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Reise hit
XX Turkish Airlines, SAS/Lufthansa  
i samarbeid med Ethiopian  
Airlines flyr fra kr 5000. Se  
momondo.no for priser og ruter. 
XX Vi bestilte reisen gjennom lokale 
ethiopiauncovered.com.
XX Flere norske turoperatører  
tilbyr reiser til Etiopia, bl.a.  
dittafrika.no   
 
RUTEN VÅR: 
XX Til tross for gode veier er ikke 
kjøring den mest effektive 
måten å komme seg rundt i 
dette digre landet på, men det er 
desidert den mest interessante. 
Egen sjåfør anbefales.
XX Vi fløy fra Addis Abeba til 
Lalibela, derfra bil til kongebyen 
Gonder, Simien Nasjonalpark og 
Bahir Dar for å se den blå Nilens 
kilde. Så fly tilbake Addis Abeba, 
derfra bil via Lake Langano og 
Shasemene til Awassa, og tilbake 
til Addis Abeba.  
 
NOE AV DET VI IKKE RAKK: 
XX Axum i nord med sine store 
obelisker, kongegraver og pa-
lassruiner. Dronningen av Saba 
skal ifølge legendene ha hersket 
i dette området. 
XX Danakil Depression, et stort 
ørkenområde i nord og verdens 
varmeste plass. Ligger 116 meter 
under havet. 
XX Omodalen i det dype sør, hvor 
flere ulike stammekulturer 
fremdeles lever slik de har gjort 
i hundrevis av år – uberørt av 
utviklingen ellers i verden.  
XX Nasjonalparker og safari i sør.

St. George er den vakreste og mest imponerende av Lalibelas kirker og 
får deg til å undre om ikke overnaturlige krefter har bidratt i bygge- 
prosessen.

Kaffe brygges og drikkes overalt, som her i butikken.

Den blå Nilens kilde, Bahir Dar. Den kruttsterke kaffen tilsettes 
ofte friske urter.

Ras Hailu 
Tefari lager 
bilder med 
tørkede banan-
blader. Besøk 
hans Banana 
Art Gallery i 
rastafaribyen 
Shasemene.

Geladaapene minner om bavianer, 
og finnes kun i det etiopiske høy-
landet. Her fra Simienfjellene.

Late dager på Haile Resort i 
Awassa.

– Hei dere, får jeg smake litt? Fra fiskemarkedet i Awassa.
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Les mer
XX I boken Nød skildrer Are Kalvø 
Etiopia på en morsom og inn-
siktsfull måte.

Kveldsstemning på Haile  
Resort i Awassa.


