
                         
 

 

ETIÓPIA 
Terra das Origens | Celebração da Semana Santa 
Com extensão opcional a Axum e Gondar 

 

Com Lourival Sant`Anna | 19 a 29 de abril, 2019 

 



                         
 

A Etiópia é um mosaico de povos, religiões, culturas e tradições. História e natureza 

constituíram surpreendentes tesouros por todo o país, uma África ainda desconhecida e que 

merece ser descoberta. Apelidada de berço da humanidade, acredita-se que a caminhada do 

homem sobre o planeta tenha se iniciado ali, há aproximadamente cinco milhões de anos 

atrás. Orgulhosa de ser o único país nunca colonizado no continente africano, a Etiópia atual 

apresenta uma profusão de grupos étnicos, cuja originalidade dos costumes remete aos seus 

ancestrais. Em contrapartida, sua capital, Addis Ababa, se expande em ritmo alucinante, 

mostrando que o país avança rumo a um futuro moderno e brilhante. Presenciaremos o ápice 

da religiosidade ortodoxa nas festividades da Semana Santa, oito séculos de tradição e fé que 

completam o sincretismo deste heterogêneo país. 

 

Essa é uma viagem 
 

Destinada a viajantes experientes e com espírito de aventura para percorrer o território Etíope 

e seus desafios. A recompensa é ver uma grande transformação acontecendo no país, e ao 

mesmo tempo vivenciar a autenticidade de uma nação tão rica e diversa culturalmente.  

 

 

Roteiro resumido (viagem principal) 
 
  

  1º dia – 19/04/2019 – São Paulo – Addis Ababa  

  2º dia – 20/04/2019 – Addis Ababa – Arbaminch 

  3º dia – 21/04/2019 – Arbaminch – Turmi 

  4º dia – 22/04/2019 – Turmi 

  5º dia – 23/04/2019 – Turmi - Jinka 

  6º dia – 24/04/2019 – Jinka – Addis Ababa 

  7º dia – 25/04/2019 – Addis Ababa – Lalibela 

  8º dia – 26/04/2019 – Lalibela 

  9º dia – 27/04/2019 – Lalibela 

10º dia – 28/04/2019 – Lalibela – Addis Ababa 

11º dia – 29/04/2019 – Addis Ababa – São Paulo 

 

 

 

 



                         
 

 

 

Especialista Lourival Sant’Anna 

 
Jornalista internacional desde 1990, fez reportagens em 63 países. No continente africano, 

cobriu a Primavera Árabe (Tunísia, Egito e Líbia), a guerra do Mali e a separação do Sudão, e 

fez reportagens no Marrocos, Nigéria, Angola, Moçambique, África do Sul, Lesoto, Suazilândia, 

Namíbia e São Tomé e Príncipe. É especialista em coberturas de risco, como guerras, 

terrorismo, desastres naturais e epidemias. Colunista do Estadão e comentarista da rádio CBN, 

é mestre em jornalismo pela USP. Publicou "Viagem ao Mundo dos Taleban" (Geração Editorial, 

2002) e "O Destino do Jornal" (Editora Record, 2008). Em breve, sairá o seu terceiro livro, 

"Minha Guerra contra o Medo". 
 
 

Roteiro detalhado 
 
LEGENDA DE REFEIÇÕES INCLUSAS:  

C = Café da manhã 

A = Almoço 

J = Jantar 

 

Dia 1 - 19/04/19 | São Paulo – Addis Ababa (-/-/J) 



                         
 

Apresentação no aeroporto em São Paulo, na noite do dia 18 de abril, com 3 horas de 

antecedência. Embarque com destino à Addis Ababa, na madrugada do dia 19 de abril. 

Chegada em ao Aeroporto Internacional de Bole em Addis Ababa. Em seguida, traslado ao 

hotel para acomodação e pernoite. Desde sua fundação no século XIX, Addis Ababa parece ser 

um portal mágico para um outro mundo. Addis é a quarta maior cidade da África e sua capital 

diplomática, além de ser também a capital da Etiópia. A complexidade de uma cidade moderna 

em expansão é se destaca aos olhos de quem a visita.  

 

Dia 2 - 20/04/19 | Addis Ababa – Arbaminch (C/A/J) 

Café da manhã no hotel e, em horário apropriado, transfer ao aeroporto para embarque em 

voo com destino à Arbaminch. Chegada e transfer ao hotel. 

 

Dia 3 – 21/04/19 | Arbaminch – Turmi (C/A/J) 

Após o café da manhã, partiremos em viagem terrestre para Turmi (aproximadamente 7 a 8 

horas). No caminho, visitaremos a tribo Konso, cuja existência remonta há 400 anos. A região 

onde habitam os Konso foi listada como Patrimônio da Unesco em 2011, devido sua paisagem 

cultural única formada por seus assentamentos. Os Konso também são famosos por suas 

esculturas chamadas Waga, feitas em conjunto para celebrar os heróis, suas esposas e os 

inimigos que foram derrotados por eles. 

 

Dia 4 - 22/04/19 | Turmi (C/A/J) 

Pela manhã, visitaremos a população Karo, uma das muitas tribos no Vale de Omo. Ali, 

veremos homens e mulheres usando a sua tradicional pintura corporal feita em giz branco e 

ocre, as quais são utilizadas por padrões estéticos, mas também na preparação para 

cerimônias. Os estilos de suas pinturas representam o universo simbólico de suas festividades 

desta tribo, mas também servem para intimidar as tribos rivais da região. Na parte da tarde, 

visitaremos o povoado de Hamer, uma tribo de pastores e agricultores. Os Hamer são bastante 

preocupados com sua beleza, e por isso têm espetaculares tipos de cabelo e coloridos adornos 

em volta da cabeça e do pescoço. Além da beleza, os braceletes e colares têm diferentes 

significados dentro da sociedade, tanto para homens quanto para mulheres. Após a visita, 

retorno ao hotel e pernoite. 

 

Dia 5 - 23/04/19 | Turmi - Jinka (C/A/J) 

Pela manhã, sairemos para conhecer a tribo Mursi, uma das mais conhecidas do sul da Etiópia 

por sua fascinante cultura, uma das mais autênticas dessa região da África. É uma das poucas 

tribos que ainda permanecem usando suas vestimentas e acessórios tradicionais, cujo 

destaque são seus incríveis adereços de cabeça. As mulheres Mursi também usam discos de 

argila ou madeira em seu lábio inferior, e isto é a marca tradicional dos ritos de passagem, que 

acontecem por volta dos 15 ou 16 anos. Em seguida, continuaremos em viagem terrestre até 



                         
 

Jinka (aproximadamente 3 a 4 horas), uma cidade-mercado no sul da Etiópia, localizada entre 

as colinas de Tama. Ela é a capital da província de Debub Omo das Nações do Sul. Na 

chegada, acomodação e pernoite. 

 

Dia 6 - 24/04/19 | Jinka – Addis Ababa (C/A/-) 

Em horário a ser determinado, seguiremos para o aeroporto para embarque com destino à 

Addis Ababa. Na chegada, transfer para o hotel para acomodação e pernoite. 

 

Dia 7 - 25/04/19 | Addis Ababa – Lalibela (C/A/J) 

Café da manhã no hotel. Em horário pré-determinado, transfer ao aeroporto para embarque 

com destino à Lalibela, cidade famosa por abrigar as igrejas escavadas em rochas, datadas do 

século XII. Lalibela é um dos mais importantes centros religiosos da África e do mundo cristão, 

além de ser um importante local histórico patrimônio da Unesco. São mais de 200 igrejas 

escondidas em enormes cavernas, cujo construtor ainda é um grande mistério. Na chegada, 

faremos uma visita a uma parte desses enigmáticos monumentos que atraem milhares de 

visitantes à Etiópia. Após a visita, seguiremos para o hotel para acomodação e pernoite. 

 

Dia 8 - 26/04/19 | Lalibela (C/A/J) 

Pela manhã, conheceremos a espetacular igreja de Yimrehane Kristos, um edifício em pedra e 

de madeira datado do século XII, localizado ao norte da Etiópia. Ela foi construída de acordo 

com a tradição arquitetônica Aksumite e ali são realizadas celebrações ortodoxas. Mais tarde, 

teremos a oportunidade de presenciar as celebrações da Sexta Feira Santa e apreciar a 

colorida atmosfera do festival da Páscoa nas igrejas de Lalibela. Retorno ao hotel e pernoite. 

 

Dia 9 - 27/04/19 | Lalibela (C/A/J) 

Pela manhã, faremos um passeio pelo Mosteiro Nakuteleab, localizado a apenas 6 quilômetros 

de Lalibela. Contemplaremos a serena atmosfera monástica deste local sagrado. Além disso, o 

mosteiro abriga tesouros históricos da região, datados do século XI, como as coroas do rei 

Nakuteleab e coleções de pergaminhos com mais de 600 anos. Na parte da tarde, 

continuaremos explorando outros grupos das igrejas de Lalibela. Visitaremos a Bete Gabriel & 

Rafael, Bete Merquorios, Bete Emmanuel e Bete Abba Libanos. Finalmente, conheceremos a 

igreja esculpida em formato de cruz, a Bete Giorgis (Igreja de São Jorge), que segundo 

indícios, simboliza a arca de Noé. Além do seu interessantíssimo formato exterior, a igreja 

ainda é decorada interiormente com imagens de São Jorge matando o dragão. Após as visitas, 

retorno ao hotel e pernoite. 

 

Dia 10 - 28/04/19 | Lalibela – Addis Ababa (C/A/J) 

Café da manhã no hotel. Em horário pré-determinado, traslado ao aeroporto para retorno à 

Addis Ababa. Restante do tempo livre.  



                         
 

 

Dia 11 - 29/04/19 | Addis Ababa – Retorno à São Paulo (C/-/-) 

Café da manhã no hotel. Em horário pré-determinado, traslado ao Aeroporto Internacional de 

Addis Ababa para embarque em voo de retorno à São Paulo. Chegada em São Paulo. 

 

***Programação sujeita a alteração sem prévio aviso.  

 

 

Hospedagem 

 
Addis Ababa | Hyatt Regency Hotel ou similar 

https://www.hyatt.com/en-US/hotel/ethiopia/hyatt-regency-addis-

ababa/addra 

Categoria 5 estrelas| quarto standard 

 

Arbaminch | Haile Resort ou similar 

http://www.hailehotelsandresorts.com/arbaminch-resort 

Categoria Pousada | quarto standard 

 

Turmi | Paradise Lodge Turmi ou similar 

Site não disponível 

Categoria Pousada | quarto standard 

 

Jinka | Eco Omo Lodge ou similar 

http://www.eco-omo.com/ 

Categoria Camp | quarto standard 

 

Lalibela | Sora Lodge ou similar 

http://www.soralodgelalibela.com/ 

Categoria Pousada | quarto standard 

 

 

 

 

https://www.hyatt.com/en-US/hotel/ethiopia/hyatt-regency-addis-ababa/addra
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/ethiopia/hyatt-regency-addis-ababa/addra
http://www.hailehotelsandresorts.com/arbaminch-resort
http://www.eco-omo.com/
http://www.soralodgelalibela.com/


                         
 

Valores 

 
Parte terrestre |Em USD (Dólares) por pessoa 

a. Grupo de 10 a 12 pessoas 

 

 

Desconto de 5% para pagamento à vista 

Parcelamento em todos os cartões de crédito ou em cheque 

Taxas e impostos serão pagos juntamente com a entrada 

 

Para solicitar reserva | USD 500,00 por pessoa  

PRAZO DE INSCRIÇÃO: 15/02/2019 

Enviar ficha cadastral preenchida e cópia do passaporte 



                         
 

+ INCLUI 

Acompanhamento do especialista Lourival Sant`Anna. 

Acompanhamento do anfitrião Latitudes. 

Acomodação nos hotéis citados acima, em tipo de quarto conforme especificado. 

Refeições citadas no roteiro, de acordo com a informação na legenda (C = café da manhã, A = 

almoço, J = jantar) 

Serviços de transporte privativo para o grupo (somente para os deslocamentos previstos no 

roteiro). 

Assistência de guias em língua inglesa ou espanhola (quando disponível). 

Entrada nos locais especificados no roteiro. 

Traslados aeroporto/hotel/aeroporto para o grupo 

*Nota: Para horários de voos diferentes do grupo, por favor, consulte-nos sobre o preço 

suplementar para traslado privativo.  

Assistência de viagem (Classic da Assist-card) para pessoas com até 65 anos. 

 

- NÃO INCLUI 

Bilhetes aéreos internacionais ou domésticos.  

Vistos. 

Taxas e impostos aeroportuários. 

Taxas e impostos locais. 

Early check-in ou late check-out. 

Upgrades de hotel e/ou apartamento. 

Despesas pessoais tais como: lavanderia, telefonemas, internet, entre outras. 

Visitas não citadas como inclusas. 

Refeições não citadas como inclusas. 

Bebidas nas refeições, a menos que estas estejam especificadas como inclusas. 

Gorjetas aos guias, motoristas ou em restaurantes.  

Qualquer item não citado acima como incluso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         
 

Opcionais 

 
Parte Aérea internacional (sugerida) 

Cia Aérea Voo Origem Destino Saída Hora Chegada Hora Tempo 

Ethiopian 507 SP, Guarulhos Addis Ababa 19/abr 01:10 19/abr 19:10 12h00 

Ethiopian 135 Addis Ababa Arba Minch 20/abr 11:45 20/abr 12:50 01h05 

Ethiopian 170 Jnka Addis Ababa 24/abr 13:20 24/abr 14:30 01h10 

Ethiopian 120 Addis Ababa Lalibela 25/abr 11:40 25/abr 12:40 01h00 

Ethiopian 121 Lalibela Addis Ababa 28//04 13:10 28/abr 14:10 01h00 

Ethiopian 506 Addis Ababa SP, Guarulhos 29/abr 09:30 29/abr 16:00 12h30 

 

Consulte-nos para saber: 

- Valores e condições de pagamento da parte aérea 

- Valores adicionais de traslado privativo em caso de voos diferentes do grupo 

 

 

Extensão Axum & Gondar (Opcional) 
 

11º dia – 28/04/2019 – Lalibela – Axum 

12º dia – 29/04/2019 – Axum - Gondar 

13º dia – 30/04/2019 – Gondar – Addis Ababa 

14º dia – 01/05/2019 – Addis Ababa - Retorno à São Paulo 

15º dia – 02/05/2019 – Chegada em São Paulo 

 

 

Roteiro detalhado (Extensão) 
 

Dia 11 - 28/04/19 | Lalibela – Axum (C/A/J) 

Café da manhã no hotel. Em horário pré-determinado, traslado ao aeroporto para embarque 

em voo para Axum, cidade fundada três séculos antes do nascimento de Cristo e o primeiro 

lugar na África a adotar a religião cristã. Na chegada, visitaremos a Catedral de Santa Maria de 

Zion, cuja fundação se deu sobre um templo do século IV, onde acredita-se que Arca da 

Aliança havia sido armazenada. Mais tarde, exploraremos o Axum Stelae Field, um local que 

abriga mais de 120 monólitos datados de tempos pré-cristãos e que se tornaram Patrimônio da 

Unesco. Após o passeio, continuaremos até o hotel para acomodação e pernoite. 

 

 



                         
 

Dia 12 - 29/04/19 | Axum - Gondar (C/A/J) 

Café da manhã no hotel. Em horário pré-determinado, traslado ao aeroporto para embarque 

em voo com destino à Gondar, uma área montanhosa adornada com picos cor de ametista e 

que foi a capital da Etiópia entre os séculos XVII e XVIII. Visitaremos o Complexo Real, com 

diversos castelos majestosos construídos conforme os castelos medievais europeus. 

Conheceremos as Termas do Imperador Fasilides, uma grande piscina retangular aos pés de 

um charmoso edifício medieval. Finalizaremos a visita na Igreja Debre Birhan Silassie 

(Trindade no monte de luz), a qual é uma das mais belas igrejas de Gondar. Após o passeio, 

continuaremos até o hotel para acomodação e pernoite. 

 

Dia 13 - 30/04/19 | Gondar – Addis Ababa (C/A/J) 

Café da manhã no hotel. Em horário pré-determinado, traslado ao aeroporto para embarque 

em voo para retorno à Addis Ababa. Na chegada, exploraremos um dos maiores mercados da 

África, conhecido como Merkato, onde conheceremos uma fascinante variedade de produtos 

típicos de diversas partes da Etiópia. À noite, teremos o prazer de descobrir mais sobre a típica 

culinária etíope em nosso jantar de despedida. Em seguida, acomodação no hotel e pernoite. 

 

Dia 14 - 01/05/19 | Addis Ababa – Retorno à São Paulo (C/A/J) 

Café da manhã no hotel. Em horário pré-determinado, traslado ao Aeroporto Internacional de 

Addis Ababa para embarque em voo de retorno à São Paulo. 

 

Dia 15 - 02/05/14 | Chegada em São Paulo (-/-/-) 

 

 

Hospedagem (Extensão) 

 
Axum | Sabean Hotel ou similar  

http://sabeanhotel.com/ 

Categoria Pousada | quarto standard 

 

Gondar | Gondar Hills ou similar 

Site não disponível 

Categoria Pousada | quarto standard 

 

http://sabeanhotel.com/


                         
 

Valores (Extensão) 

 

Parte terrestre |Em USD (Dólares) por pessoa 

a. Valores a partir de 2 pessoas 

 

 
 

Desconto de 5% para pagamento à vista 

Parcelamento em todos os cartões de crédito ou em cheque 

Taxas e impostos serão pagos juntamente com a entrada 

 

+ INCLUI (Extensão) 

Acomodação nos hotéis citados acima, em tipo de quarto conforme especificado. 

Refeições citadas no roteiro, de acordo com a informação na legenda (C = café da manhã, A = 

almoço, J = jantar) 

Serviços de transporte privativo para o grupo (somente para os deslocamentos previstos no 

roteiro). 

Assistência de guias em língua inglesa ou espanhola (quando disponível). 

Entrada nos locais especificados no roteiro. 

Traslados aeroporto/hotel/aeroporto para o grupo 

*Nota: Para horários de voos diferentes do grupo, por favor, consulte-nos sobre o preço 

suplementar para traslados privativo.  

Assistência de viagem (Classic da Assist-card) para pessoas com até 65 anos. 

 

- NÃO INCLUI (Extensão) 

Bilhetes aéreos internacionais ou domésticos.  

Vistos. 

Acompanhamento do especialista e/ou anfitrião. 

Taxas e impostos aeroportuários. 

Taxas e impostos locais. 

Early check-in ou late check-out. 

Upgrades de hotel e/ou apartamento. 

Despesas pessoais tais como: lavanderia, telefonemas, internet, entre outras. 

Visitas não citadas como inclusas. 

Refeições não citadas como inclusas. 

Valor Pagamento Taxas e Impostos 

Quarto duplo USD 3.180,00 Entrada USD 1.105,00 + 5 x USD 415,00 USD 135,00

Quarto single USD 3.710,00 Entrada USD 1.285,00 + 5 x USD 485,00 USD 155,00



                         
 

Bebidas nas refeições, a menos que estas estejam especificadas como inclusas. 

Gorjetas aos guias, motoristas ou em restaurantes.  

Qualquer item não citado acima como incluso. 

 

Opcionais 

 
Parte Aérea internacional (sugerida) – viagem com extensão 

Cia Aérea Voo Origem Destino Saída Hora Chegada Hora Tempo 

Ethiopian 507 SP, Guarulhos Addis Ababa 19/abr 01:10 19/abr 19:10 12h00 

Ethiopian 135 Addis Ababa Arba Minch 20/abr 11:45 20/abr 12:50 01h05 

Ethiopian 170 Jnka Addis Ababa 24/abr 13:20 24/abr 14:30 01h10 

Ethiopian 120 Addis Ababa Lalibela 25/abr 11:40 25/abr 12:40 01h00 

Ethiopian 122 Lalibela Axum 28/abr 11:00 28/abr 11:40 40min 

Ethiopian 129 Axum Addis Ababa 29/abr 09:40 29/abr 11:10 01h30 

Ethiopian 114 Addis Ababa Gonder 29/abr 14:25 29/abr 15:35 01h10 

Ethiopian 121 Lalibela Addis Ababa 30/abr 13:10 30/abr 14:10 01h10 

Ethiopian 506 Addis Ababa SP, Guarulhos 01/mai 09:30 01/mai 16:00 12h30 

 

Consulte-nos para saber: 

- Valores e condições de pagamento da parte aérea 

- Valores adicionais de traslado privativo em caso de voos diferentes do grupo 

 

 

Documentos necessários 
 

 

Vistos | Vistos podem ser obtidos antes da viagem ou na chegada ao aeroporto na Etiópia. 

Quem optar por tirar o visto no Aeroporto de Addis Abeba: deve levar USD 50,00 

(trocado e notas novas).  

O passaporte deve conter 2 páginas em branco. Vacina contra febre amarela obrigatória. 

Vacinas | Certificado de Vacina contra Febre Amarela Internacional. 

Passaporte | com validade mínima de 6 meses contados a partir da data final da viagem. 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES E RESERVAS: 

11 3045-7740 | latitudes@latitudes.com.br 


