ETIÒPIA
Ruta històrica de la mà d’un historiador
VIATGE EN GRUP – 11 DIES

VIATJAR AL NORD D'ETIÒPIA AMB L'HISTORIADOR ANDREU MARTÍNEZ ENS PERMETRÀ ENDINSAR-NOS
A LA CULTURA, LA HISTÒRIA I EL PRESENT DEL PAÍS, SEMPRE EN CONTACTE AMB LA GENT.
UNA PROPOSTA PER GAUDIR DE L'EXPERIÈNCIA DEL VIATGE I ALHORA
PRENDRE EL POLS D’ETIÒPIA A TRAVÉS DEL CONTACTE DIRECTE DE LA SEVA SOCIETAT.
 ¿ Per què proposem Etiòpia?

Ens endinsarem al cor del país de la mà d'un dels catalans que més profundament l'han estudiat i millor el coneixen,
l'historiador Andreu Martínez. Assentat des de fa cinc anys al país i amb ferms arrels en una de les capitals històriques,
Gondar, ens portarà a descobrir remots monestirs que són vestigis d'un cristianisme primigeni. També ens donarà a
conèixer la civilització que es va gestar al voltant del llac Tana a mitjan segle XVI, amb la col·laboració de missioners
jesuïtes vinguts de la Península Ibèrica. Investigarem al costat de l'Andreu les capitals històriques de la regió i els seus
monuments únics a l'Àfrica subsahariana. I mentre visitem els paisatges on s'ha forjat la història del país, podrem també
discutir sobre els capítols més recents de la seva història política i social, des de la batalla d'Adua a la fi del segle XIX fins
a la recent transició cap a una incipient democràcia.
No obstant això, els ingredients de la nostra proposta van molt més enllà. Durant l'estada a Addis Abeba ens
aproparem a la efervescent vida musical d'una de les capitals més cosmopolites d'Àfrica, farem un recorregut entre els
seus edificis de major antiguitat, ens passejarem per les regions del nord del país caracteritzades per la seva
monumental arquitectura i assistirem a 1 evocadora cerimònia de l'església copta ortodoxa a Aksum, la primera capital
històrica d'Etiòpia. Tot això estant sempre acompanyats per col·laboradors locals.
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27 Desembre | BARCELONA o MADRID  ADDIS ABEBA
Presentació a l’aeroport per volar a Addis Abeba. Nit a bord.
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Etiòpia és un país tan complex i divers que sovint se sol comparar amb un continent. D'aquest país ens sorprendran la
riquesa de les seves cultures i la profunditat de la seva història, a més d'uns paisatges únics. És la 'terra dels orígens',
bressol de l'hominització, bressol de civilitzacions, terra pionera en la domesticació d'un nombre important de cultius
(entre elles el famós teff o el cafè), assentament d'hora de les grans religions monoteistes i única nació africana
orgullosa de no haver estat plenament colonitzada mai.

28 Desembre | ADDIS ABEBA
 Objectiu del dia: Presa de contacte amb Etiòpia i la cosmopolita Addis Abeba.
Addis Abeba es pot considerar la capital de l'Àfrica: seu de la Unió Africana i d'una delegació molt important de les
Nacions Unides, és la ciutat del continent amb major nombre de legacions diplomàtiques. Ciutat jove segons els
estàndards europeus, però no obstant això és una de les poques ciutats africanes que es poden jactar de posseir un
centre històric amb edificis de més de cent anys. Visitarem el Museu Nacional, on s'exposa el cèlebre fòssil de Lucy,
l'espècimen de Australopitechus Afarensis clau en la teoria de l'evolució de l'home. Seguirem cap al Museu Etnogràfic de
l'Institute of Ethiopian Studies, que ofereix un recorregut molt original per les més de vuitanta diferents cultures que
componen la Etiòpia moderna, a més d'una magnífica col·lecció d'art cristià etíop. Dinarem a l'històric hotel Taitu, el
primer hotel construït al país per la poderosa dona de Menelik II. A la tarda farem un recorregut en bus per l'antic barri
de Arada, avui també conegut amb el nom donat pels italians de Piazza, admirant alguns exemples de la peculiar
arquitectura d'Addis Abeba. Durant el recorregut ens guiarà un representant de l'associació Heritage Watch, que lluita
per conservar el patrimoni històric de la ciutat. Gaudirem d'un sopar en un restaurant tradicional i, ja a la nit, podrem
assistir a un concert de Ethio Jazz a un destacat night club de la capital. Nit a l'hotel Sabon o similar.

30 Desembre | FICHE
BAHAR DAR
 Objectiu del dia: Gaudir dels paisatges etíops de l'altiplà, el Nil Blau i la muntanya Choke
D'hora al matí presenciarem la celebració de Sant Gabriel a l'església homònima d'Addis Abeba. A mig matí, sortida cap a
l'espectacular altiplà etíop que ens reservarà diverses sorpreses al llarg del viatge: els paisatges són majestuosos, el camp
s'adapta a les asperidades del terreny ia l'agost la vegetació es troba en tot el seu esplendor. Després d'una hora de
viatge, la carretera es llança cap a una vertiginosa pendent que ens portarà a creuar el pont sobre el Abbay, el Nil Blau, el
riu més llarg i famós d'Àfrica. La vista d'aquest espectacular congost serà un dels diversos moments interessants d'aquest
viatge, que transita per una carretera en excel·lent estat i de poc trànsit, vorejant l'immens massís de la muntanya
Choke. Farem una parada i visita al monestir de Mota Ghiorghis, que conté un dels conjunts de pintura gondarina més
espectaculars. Allotjament a l'hotel Jakarando o similar.
31 Desembre | BAHAR DAR
 Objectiu del dia: Amarar-nos de cultura i bellesa natural al llac Tana i conèixer al carismàtic Gebre Yohannes.
Bahir Dar, la capital de la regió autònoma de Amhara, és una moderna ciutat situada a 1800 metres a la vora del llac Tana,
el llac més extens d'Etiòpia, on realitzarem una excursió amb vaixell privat. Hi ha 37 illes escampades al llac i en 30 d'elles
trobem esglésies i monestirs de gran interès històric i cultural. Visitarem alguns dels monestirs més bells del llac, com Ura
Kidane Meheret (Nostra Senyora del Perdó), que arribarem després d'un breu passeig a través d'un majestuós bosc
tropical, creuant cuidades plantacions de cafè. Juntament amb l'artesania, el cafè és una de les grans fonts d'ingressos de
la comunitat local. Després podrem contemplar els fascinants conjunts pictòrics que decoren l'interior dels diversos
monestirs i esglésies del lloc, plens d'imatges grotesques i elegants alhora, caracteritzades pels seus vius colors vius i
seguint l'estil pictòric conegut com gondarino. A la tarda sortida cap a les cascades el Nil Blau, a 30 km, que cauen 100
metres en picat per 45 metres d'ample, formant un núvol de vapor sobre la qual se sol formar un arc de Sant Martí.
Encara que un projecte hidroelèctric li hagi tret espectacularitat reduint el cabal de les cascades, segueix sent un lloc
atractiu amb bells panorames cap a camp etíop. Prop d'aquest lloc tan atractiu gaudirem d'una trobada molt especial,
visitant al carismàtic monjo Gebre Yohannes, que ha creat el seu propi monestir on milers de devots van en pelegrinatge
per rebre els seus poders curatius. Allotjament a l'hotel Jakarando o similar.
1 Gener | BAHAR DAR
GONDAR
 Objectiu del dia: Recórrer l'arquitectura de Gondar i conversar amb els locals sobre la seva comunitat.
Sortida cap a Gondar al llarg d'una carretera asfaltada que voreja de lluny el llac Tana i ofereix boniques vistes dels bells
paisatges rurals etíops. En Gondar hi ha una dotzena de castells construïts per diversos emperadors durant el seu
període de màxima esplendor, entre els segles XVII i XVIII. El seu recinte monumental ens apareix com un tros d'Europa
transferit a Etiòpia i reflecteix influències europees, índies i islàmiques. A la tarda, visita dels palaus, residències i banys
de Fasilidas i a l'església fortificada de Debre Birhan Selassie (La Muntanya de Llum de la Trinitat). L'interior està decorat
amb un conjunt de pintures murals que són considerades el zenit de l'estil "gondariano". La visita es completarà amb un
recorregut a través dels edificis italians d'estil modernista que ocupen el centre de la ciutat, i amb la trobada amb un
representant de la comunitat local que ens parlarà dels nous polsos d'una ciutat que segueix sent un referent del país.
Allotjament a l’hotel Zoble Resort o similar.
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29 Desembre | ADDIS ABEBA
FICHE
 Objectiu del dia: Conèixer la història colonial del país que mai va ser colonitzat
Sortirem cap al nord, fins a arribar al cèlebre monestir ortodox de Debre Libanos, on podrem admirar els babuïns gelada
i els trencalossos, davant de l'espectacular congost del Ziga Wodel Gorge. Durant l'estació de pluges podrem contemplar
una espectacular cascada just després d'un bonic pont de pedra que la tradició local remunta als portuguesos. En aquest
escenari únic parlarem de l'ocupació italiana i de la sagnant repressió que van fer els italians al monestir l’any 1937.
Alojamiento en el hotel C Lale Resort o similar.

2 Gener | GONDAR
GORGORA
GONDAR
 Objectiu del dia: Endinsar-nos en la història religiosa de Gorgora i el seu patrimoni monumental.
Visita del paratge històric-natural de la península de Gorgora, a la riba nord del llac Tana. Visitarem la delicada església
de Debre Sina i els seus murals. Després d'un viatge en vaixell a través d'un paisatge edènic, arribarem a la fortalesaconvent de Gorgora Nova. Construïda per missioners provinents de la península Ibèrica i artesans indis, va ser el centre
de la breu missió realitzada pels jesuïtes al segle XVII i seu d'una església, avui ja en ruïnes, sense igual en el continent.
Alojamiento en el hotel Zoble Resort o similar.
3 Gener | GONDAR
LALIBELA
 Objectiu del dia: Traslladar-nos fins Lalibela gaudint de les espectaculars vistes que ofereix la ruta.
Transfer panoràmic amb vistes espectaculars cap a l'altiplà. Arribada a l'hora de dinar. A la tarda inici de les visites de les
11 esglésies de la ciutat. Allotjament a l'hotel Roha o similar.

5 Gener | LALIBELA  ADDIS ABEBA  BARCELONA o MADRID
 Objectiu del dia: Presenciar al costat dels locals de Lalibela una missa, tornada a Addis Abeba i vol de tornada.
Aviat al matí tindrem l'oportunitat de tornar a recórrer el laberint de la ciutat sagrada amb la possibilitat d'unir-nos a una
missa primerenca, sentint la intensa espiritualitat local. Vol directe cap a Addis Abeba. A la tarda hi haurà ocasió de
visitar alguns projectes promoguts per cooperatives locals darrere d'un futur millor. Per a grups a partir de vuit persones
inclourem la visita a 'El Fekat Circus', associació d'artistes que promou el circ com a eina de creixement,
desenvolupament i valorització de nens i adolescents dels barris més desfavorits d'Addis Abeba. Després seguirem amb
una tarda de compres diferent, anant a visitar els productes directament mostrats pels mateixos productors: bufandes
lleugeres, productes de ceràmica i objectes fabricats amb material reciclat, tots realitzats per cooperatives de dones que
amb els seus esforços s'estan construint una estabilitat econòmica . Breu descans en hotel i sopar tradicional de comiat.
Trasllat a l'aeroport per agafar el vol de tornada. Allotjament a l'hotel Sabon o similar segons l'hora de sortida del vol.
6 Gener | BARCELONA o MADRID
Arribada i fi dels serveis.
 PREU PER PERSONA 2019
SERVEIS DE TERRA:
Grup de 11 a 10 persones:
Grup de 9 a 8 persones:
Grup de 7 a 6 persones:
Grup de 5 a 4 persones:
Suplement habitació individual:

1850 €
1990 €
2100 €
2315 €
249 €

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 març 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 la companyia Ethiopian Airlines)
Sortida de Barcelona, vols internacionals i domèstics: 570€ + taxes d’aeroport (281€ a Juny’19)
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 2019
27 de desembre 2019 | Grupo mínim 4 persones i màxim 10
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4 Gener | LALIBELA
 Objectiu del dia: Meravellar-nos a Lalibela amb les seves onze esglésies excavades a terra.
Visites de Lalibela, situada a 2600 metres sobre el nivell del mar. En Lalibela hi ha 11 esglésies monolítiques del segle XII
excavades en toba volcànica vermellosa (Bet Abba Libanos, Bete Meskel, Bete Denagil, Bete Medhane Alem, Bete
Mariam, Bete Emmanuel, Bete Golghota, Bet Mercuris, Bet Lehem, Bete Gabriel i Raphael, Bete Giorgis) que es troben
entre les principals meravelles del món. Cada església té 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 pare. També tindrem temps per visitar el mercat de Lalibela. Allotjament a l'hotel Roha o similar.

 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS
INCLOU
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasllats en mini bus amb aire condicionat i conductor durant tot el recorregut
Allotjament en habitació doble en els hotels esmentats.
Tots els àpats.
Totes les entrades a les esglésies i museus segons programa.
Excursió en vaixell al llac Tana de jornada sencera, i a Gorgora
Guia durant tot el recorregut de parla castellana i catalana.
Guies locals de parla anglesa a cada destinació
Col·laboradors locals especialistes a Gondar, Gorgora i la Lalibela.
Assegurança d’assistència durant el viatge i anul·lació fins a 2.000 € (gratuïta)

NO INCLOU
• Visat.
• Taxes de fotografia.
• Begudes als menjars.
• Propines.
• Qualsevol altre servei no especificat a l’apartat anterior.

Andreu Martínez d'Alòs-Moner. Assentat des de fa cinc anys Gondar, considera Etiòpia la seva tercera pàtria. Per motius
d'estudi ha estat viatjant amb regularitat a Etiòpia des de 2002, país que coneix al detall i en què ha assentat sòlides
arrels. Va fer el seu doctorat en història a l'Institut Universitari Europeu de Florència, amb una tesi sobre la missió jesuïta
a Etiòpia en els segles XVI i XVII, tema sobre el qual ha publicat extensament. A més, ha participat activament en les
excavacions arqueològiques sobre el patrimoni ibèric-etíop a la zona de Gondar. Actualment, es troba coordinant les
obres de restauració de la principal residència jesuïta a Etiòpia, Gorgora Nova, finançades per AECID, i està preparant un
llibre sobre l'època gondarina.
Trobades amb col·laboradors locals durant el recorregut:
ADDIS ABEBA
 Heritage Watch | Esther Antoin. Descendent d'una de les famílies més influents d'Etiòpia, ha lliurat les seves energies
a la conservació i valorització del patrimoni arquitectònic d'Addis Abeba, que compta amb un centre històric únic a
l'Àfrica. Per dur a terme aquesta tasca ha creat l'associació Ethiopia Heritage Watch, que desenvolupa una important
feina de sensibilització sobre el valor de l'antic que a Etiòpia no és gens comú.
 Fekat Circus | Deredje Dange. Fekat Circus és una ONG fundada per 15 artistes etíops, creada per promoure el circ
com una eina de canvi social i desenvolupament de la comunitat local. Això es persegueix en dos eixos de treball: el
social, que estimula nens i adolescents que viuen en situacions precàries a trobar desafiaments i estímul a la pràctica de
l'art del circ; l'artístic, que desenvolupa les capacitats d'artistes de circ fins a un nivell professional. A més de gaudir d'un
sorprenent espectacle en el seu petit teatre, ens trobarem amb en Deredje, director i fundador del grup, que ens
comptarà desafiaments i assoliments que aquesta associació pionera ha collit.
www.fekatcircus.com
GONDAR
 Ato Abiy. És un adobat empresari local i un dels directius del jove equip local de futbol, el Fasil Kenema. Amb Abiy
parlarem del lloc de l'equip en la vida de Gondar, del seu paper en la "Premier League" (la lliga de futbol etíop) i dels
esdeveniments més recents en la vida de Gondar, que encara segueix sent, en molts sentits, la capital del país.
LALIBELA
 Ashenefu Enghedaw. Sent diaca de l'església copta ortodoxa etíop, Ashenefu no només coneix totes les particularitats
de la religió, sinó també la riquesa de l'increïble patrimoni de la seva ciutat, la Jerusalem Negra. Visitarem la ciutat
sagrada de la seva mà, i si és possible trobarem altres membres del clergat copte amb qui podrem conversar sobre les
particularitats del seu culte.
 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’assegurança d’anul·lació que cobreix fins a 3.000€ té un preu de 60€, la que
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 EXPERT

cobreix fins a 4.000€ té un preu de 80€, la de 5.000€ costa 100€, la de 6.000€ costa 120€ i la que cobreix fins a 7.000€ te
un preu de 185€. També posem a la vostra disposició assegurances de mort o invalidesa que us permetran ampliar les
cobertures per aquestes causes.
 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: 80€ 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 necessari el 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).

DIVISES
La moneda nacional és el Birr (ETB), consultar el canvi a: XE converter.
CLIMA
Encara que també a Etiòpia es comencen a notar els efectes del canvi climàtic, hi ha estacions de pluges bastant
definides, encara que varien en funció de la zona i l'altitud:
- Juny a Agost: estació de les pluges al nord d'Etiòpia. Encara que un xàfec diari -especialment al final de la tarda- és molt
probable, les visites es poden dur a terme sense problema. L'única visita que no s’aconsella en aquesta època és la visita
al Parc Nacional de les Muntanyes Simien. Al sud hi pot haver alguna precipitació ocasional però, en cap cas, ni llarga ni
intensa.
- Abril a maig: Estació de les pluges al sud, vall del Rift i vall de l'Omo; en aquesta regió, alguns dels trams recorreguts es
poden veure afectats i obligar el viatger a realitzar algun desviament imprevist.
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 deu considerar-se com a provisional per l'antelació a la data
de sortida amb la qual es publica. En el contracte de viatge que es lliura a l'efectuar el pagament final es detallen els
serveis contractats definitivament. Subjecte a les condicions generals que es troben a la nostra web.
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VACUNES
No hi ha vacunes obligatòries. Recomanem una visita a Ministeri de Sanitat, Consum i benestar social.

