Eclipsreis naar Ethiopië
Totale zonsverduistering 3 november 2013

ETHIOPIË ‘land van extremen’
De naam ‘Ethiopië’ betekent ‘land van verbrande gezichten’. Daarbij moet u denken aan
verbranding door de zon. Die schijnt uitbundig in dit land in de ‘hoorn van Afrika’ dat als enige
de Juliaanse kalender hanteert. Daardoor telt een jaar er dertien maanden. Dit verklaart de
bijnaam ‘land van dertien maanden zonneschijn’. Ethiopië is ook het enige land op het
continent dat nooit werd gekoloniseerd. Het is tevens de bakermat van de mensheid – hier
werden de oudste menselijke resten ter wereld opgegraven waaronder die van Lucy – alsook
van de koffie. In het noorden vindt u rotskerken van orthodoxe christenen die menen af te
stammen van de mythische koning Salomon en de koningin van Sheba, in het zuiden
kleurrijke animistische stammen met schotellippen en andere symbolen van schoonheid. Met
het Simien-gebergte en de Danakil-depressie beschikt het land over gebieden die behoren tot
de hoogste maar tegelijk ook laagste en warmste van Afrika en zelfs van de wereld. Dat
laatste is dan weer moeilijk voor te stellen wanneer je bij de bron van de Blauwe Nijl staat, op
een van de ‘klooster-eilanden’ in het uitgestrekte Tanameer of aan de oevers van het
Langanomeer met zijn watersport. Kortom: een land van extremen!

Arba Minch

Bezienswaardigheden:
Addis Abeba
Zijn naam is Amhaars voor ‘nieuwe bloem’, een verwijzing naar de prachtige bloemen die de
vrouw van een van de eerste keizers van Ethiopië ooit zag bij warme bronnen aan de voet
van Mount Intoto. Op die plek liet haar man een stad bouwen die zou uitgroeien tot de
hoofdstad van het land. De berg ligt er nog steeds en biedt vanaf de top en panoramisch
uitzicht over de stad. Addis is de hoofdzetel van talrijke internationale organisaties, waaronder
de Afrikaanse Unie die in de jaren zestig werd opgericht mede op initiatief van de toenmalige
Ethiopische keizer Haile Selassie. In de stad bevindt zich ook het nationale museum – met
het skelet van ‘Lucy’, een jonge vrouw die ruim drie miljoen jaar geleden leefde en wier
stoffelijke resten behoren tot de oudste die ooit zijn opgegraven – en de grootste
openluchtmarkt van Afrika: Merkato.
De naam van dit stadje verwijst naar de veertig warmwaterbronnen die hier verscholen in de
bossen liggen. Voor de Ethiopiërs houdt hun land op na deze stad. Alles wat ten zuiden ervan
ligt, beschouwen ze als ‘bush’. Dat komt onder andere door het landschap dat bestaat uit
bergen en savannes met wilde dieren en traditioneel levende stammen van ‘wilden’.

Programma
Dag 1-2

Vlucht naar Ethiopië – aankomst Addis Abeba

U heeft een internationale vlucht naar Ethiopië. Na aankomst op de luchthaven van Addis
Abeba de volgende ochtend wordt u welkom geheten door onze lokale vertegenwoordiger en
naar uw hotel gebracht voor de overnachting. ’s Middags maakt u een tour door de stad langs
het etnologische museum met zijn unieke verzameling die u een goed beeld geeft van de
Ethiopische kunst, cultuur en ambachten en de Trinity kathedraal. Tenslotte geniet u van het
uitzicht bij Mount Entoto.
Overnachting: Adot-Tina Hotel op basis van logies en ontbijt.

Dag 3

Vlucht naar Addis Abeba – naar Hawassa (circa 270 km)

U gaat vandaag op weg naar het dorpje Hawassa. De rit voert u langs de Grote Slenk (Rift
Valley) – een scheur in de aardkorst die loopt van Libanon tot Tanzania en Malawi en waarin
door de lage ligging vele meren zijn ontstaan.
Overnachting: Haile Resort op basis van volpension.

Dag 4

Naar Arbaminch (circa 300 km) – onderweg bezoek Dorze stam

U vervolgt uw reis naar Arbaminch. Onderweg bezoekt u de stam van de Dorze in Chenka.
De Dorze stam staat bekend om zijn hutten van een meter of vijftien hoog. Hoewel ze lijken
op reusachtige bijenkorven is de vorm afgeleid van die van het hoofd van een olifant. De
stamleden zijn meesters in het weven en bakken van kotcho’s, broden met extracten van de
‘valse banaan’. U overnacht in Arbaminch.
Overnachting: Paradise Lodge op basis van volpension.

Dag 5

Boottocht Chamomeer – Konso stam – naar Jinka (circa 256 km)

In de ochtend maakt u een boottocht over het Chamomeer waar volgens deskundigen de
grootste krokodillen van Afrika leven. Hierna rijdt u naar Jinka.
Onderweg bezoekt u de Konso stam – genoemd naar de plaats. Deze stam geniet
wereldwijde bekendheid door zijn grote houten voorouderbeelden en ingenieus gebouwde
dorpen met erfjes en paden gescheiden door muurtjes van op elkaar gestapelde stenen. Die
laatste worden ook gebruikt bij de aanleg van terrassen voor akkers op de berghellingen.
Daar worden gewassen verbouwd zoals gierst. Veeteelt is een andere belangrijke bron van
inkomsten.
Overnachting: Eco Omo Lodge op basis van volpension.

Dag 6

Mursi stam – Jinka

U begint uw dag met een bezoek aan de Mursi. Zij staan bekend om hun vrouwen met
schotels van klei in oorlellen en lippen. Deze stam heeft de reputatie nogal ‘oorlogszuchtig’ te
zijn, reden waarom u veel stamleden ziet met een AK-47. De wapens dienen om controle te
krijgen over ‘zoveel mogelijk’ grasland als de Mursi nodig achten voor hun kuddes. Daarbij
komen ze regelmatig in conflict met andere stammen. Telkens wanneer de Mursi-krijgers een
tegenstander hebben gedood, maken ze een inkeping in hun huid ter hoogte van de
schouders. De lichamen van de jonge mannen zitten vaak vol littekens van de stokgevechten
die ze organiseren. Daarbij moeten ze over de ruggen van runderen lopen zonder te vallen.
De winnaar krijgt vaak een huwelijksaanzoek van de toekijkende jonge vrouwen. Hierna rijdt u
naar terug naar Jinka waar u de dagelijkse markt en het Etnografisch Museum bezoekt.
Overnachting: Eco Omo Lodge op basis van volpension.

Dag 7

Naar Turmi (circa 115 km) – onderweg bezoek Key Afer markt

U zet uw reis voort naar Turmi. Onderweg bezoekt u de lokale markt van de Ari in hun rieten
rokjes en de Benna stam met hun kalebassen.
Overnachting: Buska Lodge op basis van volpension.

Dag 8
stam

Benna
Dagexcursie Omorate en Murulle (circa 220 km) – Dassanech en Karo

U steekt de Omo-rivier over en bezoekt de Dassanech. Deze halfnomadische stam trok
vroeger rond met vee maar houdt zich nu ook bezig met akkerbouw en leeft in koepelvormige
hutten van takken bedekt met dierenhuiden. De Omoratte markt fungeert al eeuwenlang als
een belangrijk handelscentrum voor de uitwisseling van kleiproducten, koffie, graan, sieraden
en kaurischelpen.
Tevens rijdt u naar Murulle. Op weg naar Murulle bezoekt u vandaag wederom een stam;
ditmaal is het de beurt aan de Karo stam. De leden van deze stam zijn meesters in “body
painting”. Met kalk beschilderen en versieren zij hun lichaam, vaak met de afbeelding van de
gespikkelde veren van de parelhoen. De vrouwen maken littekens op hun lichaam ter
versiering. De littekens bij de mannen staan voor de dieren of vijanden die zij gedood hebben.
De Karo zijn landbouwers en houden bijen. Hierna steekt u de Omo rivier over, die zich over
een lengte van duizend kilometer door Zuid Ethiopië slingert en uitmondt in het Turkana Meer
in het uiterste noorden van Kenia.

U overnacht wederom in Turmi.
Overnachting: Buska Lodge op basis van volpension.

Dag 9

Naar Yabello (circa 295 km) – onderweg markt Erbore en Tsemai stam

Na het ontbijt rijdt u naar Yabello. Onderweg bezoekt u de lokale markt van de Erbore en de
Tsemai stam. De Erbore of Arbore onderscheiden zich door hun sieraden. De vrouwen
dragen er speciale aluminium halskettingen. In tegenstelling tot de meeste andere stammen
in de Omo Vallei kennen de Tsemai geen verbod op seks voor het huwelijk. Zolang de
contacten tenminste geen kinderen opleveren. Daardoor is een huwelijk in feite de enige
optie.
Overnachting: Borena Lodge op basis van volpension.

Dag 10

Naar Madaccho (circa 90 km) – eclips

U rijdt vandaag naar Madaccho vanwaar u ’s namiddags een prachtig zicht heeft over de
zonsverduistering.
Na deze ongelofelijke ervaring wordt u terug gebracht naar Yabello voor uw overnachting.
Overnachting: Borena Lodge op basis van volpension.
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Dag 11

Naar Yirgalem (circa 240 km) – Sidama stam en koffieplantages

Uw volgende bestemming is Yirgalem. U passeert koffie- en ananasplantages en bezoekt de
pittoreske dorpjes van de Sidama stam. U komt langs de Monoliths of Tutu Fela en de Tututi
Stelae fields.
Overnachting: Aregash Lodge op basis van volpension.
Dag 12

Naar Addis Abeba (circa 340 km)

Via het stadje Butajira rijdt u terug naar Addis Abeba. Onderweg bezoekt u de Tiya Steale
Fields en de Adadi Mariam Rock-kerk.
Overnachting: Adot-Tina Hotel op basis van logies en ontbijt.
Dag 13

Addis Abeba – transfer naar luchthaven – internationale retourvlucht

De ochtend heeft u ter vrije besteding. In de middaguren bezoekt u het nationale museum
met zijn relikwieën en archeologische vondsten zoals het ruim drie miljoen jaar oude skelet
van Lucy, de St. George Cathedral en de Merkato, Afrika’s grootste openluchtmarkt. Na het
traditionele afscheidsdiner wordt u per transfer naar de luchthaven gebracht waar u tijdig
arriveert om in te checken op uw internationale retourvlucht.
Dag 14

Aankomst in Europa

Het einde van een fantastische reis door Ethiopië!

Praktisch:
Reisprogramma
Dag 01: 25/10
Dag 02: 26/10
Dag 03: 27/10
Dag 04: 28/10
Dag 05: 29/10
Dag 06: 30/10
Omo Lodge
Dag 07: 31/10
Lodge
Dag 08: 01/11
Buska Lodge
Dag 09: 02/11
Dag 10: 03/11
Dag 11: 04/11
Dag 12: 05/11
Dag 13: 06/11
Dag 14: 07/11
Dag 15: 08/11

Internationale vlucht naar Ethiopië
Aankomst Addis Abeba – stadstour - Adot-Tina Hotel
Naar Hawassa- Haile Resort Hotel
Hawassa – Arbaminch – Dorze stam – Paradise Lodge
Boottocht Chamomeer – naar Jinka – Konso stam – Eco Omo Lodge
Bezoek Mursi stam – Jinka – lokale markt – etnografisch museum - Eco
Key Afer markt (Ari & Benna stam) – dorpen Hammer – Turmi – Buska
Naar Omorate – bezoek Dassanech stam – Murulle – Karo - Turmi –
Bezoek markt Erbore en Tsemai stam – naar Yabello – Borena Lodge
Naar Madaccho voor eclips – Yabello – Borena Lodge
Naar Yirgalem – bezoek Sidama stam – koffieplantages – Aregash Lodge
Naar Addis Abeba – Adot-Tina Hotel
Addis Abeba – stadstour – Adot-Tina Hotel
Transfer naar luchthaven – internationale retourvlucht
Aankomst in Europa

Prijzen en condities
Prijs: 2.580,00 € per persoon (Op basis van min – maximaal 12- 20 personen -exclusief
internationale vlucht – zie hieronder).
Single supplement: € 290,Inbegrepen:
• Ontvangst op de luchthaven van Addis Abeba
• Overnachtingen volgens programma
• Maaltijden op basis van volpension met mineraalwater (muv verblijf in Addis Abeba)
• Maaltijden in Addis Abeba op basis van logies en ontbijt
- Vervoer per 4x4 voertuig en coster bus in Addis (12+1 vier 4WDs, 15+1 vijf 4WDs
and 18+1 zes 4WDs)
• Professionele gids
• Alle activiteiten volgens programma (incl. boottocht Chamomeer)
• Alle entreegelden voor nationale parken, sites, bezienswaardigheden etc.
• Eclipsbril en syllabus over de zonsverduistering
• Voorreisvergadering op Urania
• Bijdrage calamiteitenfonds
Niet inbegrepen:
• Internationale vluchten en taksen. Deze prijzen zijn slechts 11 maanden voor vertrek
bekend. Geschatte prijs op basis van prijzen 2012: circa 900,00 €
• Verzekeringen en visumkosten
• Overige dranken, persoonlijke uitgaven en fooien
• Toeslagen voor gebruik van foto- en videocamera’s

Ten slotte
U heeft gekozen voor een bijzondere bestemming, waar weinig toeristen u zijn voorgegaan.
Dit brengt veel voordelen met zich mee, want u zult kennismaken met een authentieke cultuur
en ongerepte natuur. Er is echter niet echt sprake van een toeristische infrastructuur.
Uiteraard werken we met de beste locale touroperators en we proberen onvoorziene
omstandigheden tot een minimum te beperken. Toch moet u er rekening mee houden dat in
dit soort landen er ook wel eens iets mis kan gaan, zoals een onverwachte vertraging, uitval
van water en/of elektriciteit, wijziging van de route of accommodatie.
Maar zoals gezegd; daar staat ook een unieke ervaring tegenover!

De reis wordt georganiseerd door:
Untamed Wildlife Safaris
part of Untamed Travelling
Jozef Verbruggen
Zelksestraat 10
6631 KE Horssen
Nederland
Tel.: +31 - (0)487 - 54 03 67
Fax : +31 - (0)487 - 54 09 71
Licentie SGR 2847

Urania staat in voor de wetenschappelijke
begeleiding.Voor meer info en aanmelding kan je
terecht bij:
Werner Hamelinck
Coördinator Urania’s Astroreizen
Volkssterrenwacht Urania
Mattheessenstraat 60
B-2540 Hove
www.urania.be
wh@urania.be
zie ook:
www.astroreizen.be
Tel: + 32 475/29.11.59

