Etiyopya; Omo Vadisi Kabileleri,
Ve Lalibela Taş Kiliseleri
Lalibela'nın kaya kiliselerinden, Omo Vadisi'nin birbirinden özel kabileleri...
Tarih : 05-04-2019 - 15-04-2019
Şehirler : Addis Ababa, Arba Minch, Awassa, Jinka, Lalibela, Turmi
Otel : 4*, Lodge
Ulaşım : Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile
Peşin Ücret : 4.790 DOLAR
Tek Kişilik Oda Farkı : 550 DOLAR
Tur Konsepti : Tüm ekstra turlar dahil
Yemek Durumu : Tüm öğle ve akşam yemekleri dahil

Tur Programı 1. Gün
05/04/2019
İstanbul - Addis Ababa
Programımız, sizi havalimanındaki buluşma noktamıza götürmek üzere verdiğiniz adrese
gelecek olan özel aracın adresinize ulaşması ile başlıyor. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar
Gidiş Terminali'nde buluşarak, check-in işlemlerimizi tamamlıyor ve sonrasında Türk Hava
Yolları’nın tarifeli seferi ile saat 18.20'de Addis Ababa'ya uçuyoruz. Varışımız yerel saat ile
23.40’ta olacak. Ardından otelimize yerleşiyoruz.
2. Gün
06/04/2019
Addis Ababa Kahvaltının ardından şehir turumuz için hareket ediyoruz. İlk durağımızda, Afrika'nın en
önemli müzelerinden sayılan Ulusal Müze'yi gezeceğiz. 2000 yılında bulunan, bilinen en
eski insan iskeleti olan Lucy'den 150.000 yıl önce yaşayan Selam'ın iskeletini ve Lucy’nin ev
sahipliğini yapan müze gezisinden sonra Doğu Afrika'nın en büyük açık hava pazarını
gezeceğiz. Etnoloji Müzesi ve Kutsal Trinity Kilisesi gezilerinden sonra otelimize dönüyoruz.
Akşam yemeğimiz yerel restoranda. Konaklama otelde.
3. Gün
07/04/2019
Addis Ababa - Lalibela
Kahvaltımızı alıyor ve Lalibela uçuşumuzun için havalimanına transfer oluyoruz. Kısa bir

uçuşun ardından Lalibela'ya varıyor ve Lalibela’nın Oyma Taş Kiliselerini ziyaret etmek için
havalimanında bizleri bekleyen özel aracımız ile yola çıkıyoruz. Dünya üzerinde insan eliyle
yapılmış en ilginç eserlerden olan bu kiliseler, insanoğlunun bir “Yaratıcı” inancının en
kalıcı yapıtlarındandır. Bu görkemli yapılar, yekpare kayalar oyularak 12. yüzyılda inşa
edilmiştir. Bu ilginç atmosfere tanık olduktan sonra yerel bir restoranda öğle yemeğimizi
alıyor ve otelimize transfer oluyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.
4. Gün
08/04/2019
Lalibela - Addis Ababa - Awassa
Erken saatlerde havalimanına transfer oluyor ve Addis Ababa’ya dönüyoruz ve varışın
ardından Awassa’ya doğru yola çıkıyoruz. Yolumuzun üzerinde Tiya Arkeolojik alanını
gezeceğiz. Sonrasında Adadi Maryam oyma taş kiliseyi gezeceğiz. Öğle yemeğimizi
yolumuzun üzerindeki restoranda alıyoruz. Uzun yolculuğun ardından otelimize varıyoruz.
Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.
5. Gün
09/04/2019
Awassa - Arba Minch
Kahvaltının ardından Arba Minch'e devam ediyoruz. Yol üzerinde birçok farklı kuş türüne ev
sahipliği yapan kuş gözlemciliği için çok önemli bir yere sahip Rift Vadisi'nde bulunan
birçok gölü geçerek Dorze kabilesine ulaşıyoruz. Burada yerel insanlar ile tanıştıktan sonra
otelimize ilerliyoruz. Akşam yemeğimiz otelimizde.
6. Gün
10/04/2019
Arba Minch - Turmi
Güne Lake Chamo’da yapacağımız tekne turu ile başlıyoruz. Hippopotamların ve
timsahların bulunduğu gölde keyifle turumuzu tamamladıktan sonra Turmi’ye doğru yola
çıkıyoruz. Erbore Köyü ve yerlileri ile tanışacak, dilerseniz boncuklu takılarından hediye
alacaksınız. Öğle yemeğini yol üzerinde alıyoruz. Sonrasında Hamer kabilesini ziyaret
ediyoruz. Omo Vadisi’nin en ilginç kabilelerinden birisi olan Hamerların gece dans şovuna
tanıklık edeceğiz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.
7. Gün
11/04/2019
Turmi - Jinka
Kahvaltı sonrası Hamer Köyü’nü gündüz gözüyle görecek ardından Jinka’ya doğru hareket
ediyoruz. Dimeka ve Key Afar köylerini göreceğiz. Bu köylerdeki insanların sade
yaşamlarına tanıklık edeceğiz. Öğle yemeğimizi yolumuz üzerinde alıyoruz. Ardından
Jinka’ya varıyor ve otelimize yerleşiyoruz. Konaklama ve akşam yemeğimiz otelimizde.
8. Gün
12/04/2019
Jinka - Mursi Kabilesi - Jinka

Sabah kahvaltısının ardından Mago Ulusal Parkı’na gidiyoruz. Buranın yerlileri, Omo
Vadisi’nin ve Dünya’nın en bilinen kabilelerinden Mursi’lerdir. Kabile halkıyla iletişim
kurma şansına sahip olacağız. Bu sıra dışı deneyimin ardından Güney Omo Müzesi ve
Araştırma Merkezi’ni gezeceğiz. Akşam yemeğimizi otelimizde alacağız.
9. Gün
13/04/2019
Jinka - Arba Minch
Kahvaltıdan sonra Key Afar ve Konso köyleri üzerinden Arba Minch’e doğru yola çıkıyoruz.
Yol üzerinde köyleri gezecek, yerlilerle iletişim kuracağız. Konso’lar özellikle ölüleri için
yaptıkları ahşap heykellerinden ve yenilikçi tarımcılıklarından dolayı bölgenin meşhur
kabilelerindendirler. Akşam yemeğimizi Arba Minch’teki otelimizde alacağız.
10. Gün
14/04/2019
Arba Minch - Addis Ababa
Kahvaltımızın ardından havalimanına transfer oluyoruz. Bagaj işlemlerimizin ardından
Addis Ababa’ya uçuyoruz. Burada alışveriş için serbest zamanımız olacak. Akşam
yemeğimizi Etiyopya’nın yerel müzik ve dansları eşliğinde alacağız. Sonrasında
havalimanına transfer oluyoruz.
11.Gün
15/04/2019
İstanbul
Saat 00.35’te Türk Hava Yolları’nın TK 677 sefer sayılı uçağı ile İstanbul’a hareket ediyoruz.
Varışımız yerel saat ile 05.55’te olacak. Turumuz, özel transfer aracınızın sizi evinize
bırakmasıyla son buluyor.

Hizmetler
Fiyata Dâhil Olan Hizmetler:
- Türk Hava Yolları ile İstanbul - Addis Ababa - İstanbul arası ekonomi sınıfı uçak biletleri
ve havalimanı vergileri,
- Yerel havayolları ile Addis Ababa – Lalibela – Addis Ababa ve Arba Minch – Addis Ababa
arası ekonomi sınıfı uçak biletleri ve havalimanı vergileri,
- Kişiye özel ev - alan - ev transferleri
- Hava alanı – otel – havaalanı transferleri,
- Kahvaltı dahil konaklamalar
- Tüm öğle ve akşam yemekleri,
- Programda belirtilen tüm geziler ve giriş ücretleri,
- Seyahat Sigortası,

- Yurtdışı çıkış harcı,

Fiyata Dâhil Olmayan Hizmetler:
- Şahsi harcamalar,
- Programa dahil edilen yemeklerdeki içecekler,
- Vize ücreti,
- Bahşişler,

Turun Artıları
+ Afrika’da dünyanın en ilginç geleneklerine sahip kabilelerine ev sahipliği yapan Etiyopya
zamanın ötesinde bir yolculuk...

+ Geleneklerini binlerce yıldır koruyan, el dokunulmamış en saf kabilelerinin yaşadığı
inanılmaz Omo Vadisi...

+ Arı kovanını andıran toprak kulübelerin, minik arıya benzeyen ev sahipleri, Chencha
Köyü’nün pamuklu dokumalarıyla ünlü Dorze Kabilesi...

+ Hamer Kabilesi’nin topraklarına ev sahipliği yapan, Turmi Köyü ve kurulan yerel pazarda
renkli kareler...

+ Fotoğraflarına bakınca bile şaşkına döndüğümüz; kadınlarının dudaklarına geçirdiği ve
yaşlarıyla beraber büyüyen kil tablalarla dikkat çektiği Mago Ulusal Parkı'nda yaşayan,
Mursi Kabilesi ve ilginç gelenekleri...

+ Lalibela'da, yekpare kayaları oyarak inşa edilen UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne
alınan 11 adet kaya kiliseler...

+ 12. yüzyılda yapılan muhteşem eserlerin karşısında yaşanacak hayret ve âdeta zamanda
yolculuk yapmış hissi...

+ Gezeceğimiz kiliselerin içinde bulunan yüzlerce yıllık kutsal kitaplar...

Ulus Mah. Öztopuz Cad. No:16 Giriş Kat Beşiktaş - İstanbul 0 212
233 15 98 0 212 234 34 71 info@gazella.com

GAZELLA TURİZM, gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği
veya kayıt aldığı turları yeterli katılım sağlanamaz ise gezi
başlangıcından 15 gün önce iptal edebilir veya kısmen gezi
kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların
hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer
olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir.
Fiyatlar ilanın yayınlandığı gün geçerlidir. Ödemeler ödeme
yapılacak günün merkez bankası satış efektif kuru baz
alınarak yapılmaktadır. *Ücretsiz eviniz – alan – eviniz
transferi yurt dışı kültür turlarında geçerli olup, İstanbul,
Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bodrum, Trabzon, Samsun,
Gaziantep ve Kayseri için geçerlidir. Belirtilen
havalimanlarına 40 km mesafeye kadar geçerlidir.

