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VIATGE A ETIÒPIA 
 

Ruta nord i trekking a Tigray, una altra forma de viatjar  
 

VIATGE A EN GRUP – 11 DIES 
 

 

 
 
 

 Mapa de la ruta 

 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

1 Barcelona o Madrid  Addis Abeba   

2 Addis Abeba  E Hotel 

3 Addis Abeba  Lalibela E,D,S Hotel 

4 Lalibela  Weldiya E,D,S Hotel 

5 Weldiya   Wukro   E,D,S Lodge  

6 Wukro  Korkor E,D,S Refugi 

7 Korkor  Tesfa E,D,S Guest House 

8 Tesfa  E,D,S Guest House 

9 Tesfa   Aksum  E,D,S Hotel  

10 Aksun  Addis Abeba  Barcelona o Madrid  E,D  

11 Barcelona o Madrid    

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

Dia 1 ǀ  BARCELONA o MADRID  ADDIS ABEBA 

Presentació a l'aeroport per volar a Addis Abeba.  
 
Dia 2 ǀ  ADDIS ABEBA  

Arribada a primeres hores del matí i trobada amb el guia al pàrquing adjacent a l'edifici de l'aeroport. Esmorzar en un 
cafè de la capital i check in a l'hotel. A mig matí inici de les visites a Addis Abeba, que es pot considerar la capital de 
l'Àfrica. És la seu de la Unió Africana i d'una delegació molt important de les Nacions Unides, a més de la ciutat d'Àfrica 
amb el major nombre de legacions diplomàtiques. Ciutat jove segons els estàndards europeus és, però, una de les 
poques ciutats africanes que es poden jactar de posseir un centre històric amb edificis de més de 100 anys d'antiguitat. 
Visitarem el Zoma Museum, interessant exemple d'art contemporani que sintetitza diversos elements tradicionals i 
després ens endinsarem pel colorit caos del Merkato, el mercat més gran de la Banya d'Àfrica. Dinar a l'històric hotel 
Taitu, destacat exemple de l'arquitectura sincrètica dels inicis d'Addis Abeba. A la tarda farem un recorregut en bus per 
l'antic barri de "Arada", conegut amb el nom donat pels italians de "Piazza", admirant alguns exemples de la peculiar 
arquitectura dels inicis de la capital etíop. Per a grups a partir de 4 persones inclourem la visita al "Fekat Circus ', 
associació d'artistes que promou el circ com a eina de creixement, desenvolupament i valorització de nens i adolescents 
en els barris més desfavorits, i que ens oferirà un espectacle de circ inoblidable. Sopar i nit a l’hotel Sabon o similar.  
 
Dia 3 ǀ  ADDIS ABEBA  LALIBELA  

Esmorzar i trasllat a l’aeroport per agafar el primer vol a Lalibela, la "Jerusalem Africana", la ciutat sagrada del 
cristianisme etíop. Lalibela esta situada a 2.600m. sobre el nivell del mar i en aquesta petita ciutat hi ha 11 esglésies 
monolítiques construïdes al segle XII, excavades a la roca de tova volcànica de color vermellós que es classifiquen entre 
les meravelles del món i son Patrimoni de la Humanitat des del 1978. Cada església va ser dissenyada seguint un estil 
arquitectònic únic: totes estan magníficament tallades i estan connectades per passadissos i canals acuradament traçats. 
La ciutat mateixa és una escultura dedicada a la glòria de Déu. Després de dinar inici de les visites de les 11 esglésies de 
la ciutat: (Bet Abba Libanos, Bete Meskel, Bete Denagil, Bete Medhane Alem, Bete Mariam, Bete Emmanuel, Bete 
Golghota, Bet Mercuris, Bet Lehem, Bet Gabriel i Raphael, Bete Giorgis). Sopar i allotjament a l’hotel Roha o similar.  
 
Dia 4 ǀ  LALIBELA  WELDIYA 

Esmorzar i excursió a peu a les altures que dominen la ciutat sagrada: pujarem cap a la muntanya Asheten on, després 
d'un bonic recorregut que ofereix vistes panoràmiques i on s'entreveu la vida rural local, podrem visitar l'església semi 
monolítica d'Asheten Mariam, interessant tant per la seva arquitectura i la col·lecció de llibres antics com, sobretot, per 
les vistes de 360º que ofereix de les planes que l'envolten.  

http://www.altairviatges.com/
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&mid=1M1FzcGbn7YmWZ7yFFo6SpZIYeBh63lPP&ll=12.33609778170236%2C38.75261247987521&z=7
http://www.sabonhotel.com/
http://rohahotel.com/
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En acabar la visita, continuem al bonic lodge de Hudad, que es troba en una plataforma de roca aïllada, un balcó 
impressionant al qual s'accedeix per un únic i estret camí natural de roques. Dinar al lodge i descens per continuar per 
una carretera panoràmica a Weldiya. Sopar i allotjament a l’hotel Lal o similar.  
 
Dia 5 ǀ  WELDIYA  WUKRO 

Esmorzar i continuació al llarg de l'altiplà, creuant sorprenents paisatges que van ser l'escenari de diverses batalles en les 
guerres entre etíops i italians. La bellesa i la pau d'aquests paisatges contrasta amb la gravetat dels fets que hi van 
ocórrer. El viatge per carreteres etíops es sempre una ocasió per prendre-li el pols a la vida local; tot passa al llarg de la 
carretera, trobades, compra-venda, interminables trajectes per recollir aigua, visites a la família... Arribada a Mekelle a 
l'hora de dinar. Continuació a Wukro desviant-nos de la ruta per visitar l’església de Mikael Imba. Creuant les verdes valls 
de la zona d'Atsbi, s’arriba a aquesta remota església, poc freqüentada pels turistes, i que és un bell exemple de 
l'arquitectura tallada en roca, així com de la importància de la vida monàstica en la cultura ortodoxa. Arribada a Wukro a 
la tarda i trobada amb l'emblemàtica missió de pare Àngel Olaran, "abba Melaku" per als locals. Sopar i allotjament al 
Wukro Lodge.  
 
Dia 6 ǀ  WUKRO   KORKOR  

Al matí ens endinsarem al cor del Tigray on, entre els segles VIII i XV, van ser tallades a la roca centenars d'esglésies 
rupestres. Algunes d'elles esculpides en les escarpades parets de les 'ambas', típiques muntanyes de la zona amb parets 
molt verticals i amb els cims pràcticament plans. Visitarem dues esglésies molt interessants: Mariam Adi Kesho i Petros 
Paulos, seguint un fàcil camí de 20-30 minuts. Les esglésies ofereixen interessants pintures i detalls arquitectònics, amb 
boniques vistes. Seguirem cap a Hausien on els dimecres es celebra un interessant mercat, i es tindrà la possibilitat 
d'observar un moment essencial de la vida local i la varietat d’articles que es venen. Després de dinar organitzarem 
l'ascensió a un dels llocs més espectaculars de la regió: la muntanya Korkor, on es troben les esglésies de Mariam i Daniel 
Korkor, interessants exemples de temples excavats a la roca amb motius aksumitas i pintures antigues. Però el que les fa 
encara més excepcionals, és el balcó natural on es troben, amb colpidores vistes sobre les altures i planes que circumden 
la muntanya. Serà al vespre, durant la nit estelada (si la nit es clara) i a l'alba del dia següent quan, les incomoditats 
intrínseques de l'acampada es veuran recompensades amb escreix amb els dramàtics canvis de llum en el paisatge en un 
indret tan aïllat i allunyat de les rutes trillades. Sopar i nit en refugi. La organització proveirà de matalassos d’escuma, 
cadires i taules de càmping. El menjar s’haurà comprat en un restaurant de la ciutat i els portadors locals s’ocuparan de 
dur tot el necessari per passar la nit. No hi ha cap sistema de WC.  
Es recomana portar una petita motxilla per dur l’estrictament necessari. La pujada a peu a l’església la pot fer 
pràcticament tot hom en 1:30 hores aproximadament, si es pateix de vertigen es pot tenir dificultat en alguns trams.  
 
Dia 7 ǀ  KORKOR  TESFA 

Al matí baixarem de la muntanya Korkor per iniciar un trekking d’unes 6 hores organitzat per la comunitat local a través 
de les muntanyes de l'Agame. Ens allotjarem en guest houses gestionades per la comunitat local, que ens proveirà també 
de servei de guia, transport de l'equipatge i menjar. Farem caminades d'un màxim de 6 hores diàries visitant interessants 
esglésies al llarg del camí, però l'aspecte més interessant serà la possibilitat d'apropar-nos i conviure amb les comunitats 
locals. Sopar i nit en guest house.  
 
Dia 8  ǀ  TESFA 

Recorregut de trekking d’unes 6 hores a definir en funció de la disponibilitat de les guest house, visitant esglésies i 
comunitats locals al llarg del camí. Pensió completa, acomodació en guest house.  
 
Dia 9 ǀ  TESFA  AKSUM  

Finalització del trekking i continuació a Aksum, per una carretera que voreja les muntanyes d'Adua, on va tenir lloc una 
de les batalles més importants en la història del continent africà: el 1898 l'imponent exèrcit de Menelik va derrotar a 
l'exèrcit italià que s'afanyava a colonitzar el país. Va ser una gran victòria militar que es va convertir en símbol de la lluita 
contra el colonialisme i orgull de tot el continent. A través d'un breu recorregut a peu visitarem alguns dels llocs 
emblemàtics de la batalla, llocs que destaquen pel seu gran interès paisatgístic. A Adua està actiu un interessant projecte 
de cooperació de l'església catòlica italiana. Arribada a Aksum a la tarda. Sopar i allotjament a l’hotel Consular o similar. 
 
Dia 10 ǀ  AKSUM  ADDIS ABEBA  BARCELONA o MADRID 

De les 5 a les 6 de la matinada es pot assistir a la fascinant celebració del Mihila: abans de l'alba centenars de feligresos 
abillats amb túniques blanques surten en processó al voltant de l'església de Aksum Tseyon, creant-se una atmosfera 
màgica. Les lletanies i la funció litúrgica duren fins passades les set del matí. Després d'esmorzar, visita d'Aksum, la ciutat 
sagrada d'Etiòpia i la capital més antiga, on segons la llegenda local, es custodia la mítica arca de l'aliança robada al rei 
Salomó pel seu fill Menelik. Però el que fa única a aquesta petita ciutat és el meravellós parc de les esteles, monuments 
funeraris gegants, testimonis de l'època de glòria del regne més antic de la banya d'Àfrica. També visitarem la tomba del 
rei Kaleb i l’estela del rei Ezana... A la tarda sortida amb l'últim vol a Addis Abeba i connexió directa amb el vol 
internacional. 
 

http://www.altairviatges.com/
http://www.wukrolodge.com/
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g3667784-d2411291-Reviews-Consolar_International_Hotel-Axum_Tigray_Region.html
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Dia 11 ǀ  BARCELONA o MADRID 

Vol de tornada de matinada. Arribada i fi dels serveis.  
 
 PREU PER PERSONA 2020 
 
SERVEIS DE TERRA:   
Grup de 11 a 14 persones:  1.485€ 
Grup de 6 a 10 persones:    1.555€ 
Grup de 2 a 5 persones:  1.625€ 
Suplement habitació individual en hotels: 140€ 
 
Revisió de preus: El preu del viatge podrà modificar-se per l'increment del preu del transport (inclòs el cost del 
carburant), de les taxes i els impostos, així com per la variació en el tipus de canvi aplicat a novembre de 2019. En cap cas, 
es revisarà a l’alça durant els 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge. L'opció d'establiments o serveis diferents als 
cotitzats, ja sigui per falta de disponibilitat o per decisió del client, comportarà una variació en el preu. 
 
VOLS: (Tarifes calculades en base a ETHIOPIAN AIRLINES en classe V i domèstics en classe M) 
Sortides Madrid:  565€ + taxes d’aeroport (270€ al Novembre/19) 
Suplement sortides Barcelona: 150€ (connexions amb Air Europa en classe V) 
 
Tarifes aèries: Donada la nombrosa oferta de companyies, preus i temporades, publiquem el preu del bitllet 
internacional per separat per poder oferir la millor opció en cada cas i segons disponibilitat. L'opció d'altra companyia o 
tipus de tarifa comporta una variació en el preu. 
 
 SORTIDES 2020 
 
Gener 3 i 31 
Març 6 
Abril 3 
 
Grup mínim 2, màxim 14 persones.  
 
 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 
 
INCLOU   

• Allotjament en hotels especificats o similars.  

• Pensió complerta amb aigua mineral i cafè excepte a Addis Abeba que inclou només esmorzar. 

• Recorregut en vehicle amb xofer.  

• Visites amb guies locals de parla anglesa. 

• Entrades a les visites. 

• Trasllats aeroport/hotel/aeroport. 

• Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació fins 2.000 €          
 
Nota: Per a grups de 4 persones o més, s’inclou guia de parla castellana durant tota la ruta i entrada a l’espectacle del 
Fekat Circus a Addis Abeba 
 
NO INCLOU   

• Taxes de fotografia o vídeo. 

• Visat. 

• Menjars no especificats. 

• Qualsevol altre servei no especificat. 
 
 PÒLISSES OPCIONALS DE DESPESES D'ANUL·LACIÓ, MORT O INVALIDESA I AMPLIACIÓ DE COBERTURES 
 
Degut a que tant les companyies aèries com els prestadors dels serveis tenen condicions d’anul·lació molt estrictes, 
Altaïr Viatges posa a la vostra disposició assegurances especials de despeses d’anul·lació per cobrir les quantitats que 
considereu segons els vostres interessos.  L’ampliació de l’assegurança d’anul·lació que cobreix fins a 3.000€ té un 
suplement de 60€, fins a 4.000€ té un suplement de 80€, la de 5.000€ té un suplement de 100€, la de 6.000€ té un 
suplement de 120€ i la que cobreix fins a 7.000€ té un suplement de 185€.  
Hi ha la possibilitat de contractar una altra assegurança de cancel·lació (Free Plus) que contempla la possibilitat de 
cancel·lar el viatge sense causa justificada amb una franquícia de l'10% sobre l'import total de el viatge. Consultar en 
cada cas. 

http://www.altairviatges.com/
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
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 CANCEL·LACIONS 
 
Si el client cancel·la el viatge abans de la sortida haurà d’abonar les quantitats següents a l’agencia organitzadora:  

• Penalització d’un 5% si la cancel·lació es produeix entre 15 i 11 dies, un 15% entre 10 i 3 dies abans i un 25% 
entre 2 dies i 24 hores abans de la sortida. Si el client anul·la en les 24 hores abans o no es presentés a la 
sortida, les despeses d’anul·lació serien del 100%. 

• Despeses de gestió: 95€ per persona. 

• Despeses d’anul·lació dels proveïdors, degudament justificats. 
Tots els imports indicats anteriorment són acumulables. 
Els bitllets d’avió estan subjectes a les condicions específiques de cada companyia, consultar en cada cas. 
El preu de l’assegurança d’anul·lació en cap cas és reemborsable.  
Recomanem contractar una pòlissa d’assegurances que cobreixi les despeses d’anul·lació que es puguin ocasionar.  
 
 INFORMACIÓ  PRÀCTICA 
 
VISATS 
És necessita passaport amb un període de validesa mínima de 6 mesos. El visat per entrar a Etiòpia es tramita a l’aeroport 
a l’arribada i costa 50 USD o 47€ (aproximadament).   

 
VACUNES 
No hi ha vacunes obligatòries. Recomanem consultar la web del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.  
 
CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE  
Un viatge destinat a aquells que vulguin conèixer en profunditat el territori, impregnar-se dels colors i els sabors que 
ofereix Etiòpia i descobrir la cordialitat i el tracte afable de la gent dels diferents racons d'aquest extraordinari país. Una 
proposta diferent amb la col·laboració de la Tesfa Community Tourism, que organitza recorreguts a peu a indrets on no 
es pot arribar de cap altre manera, i, que el 60% del cost dels serveis reverteixen directament en la comunitat. Durant el 
trekking el menjar serà bàsicament vegetarià basat en productes locals, on la injera (pa local semblat a una crep) i la kitta 
(pa sense llevat) seran les bases, les salses poden ser picants. S’aconsella portar fruit secs, snacks i barretes 
energètiques. Els refugis ofereixen refrescos i cerveses. S’aconsella dur lot, repel·lent pels mosquits, crema solar, gorra o 
barret, desinfectant per les mans i sabates o botes de trekking. Les habitacions als refugis son netes, amb llits i matalàs 
d’escuma, llençols i mantes. Els serveis son comunitaris i estan fora de les habitacions. Les propines pels serveis prestats 
es una costum a Etiòpia. A causa de la reduïda capacitat als refugis, els grups superiors a 8 persones es dividiran en 2.  
Es visita la missió catòlica del pare Angel Olaran, personatge emblemàtic i una oportunitat d’apropar-se al mon de les 
missions i el voluntariat a Àfrica.  
 
DIVISES 
La moneda nacional és el Birr (ETB), consultar canvi a: XE converter.    

 
CLIMA 
El clima i les temperatures a Etiòpia es molt variat depenent de la zona geogràfica i l’alçada. Es podria dir que el clima en 
general es alpí, temperat a les valls i en algunes zones desèrtic. Les temperatures oscil·len estre els 13 i els 33 graus, però 
amb algunes excepcions, a les altes muntanyes es inferior i al desert del Danakil les temperatures s’enfilen als 50 graus.  
- De Juliol a setembre es l’estació de pluges al nord. Les visites s’acostumen a fer sense problemes. No s’aconsella la 
visita al Parc Nacional de les Muntanyes Simien, sobre tot el trekking.  
- D’Abril a setembre son els mesos de pluges al sud, vall del Rift i vall de l'Omo. En aquesta regió, alguns recorreguts es 
poden veure afectats i obligar el viatger a realitzar desviaments imprevistos. La vall de l’Omo pot ser de difícil accés 
durant l’època de pluges. 
Etiòpia també es coneguda per les sequeres que assolen el país puntualment.  
 
SEGURETAT 
Sobre qüestions de seguretat, recomanem consultar la pàgina web del Ministeri d’Assumptes Exteriors. 
 
 CONDICIONS GENERALS 
 
Aquesta fitxa constitueix una oferta de viatge genèrica que ha de considerar-se com provisional per l’antelació a la data 
de sortida amb la que es publica. Al contracte de viatge que s’entrega al efectuar el pagament final es detallen els serveis 
contractats definitivament. Subjecte a les condicions generals que es troben a la nostra web. 

http://www.altairviatges.com/
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=ETB
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html

