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Etiópia – Seychelles-szigetek 
Etiópia legjava + nyaralás a Seychelles-szigeteken 

2021. március 13 - 26. 
14 nap/12 éj  

 

 
 

 

1.nap Budapest > Bécs > Addis Ababa 

Utazás bécsi indulással Etiópia fővárosába. Éjszaka a repülőn. 
 

2.nap Addis Ababa 

Érkezés a reggeli órákban, transzfer a szállodába, rövid pihenés, majd félnapos városnézés 
során ismerkedünk meg a világ harmadik legmagasabban fekvő (2500 m) fővárosával. 
Felkeressük a Nemzeti Múzeumot, mely gazdag gyűjteményén keresztül mutatja be az etióp 
történelmet és lakosait. Etiópia lakosai nagyon komolyan veszik a történelmüket, és ennek jó 
oka van, hiszen a világ egyik legősibb keresztény hagyományokkal rendelkező országa. Ma már 
elfogadott tény, hogy az első emberek az Etiópiát is átszelő Nagy Hasadékvölgyből 
származnak, a múzeum egyik különleges lelete a több mint 3 millió éves Lucy, akinek a 
csontvázát az Afar-medencében találták meg 1974-ben. A programunk végén felkeressük a 
Szentháromság Katedrálist is. 
 
Szállás: Addis Abeba (1 éj) 
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3.nap Addis Ababa > Bahir Dar > Kék-Nílus > Tana-tó 

Kora reggel elrepülünk Bahir Darba, majd érkezés után a Kék-Nílus vízeséséhez hajtunk. 
A világ leghosszabb folyójának két fő forrása van, a Fehér-Nílus és a Kék-Nílus, melyek a 
szudáni Kartúmnál egyesülnek. A Kék-Nílus forrása az etiópiai Tana-tó, a 45 m magas vízesés 
a folyó által vájt kanyon bejáratától nem messze található. Programunk után hajókirándulásra 
indulunk a Tana-tavon, mely Etiópia legnagyobb tava. Több tucatnyi sziget emelkedik ki a 
vízből, melyeken kolostorok is épültek. Kettőt közülük mi is megtekintünk, ahol XVI.századi 
kereszteket, relikviákat és csodálatos falfestményeket is láthatunk.  
 
Szállás: Bahir Dar (1 éj) 
 

4.nap Bahir Dar > Gondar 

Ma autóbusszal elutazunk Gondarba, mely az Etióp Birodalom első fővárosa volt, 17.századi 
kastélyai és palotái az Unesco védelme alatt állnak. A délutánt a Királyi-negyed fallal körülvett 
területén töltjük. Legrégebbi és leglátványosabb épülete Bazilidesz császár kétemeletes, 
szilárd bazalkőből épül palotája. Felkeressük Bakaffa császár elegáns fogadó-csarnokát és a 
királynő palotáját, a könyvtárat és több más szép épületet. Megnézzük az impozáns császári 
fürdőt is, majd Etiópia legbájosabb templomát, a Debre Berhan Selassie-t, melynek 
angyalfejes freskói minden útikönyvből visszaköszönnek. 
 
Szállás: Gondar (2 éj) 
 

5.nap  Simien Nemzeti Park 

Egész napos kirándulásra indulunk a mintegy 100 km-re található Simien Nemzeti Parkba, mely 
az Unesco Világörökség része. Utunk során több kis falun is áthaladunk, majd megérkezünk a 
természetvédelmi területre, mely 180 km2-en terül el, hegyei 1900 - 4430 m magasak. A nap 
folyamán számtalan szebbnél szebb kilátóponton állunk meg, útközben megismerkedhetünk 
a park páratlan növény és állatvilágával.  Találkozhatunk a kizárólag Etiópia és Eritrea 
magasföldi füves szavannáin élő dzseládapáviánokkal is. Programunk után visszatérünk 
Gondarba. 
 
Szállás: Gondar 
 

6.nap Gondar > Axum 

Ismét repülőre szállunk, hogy a legendák szerint Sába királynőjének és a Frigyláda otthonának 
városába, Axum-ba repüljünk. Érkezéskor megkezdjük a város felfedezését, megnézzük a Sioni 
Szűz Mária templomot, melyet Bazilidesz építtetett 1665-ben, de alapjai egy 4-6.századi 
templomon állnak, így Afrika legidősebb keresztény templomaként tartják számon.  A nap 
folyamán az Unesco Világörökség részét képező 4.századi obeliszk parkot is felkeressük . A 
park területén egykor közel 120 obeliszk állt, egy részük már romos, vagy eltemetett, jó részük 
más helyre került. A legmagasabb, 25 m-es obeliszket Mussolini Rómába szállíttatta 1937-ben, 
de néhány éve visszajutott az eredeti helyére. 
 
Szállás: Axum (1 éj) 
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7.nap Axum > Lalibela 

Reggel elrepülünk az utazásunk fénypontjába, Lalibela városába. Lalibela nagy valószínűséggel 
Afrika és az egész keresztény világ egyik legfontosabb vallási és történelmi emlékhelye. Etiópia 
volt az első ország, ahol a kereszténység, mint államvallás elterjedt. Több mint 200 templom 
taláható a környéken, többségük barlangokban elrejtve.  11 templomot sikerült feltárni, 
melyek mindegyike páratlan építészeti és mérnöki tudásról tanúskodik. A délután folyamán a 
látogatható templomok első csoportját keressük fel. Többek között a világ legnagyobb monolit 
templomát, a Medhane Alem templomot. A legszebb talán a Szent György templom kereszt 
alakú épülete, mely a legendák szerint Noé bárkájára utal. Belsejében Szent György és a 
sárkány küzdelmét ábrázoló festményekben gyönyörködhetünk. 
 
Szállás: Lalibela (2 éj) 
 

8.nap Lalibela 

Délelőtt a Yemerhane Kristos templomhoz kirándulunk, mely az ország talán legjobb 
állapotban megőrzött temploma, és egy XII.századi uralkodó és szent nevét kapta meg. Egy 
hatalmas természetes barlangban található, és egy dombon fekszik. Belső terei oszlopokkal és 
boltívekkel tagoltak, az ablakokat faragott kereszttartós rácsok borítják. Minden belső 
felületet, beleértve a burkolt mennyezetet, faragott geometriai mintákkal és polikrómokkal 
díszítettek. A falfestmények a Biblia jeleneteit ábrázolják. Délután visszatérünk Lalibelába, és 
a feltárt templomok további épületetit keressük fel.  
 
Szállás: Lalibela 
 

9.nap Lalibela > Addis Abeba 

A deli órákban visszarepülünk Addis Abebába. majd transzfer a szállodába. Pihenés, kis 
szabadiő, este pedig zene és táncbemutató mellett búcsúzunk Etiópiától.  
 
Szállás: Addis Abeba (1 éj) 
 

10.nap Addis Abeba > Mahé-sziget  (Seychelles) 

Továbbrepülünk a Seychelles-szigetekre, hogy pár napos tengerparti nyaralással pihenjük ki a 
tartalmas körutazásunkat Etiópiában. Érkezéskor transzfer a tengerparti szállodába. 
 
Szállás: Mahé-sziget (3 éj) 
 

11.nap Mahé-sziget    

Üdülés, pihenés a tengerparton. 
 
Szállás: Mahé-sziget 
 

12.nap Mahé-sziget    

Üdülés, pihenés a tengerparton. 
 
Szállás: Mahé-sziget 
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13.nap Mahé-sziget > Addis Abeba 

Délután transzfer a repülőtérre, hazautazás kezdete bécsi átszállással. 
 

14.nap Bécs > Budapest 

Délután transzfer a repülőtérre, hazautazás kezdete bécsi átszállással. 
 
 

Részvételi díj * előfoglalási ár 739.000 Ft/fő 

Egyágyas felár 299.000 Ft/fő 
 

*A részvételi díj 12 fő esetén érvényes. 
Az előfoglalási ár az első 8 jelentkezőre érvényes! 

*A programban feltüntetett árak 1 USD = 325 FT árfolyamig érvényesek 
 

A részvételi díj tartalmazza 

transzferek, privát kisbusz a körutazás során 

elhelyezés az etióp körutazáson 3-4* szállodákban, Seychelles-szigeteken 5* hotelben 
A Constance Ephelia hotelben a szobák nagy franciaággyal felszereltek, nincs twin, azaz két, 

különágyas szoba. Ilyen igényt csak pótággyal lehet megoldani! 
   belépők a programban meghirdetett látnivalókhoz 

félpanzió  

helyi idegenvezető, magyar nyelvű csoportkísérő csak a körutazáson, Seychelles-szigeteken 
angol nyelvű transzfer és asszisztencia 

 
 

A részvételi díj nem tartalmazza/fő 

repülőjegyek + illetékek kb.450.000 Ft 

vízum 25.000 Ft 

bécsi transzfer (igény szerint) oda-visszaút 23.000 Ft 

storno biztosítás+ BBP*  

személyes kiadások, borravalók  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


