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A Etiópia é o berço da humanidade e o país independente mais antigo de África. A evidência mais antiga da história da 
Etiópia foi por volta de 1000 a.C. quando a Rainha de Sabá visitou o Rei Salomão. Único entre outros países 
africanos, a Etiópia é um dos países mais fascinantes do mundo que oferecem tudo em um. Tem uma história rica, 
pessoas incríveis com uma cultura profunda, montanhas altas e paisagens deslumbrantes, mamíferos e pássaros 
endémicos, e sítios naturais únicos. 
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Na sua chegada a Addis Ababa, conheça o seu guia e dirija-se para o seu hotel. 
  
Pernoite no Golden Tulip Hotel (em Bed & Breakfast) 
 

DIA 

01 ADDIS ABABA 
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Após o pequeno-almoço, será transportado para o aeroporto no sentido de apanhar o seu voo para Lalibela, lar das igrejas 
de pedra esculpidas à mão, do século XII do Rei Lalibela (1181 - 1221), que dá nome à cidade. Após o almoço no seu hotel, 
visite o primeiro grupo de igrejas de Lalibela (Património Mundial da UNESCO), que podem ser encontrados a nordeste do 
Rio Jordão.  
 
Jante e pernoite no Maribela Hotel (em regime de pensão completa) 
 

DIA 

02 VOO PARA LALIBELA 
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Pela manhã, viaje em cima de uma mula até ao topo do morro da igreja semi-monolítica de Asheton Mariam (século XIII). O 
cume do morro oferece um maravilhoso miradouro com vista panorâmica da área circundante, incluindo a cidade de Lalibela. 
À tarde, visite o segundo e terceiro grupo de igrejas de Lalibela.    
 
Jante e pernoite no Maribela Hotel (em regime de pensão completa) 
 

DIA 

03 LALIBELA 
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Voe de volta para Addis, e à tarde faça um passeio turístico por lá, que inclui uma visita ao Museu Nacional e ao Monte 
Entoto para ter uma vista panorâmica da cidade. Ao final da tarde, terá um jantar de despedida num dos melhores 
restaurantes tradicionais de Addis para ver as danças folclóricas e saborear a variedade de refeições do povo etíope.  
 
 
Jante e pernoite no Golden Tulip Hotel (em regime de pensão completa) 
 

DIA 

04 VOO PARA ADDIS ABABA 
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Hoje, após o pequeno almoço, será levado para o aeroporto para o seu voo internacional. Fim dos nossos serviços. 

DIA 

05 ADDIS ABABA 
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Tour de 5 Dias - $1400 USD por pessoa em regime de partilha 
Voos domésticos conforme detalhado - $500 USD por pessoa 
Total Por Pessoa em regime de partilha = $1900 USD 
 
Suplemento de quarto individual = $150 USD 
 

O NOSSO PREÇO 
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INCLUÍDO NESTE PACK 
• Bed & Breakfast em Addis Ababa (e jantar tradicional na última noite em 

Addis Ababa antes da partida) 

• Acomodação de pensão completa em Addis Ababa 

• Voos domésticos conforme detalhado (preço sujeito a alteração) 

• Transfers de/para aeroporto e pistas de aterragem conforme detalhado 

• Todas as taxas de entrada 

• Todos os transportes terrestres 

• Aluguer de Mulas em Lalibela e Taxas de Explorador 

• Impostos governamentais 

• Guia que fala inglês durante toda a tour 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĀO INCLUÍDO NESTE PACK 
• Gorjetas 

• Refeições fora da excursão (salvo indicação em contrário) 

• Visa internacional para a Etiópia 

• Voos Internacionais e Taxas Aeroportuárias 

• Bebidas Alcoólicas 

• Despesas pessoais e lembranças 

• Taxas fotográficas quando aplicáveis 

 

 

INCLUSÕES / EXCLUSÕES 

ETIÓPIA NORTE 


