
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROMEN 
Ethiopië  



Begeleide rondreis Ethiopië 

17 dagen 

Vertrekdatum: 27 oktober 2023 

PROGRAMMA 

 

Dag 1 Brussel - Addis Abeba 

Afspraak in Zaventem voor vertrek naar Addis Abeba. 

 

Dag 2  Addis Abeba - Bahir dar 

Aankomst in Addis Abeba en aansluitende vlucht naar Bahir Dar, gelegen aan de zuidelijke oever van het 

Tana-meer. We nemen meteen onze intrek in het hotel waar we ons kunnen verfrissen en even uitblazen na 

de voorbije vlucht. De namiddag wordt besteed aan een bezoek aan de watervallen van de Blauwe Nijl, waar 

het water van de rivier na een indrukwekkende val in een smalle ravijn terechtkomt. We overnachten in het 

aangename hotel Kuriftu Resort. (M-A) 

 

Dag 3  Bahir Dar - Gondar 

Boottocht op het Tana-meer, gelegen op een hoogte van 1.800 meter en daarmee het hoogstgelegen meer 

van Afrika. In het Tana-meer liggen een 40-tal eilandjes waarvan sommige Ethiopisch-orthodoxe kloosters 

en kerken huisvesten, waarvan de geschiedenis vaak teruggaat tot in de 14de eeuw. Het christendom is in 

Ethiopië reeds aanwezig van in de 4de eeuw en werd dus helemaal niet door Europese kolonisten verspreid. 

Op het programma staat een bezoek aan de kloosters van Ura Kidane Mehret en Debre maryam. Middagmaal 

met zicht op het meer en op de pelikanen en andere vogels die er leven. Daarna brengt een rit van ongeveer 

twee en een half uur ons naar Gondar. Hotel Gondar Hills. (O-M-A) 

 

Dag 4  Gondar - Simiengebergte 

Gondar was de keizerlijke hoofdstad in de 17de en 18de eeuw en herbergt tal van mooie monumenten. We 

brengen onder meer een bezoek aan de keizerlijke stadwijk (Fasil Gibi), de Debre Birhan Sellasie-kerk met zijn 

prachtige muurschilderingen en het Bad van keizer Fasilidas. Na het middagmaal zetten we koers naar het 

Simiengebergte (ca 2 ½ uur rijden) via het uitkijkpunt van Kossoye en het kleine, historische stadje Amba 

Giorgis. Even buiten Gondar stoppen we in een Falashadorp. De Falashas zijn zwarte Joden, waarvan de 

meesten de laatste decennia naar israel trokken. Na aankomst in het hotel maken we nog een korte eerste 

wandeling in de buurt van de lodge. Met pieken boven de 4.000 meter wordt dit vulkanisch gebergte ook wel 

eens het “Dak van Afrika” genoemd. Het gebergte wordt doorkliefd door brede rivierbeddingen waartussen 

vaak nevels hangen die het geheel een mysterieuze gloed geven. Hotel Lima Limo Lodge. (O-M-A) 

 

Dag 5  Simiengebergte - Gondar 

Na het ontbijt wacht ons een kort ritje naar Sankaber, het startpunt voor een mooie wandeling in het nationaal 

park. Aan een aangenaam tempo - zodanig dat deze wandeling doenbaar is voor iedereen die over een 

normale fysieke conditie beschikt - maken we een wandeling door de prachtige natuur tot bij enkele mooie 

uitkijkpunten, onder meer dat van de Jinbar-watervallen, waar het water meerdere honderden meters in de 

diepte stort. In het najaar kleurt het landschap in het Simiengebergte mooi door de bloemen en het groen. 

Wellicht zien we ook mantelbavianen of gelada’s, de enige grasetende bavianen ter wereld, die uitsluitend 

voorkomen in het Ethiopisch hoogland. Deze dieren leven in grote groepen en zijn niet bang van mensen, 

waardoor ze tot vrij dicht benaderd kunnen worden. Picknick-lunch in het park. Terugrit naar Gondar. Hotel 

Gondar Hills. (O-M-A) 

 

 



Dag 6  Gondar - Lalibela 

Lange maar mooie rit door het Ethiopische binnenland naar Lalibela. Onderweg houden we halt in Awra 

Amba. Awra Amba is een zogenaamd ‘ideaal dorp’ met een zelfvoorzienende gemeenschap. Bijzonder is er 

ook de gendergelijkheid: mannen koken of vrouwen ploegen. We bezoeken er de plaatselijke school en het 

rusthuis. Verder onderbreken we de rit in Debre Tabor, de zetel van de Regenten van de Keizer in de 18de en 

19de eeuw. Getuigen uit deze bloeiperiode van de stad zijn meerdere kerken en de ruïnes van twee paleizen. 

Hotel Mezena Lodge. (O-M-A) 

 

Dag 7  Lalibela 

Lalibela was tussen de 10de en de 13de eeuw onder de naam Roha de hoofdstad van de Zagwedynastie. In 

het begin van de 13de eeuw werd de stad omgedoopt tot Lalibela door de grote gelijknamige koning. Lalibela 

wordt ook wel eens “Zwart Jerusalem” genoemd, een naam die de stad te danken heeft aan zijn 11 

wereldberoemde in de rotsen uitgehouwen kerken, die op de Unesco-Werelderfgoedlijst staan. Een ganse 

dag wordt uitgetrokken voor een bezoek aan de 11 kerken van deze unieke plaats: Bete Giorgis, Bete Medahne 

Alem, Bete Meskel, Bete Maryam, Bete Denagel, Bete Golgotha, … In de late namiddag wonen we een typische 

Ethiopische koffie-ceremonie bij. (O-M-A) 

 

Dag 8  Lalibela - Harar 

Transfer naar de luchthaven voor vlucht naar Addis Abeba en aansluitende vlucht naar Dire Dawa, in het 

oosten van het land. Na aankomst in Diri Dawa rijden we meteen door naar de stad Harar (Unesco 

Werelderfgoed), waar we onze intrek nemen in het hotel. Indien de tijd het toelaat maken we nog een eerste 

verkennende wandeling. Hotel Harar Ras. (O-M-A) 

 

Dag 9  Harar - Dire Dawa 

Eeuwenlang was Harar een onafhankelijk handelscentrum en het economische kruispunt tussen Ethiopië en 

de Arabische wereld. Op het einde van de 19de eeuw werd de stad ingelijfd door Ethiopië. Hoewel 

verscheidene etnische en religieuze groepen er vreedzaam naast elkaar leven, vormen de Harari-moslims er 

een meerderheid. Voor de soenitische islam is Harar trouwens de vierde heilige stad. Rond Harar wonen ook 

grote groepen Oromo en Amharen. De stad, die nog volledig omringd is door een oude stadsmuur, heeft een 

oppervlakte van slechts één vierkante kilometer waarin zich een maas van smalle steegjes bevindt. We 

trekken de ganse dag uit voor een ontdekking van deze fotogenieke plaats. We wandelen door de straatjes, 

ontmoeten de lokale bevolking, snuiven de sfeer op enkele marktjes op en zien enkele van de mooiste 

moskeeën. Daarnaast brengen we een bezoek aan de woning waar de 19de eeuwse Franse dichter Rimbaud 

enkele jaren woonde. Rit naar Dire Dawa. Hotel Dire Dawa Ras. (O-M-A)     

 

Dag 10  Dire Dawa - Jinka 

Vanaf vandaag ontdekken we een totaal ander aspect van Ethiopië. Een tocht door het zuiden van het land 

brengt ons naar het gebied van een aantal bevolkingsgroepen die nog steeds een groot deel van hun oude 

cultuur en tradities wisten te bewaren. Na het ontbijt vliegen we via Addis Abeba naar Jinka. Na aankomst 

brengen we nog een bezoek aan het Jinka-museum, waarvan de collectie ons een eerste inzicht geeft in de 

cultuur van de verschillende stammen van de Omo-vallei. Eco-Omo Lodge of gelijkwaardig. (O-M-A) 

 

Dag 11  Jinka - Turmi 

Rit naar het Mago Nationaal Park. Hier leven groepen antilopen, olifanten en giraffen maar vooral is de park 

het leefgebied van de Mursi-stam. De Mursi zijn zonder twijfel één der meest opvallende etnische 

minderheden van het land. De Mursi zijn veehouders en leven in lage hutten gemaakt van stro. Het 

belangrijkste kenmerk van de Mursi is te zien bij de vrouwen. Zij dragen terracotta- of houten schijven in hun 

onderlip of in hun oorlellen. Hoe groter de schijf hoe mooier... Mursi mannen zijn gekend voor hun speciale 

haarstijl. In de namiddag rit naar Turmi, waar we nog een bezoek brengen aan de lokale markt. Hotel Buska 

Lodge. (O-M-A) 

 

Dag 12  Turmi 

Rit naar de stad Omorate, gelegen vlakbij de Keniaanse grens. De noordelijke oever van het Turkana-meer is 

het leefgebied van het Dasanech-volk (het ‘Volk van de Delta). Bezoek aan een van dorpen van deze stam. 



Daarna rijden we verder naar Dimeka, de belangrijkste stad in het gebied van het Hamer-volk, waar dinsdag 

marktdag is. De markt wordt vooral bezocht door de etnische Hamer-stam, waarvan de mensen zich van 

andere stammen onderscheiden door hun specifieke haartooi en door hun lichaamsversieringen. We 

wandelen ook tot aan de veemarkt die eventjes verderop gelegen is. Terugkeer naar Turmi na het bezoek aan 

de markt. (O-M-A) 

 

Dag 13  Turmi 

In de voormiddag rijden we naar Murulle en brengen we een bezoek aan een dorp van de Karo-stam. De Karo 

vormen één van de kleinste stammen in de regio en zijn bekend voor hun lichaamsbeschilderingen. In de 

latere namiddag bezoeken we een Hamer-dorp . De Hamer zijn een trots volk, waarvan vrouwen én mannen 

veel aandacht aan hun uiterlijk besteden. Vooral de haartooien van de Hamer zijn vaak heel opvallend. Als we 

geluk hebben kunnen we tijdens ons verblijf in Turmi ook een ceremonie bijwonen waarbij een jonge Hamer-

man over een aantal stieren moet springen om te bewijzen dat hij man is en het waard is om te mogen 

trouwen. (O-M-A) 

 

Dag 14  Turmi - Arba Minch 

Na het ontbijt rijden we naar Arba Minch doorheen de groene landschappen van Zuid-Ethiopië. Onderweg 

bezoek aan de kleurrijke markt van Key Afer, waar we vooral mensen van de Banna-, Ari- en Tsemay-stammen 

ontmoeten. Daarna nemen we een kijkje in een Konso-dorp, gelegen in een heuvelachtig gebied met 

terrasbouw. De Konso hebben de faam harde werkers te zijn en op hun landbouwterrassen verbouwen ze 

onder meer koffie, die behoort tot de beste van het land. De stam leeft vaak in versterkte nederzettingen en 

staat bekend voor z’n steles die opgetrokken worden voor de overledenen. Hotel Haile Resort. (O-M-A) 

 

Dag 15  Arba Minch 

Arba Minch, gelegen in de Grote Rift-vallei tussen  groene heuvels aan de meren Abaya en Chamo, is de 

grootste stad van Zuid-Ethiopië. Na het ontbijt maken we een boottocht op het Chamo-meer,  op zoek naar 

watervogels, nijlpaarden en krokodillen. In de namiddag rijden we naar de stad Chencha, in het gebied van de 

Dorze-stam. Tijdens een bezoek aan een van de Dorze-dorpen zien we de unieke, soms meer dan 10 meter 

hoge hutten die wat lijken op bijenkorven. We maken er ook kennis met de tradities van dit volk van ooit trotse 

krijgers die nu leven van de veeteelt en het weven. Terugkeer naar Arba Minch. (O-M-A) 

 

Dag 16  Arba Minch - Addis Abeba 

Na de drukke voorbije dagen genieten we van een rustige voormiddag in ons hotel, dat mooi gelegen is op 

een landbrug tussen het Abaya- en het Chamo-meer. In de namiddag vliegen we terug naar Addis Abeba. 

Onthaal op de luchthaven en kort bezoek aan de stad. In het Nationaal Museum zien we enkele restanten van 

Lucy, één der oudste mensachtigen op aarde en behorend tot de Australopithecus Afarensis. Na het 

avondmaal transfer naar de luchthaven voor vlucht naar Brussel. (O-M-A). 

 

Dag 17  Brussel 

Aankomst te Brussel in de ochtend. 

 

 

 

 



INBEGREPEN IN DE PRIJZEN 

In het programma vermelde vluchten 

Luchthaventaksen, brandstoftoeslagen en veiligheidstaksen zoals gekend op 1 december 2022 

Overnachtingen in de vermelde hotels (of gelijkwaardig) op basis van kamer en ontbijt 

Vermelde middag- en avondmalen (M=middagmaal, A=avondmaal) 

In het programma vermelde bezoeken en activiteiten 

Diensten van een Nederlandstalige Dromen-reisleider/gids 

Diensten van lokale Engelssprekende gidsen 

Transport ter plaatse 

Fooien voor lokale gidsen, chauffeurs en hotelkruiers 

 

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJZEN 

Annulerings-, reisbijstand- en bagageverzekering 

Vrijblijvende fooi voor reisleider 

Visumkost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte Warandedreef 3 – 8490 Varsenare ꟾ Tel: +32 (0)50/38.68.19  ꟾ   info@dromen.be 

Ond.nr BE 0673.319.065 


