Airlines com destino a Madrid, Roma, Milão, Londres, etc. Chegada, mudança de avião e continuação da viagem em voo da Ethiopian
Airlines com destino a Addis Abeba. Noite a bordo.
2º Dia – ADDIS ABEBA
Chegada a Addis Abeba de manhã cedo, receção e transporte para o hotel da categoria selecionada. Dia dedicado a explorar a cidade
de Addis Abeba, fundada em 1886 por Menelik II, localizada a 2.500 metros de altitude e é rodeada pelas montanhas do Entoto, que
atingem os 3000 metros. Addis Abeba é uma grande cidade com museus interessantes e um dos maiores mercados ao ar livre em
África, conhecido como o “Mercato”. Visita a Entoto Mariam, uma igreja nas montanhas, com uma vista única sobre a capital, assim
como a visita do bairro de Piazza. Almoço em restaurante. De tarde visita ao Museu Nacional e Etnográfico e a duas das mais
importantes igrejas da cidade. Jantar e alojamento no hotel.
3º Dia – ADDIS ABEBA / BAHAR DAR
Pequeno-almoço no hotel. Logo pela manhã, transporte para o aeroporto e partida em voo da Ethiopian Airlines com destino a Bahar
Dar, situada nas margens do Lago Tana. Após a chegada transporte ao hotel da categoria selecionada e tempo livre até ao almoço
(incluído). De tarde, passeio pelos arredores de Bahar Dar e regresso ao hotel. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.
4º Dia – BAHAR DAR
Pequeno-almoço no hotel. Hoje o dia será dedicado a descobrir a região do Lago Tana e a alguns dos 20 mosteiros existentes na zona.
Realizaremos um passeio de barco no Lago Tana e visitaremos o mercado local. O lago Tana tem 37 ilhas, 30 das quais têm igrejas
históricas e mosteiros. Durante a viagem de barco terá oportunidade de visitar algumas das ilhas. Ura Kidan Mihret é um dos mais
famosos mosteiros, com belos frescos e que alberga uma importante coleção de ícones religiosos do séc. XVI a XVIII. Almoço em
restaurante. De tarde, saída de carro até às fabulosas Cataratas do Nilo Azul, situadas a cerca de 30 Km de Bahir Dar, e popularmente
conhecidas como Tis Abay ou Tis Isat (fumo de água). Jantar e alojamento no hotel.
5º Dia – BAHAR DAR / GONDAR
Pequeno-almoço no hotel. Em seguida continuamos a nossa viagem em direção à cidade de Gondar. Gondar foi fundada pelo
Imperador Fasilidas, e foi uma das primeiras capitais do Império da Abissínia. Nesta cidade existem uma dúzia de castelos construídos
por vários imperadores ao longo de mais de 200 anos. Os castelos parecem mais Europeus que Africanos, e Gondar, é ainda conhecida
como a Camelot Africana. Visita do Cerco Real, dos Banhos Reais de Fasilidas e da Igreja Debre Berhan Selassie, com o interior
decorado com belos frescos com anjos. Almoço em restaurante. Após as visitas transporte para o hotel da categoria selecionada.
Jantar e alojamento no hotel.

6º Dia – GONDAR / AXUM
Pequeno-almoço ligeiro no hotel. Logo pela manhã, transporte para o aeroporto e partida em voo da Ethiopian Airlines com destino a
Axum. Axum é conhecida como uma das maiores civilizações da antiguidade, agora reconhecida pela UNESCO como Património da
Humanidade. De acordo com Kebre Nagast, no “Livro dos Reis”, durante o séc. X AC, o filho da Rainha de Sabá e o Rei Salomão, de
nome Menelik, trouxe a Arca da Aliança para Axum, e que até hoje estaria numa capela do complexo da Igreja de Santa Maria do Sião.
Visita ao Parque das Estelas, com monólitos de diversos tamanhos e formas. Visitaremos ainda os a catedral de Tsion Maryam e de
Mai Shum, os Banhos da Rainha de Sabá, o túmulo do Rei Basen, e o Museu Arqueológico. Almoço em restaurante. Após a visita
transporte ao hotel da categoria selecionada. Jantar e alojamento no hotel.
7º Dia – AXUM / LALIBELA
Após o pequeno-almoço no hotel, transporte para o aeroporto e partida em voo da Ethiopian Airlines com destino a Lalibela. Chegada
à denominada Jerusalém Africana, situada a 2.600 metros de altitude. Em Lalibela existem 11 espetaculares igrejas que foram
esculpidas na rocha, no séc. XII. Estas igrejas foram classificadas como uma das Maravilhas do Mundo, e reconhecida pela UNESCO
como Património da Humanidade. Cada igreja tem um estilo arquitetónico único, todas estão soberbamente esculpidas e a maioria
delas estão decoradas com pinturas em ótimo estado de conservação. A cidade inteira pode ser descrita como uma escultura dedicada
à glória de Deus. No trajeto para Lalibela visita à igreja rupestre de Na’akuto La’ab, igreja simples, mas muito atraente. Vista ao
primeiro grupo de igrejas: Bet Medhane Alem e Bet Mariam. Almoço em restaurante. De seguida partida à descoberta da simpática
cidade de Lalibela. Após as visitas transporte para o hotel da categoria selecionada. Jantar e alojamento no hotel.
8º Dia – LALIBELA
Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã visita de uma das igrejas nos arredores de Lalibela, situada a cerca de 30 Km, a conhecida
Yemrehanna Kristos, construída numa caverna na encosta do monte Abuna Yosef. Almoço em restaurante. De tarde, visita do segundo
grupo de igrejas: Bet Amanuel, Bet Abba Libanos, Bet Gabriel Rufael e Bet Giorgis. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.
9º Dia – LALIBELA / ADDIS ABEBA / CIDADE EUROPEIA
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar localmente transporte e partida em voo da Ethiopian Airlines de regresso a Addis Abeba.
Chegada, receção e tempo livre para compras ou para passear na Avenida Churchill, uma das artérias mais importantes da capital.
Jantar de despedida em restaurante. Transporte para o aeroporto e formalidades de embarque. Partida ao final da noite em voo da
Ethiopian Airlines com destino a Madrid, Roma, Milão, Londres, etc. Noite a bordo.
10º Dia – CIDADE EUROPEIA / LISBOA ou PORTO
Chegada, mudança de avião e continuação da viagem em voo da Emirates com destino a Lisboa ou Porto.

FIM DA VIAGEM

A ordem das visitas poderá ser alterada ou inclusivamente algum monumento ou museu poderá ser suprimido por motivos de
força maior.
Preços por pessoa: (Minimo de 2 participantes)
7 Noites
Cat. Hotéis
Duplo
Single
Opção Standard
€ 3 614
€ 3 931
Opção Superior
€ 3 956
€ 4 425
Nota: Preços baseados em voos Ethiopian Airlines em classe H (Sujeito a disponibilidade).
Taxas de aeroporto e combustível, no valor de € 295, já incluídas nos preços apresentados
(Valor à data de 07.04.2020, sujeita a alteração).

Partidas
Partidas
Partidas
Partidas
Partidas

Ethiopian Airlines
Ethiopian Airlines
Ethiopian Airlines
Ethiopian Airlines
Ethiopian Airlines

Suplemento Tarifa Aérea
01 Mai a 20 Jun + 01 Set a 15 Dez em classe V
21 a 29 Jun + 20 a 31 Ago + 16 a 20 Dez em classe V
01 Mai a 20 Jun + 01 Set a 15 Dez em classe L
21 a 29 Jun + 20 a 31 Ago + 16 a 20 Dez em classe L
30 Jun a 19 Ago + 21 a 31 Dez em classe L

Cidade
Addis Abeba
Bahar Dar
Lalibela
Gondar
Axum

Hotéis Previstos
Opção Standard
Azzeman
Blue Nile Resort
Cliff Edge
Haile Resort
Sabean

Opção Superior
Radisson Blu
Blue Nile Resort
Mezena Lodge
Gondar Hills Resort
Sabean

€ 40
€ 31
€ 169
€ 121
€ 121

O PREÇO INCLUI:

• Passagem aérea em classe económica (H) para percurso Porto ou Lisboa / Cidade Europeia / Addis Abeba e
volta, em voos da Ethiopian Airlines, com direito ao transporte de 23 Kg de bagagem (1 mala);
• Passagem aérea em classe económica (M) para o percurso Addis Abeba / Bahar Dar – Gondar / Axum /
Lalibela / Addis Abeba, em voos da Ethiopian Airlines, com direito ao transporte de 20 Kg de bagagem (1
mala);
• Transporte dos aeroportos aos hotéis e vice-versa;
• 7 Noites de alojamento nos hotéis da categoria selecionada, em quartos com casa de banho, e em regime de
pensão completa;
• Todos os transportes como indicados no programa;
• Guias locais falando espanhol;
• Todas as visitas e entradas mencionadas no programa;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Taxas de aeroporto e combustível no valor de € 295 (à data de 07.04.2020, sujeitas a alteração);
• Seguro Multiviagens PVFM5K+CIV B.

O PREÇO NÃO INCLUI:

•
•
•
•

Bebidas às refeições;
Gratificações (bagageiros, motorista, guia e restaurantes);
Despesas de carácter pessoal e tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
Visto obrigatório de entrada na Etiópia (aproximadamente USD 60).

