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Praktiske tips og råd for rejsen 
”Etiopien – Safari på Afrikas tag”  

and 
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Velkommen til Etopien
Safari & Beyond byder dig velkommen til Etiopien, hvor vi med disse praktiske informationer, vil gøre dig helt klar til rejsen 
til Etiopien – Safari på Afrikas Tag. Vi vil bede dig om at læse disse sider grundigt igennem og naturligvis kontakte os, hvis 
du har spørgsmål. Vi henviser endvidere til relevante myndigheder og hjemmesider for flere informationer. Disse informa-
tioner opdateres løbende, men finder du ting, du mener der bør ændres, så lad os det venligst vide. 

VACCINATION
Vi råder til, at du kontakter en speciallæge, din praktiserende læge eller en autoriseret vaccinationsklinik. 
På www.vaccination.dk eller på www.sikkerrejse.dk kan du læse yderligere om vaccinationer for rejser til Etiopien.  

FORSIKRINGER
Som dansk statsborger er du ikke dækket af det gule sygesikringskort ved rejser udenfor Europa. Det er afgørende vigtigt, 
at du tegner en rejseforsikring, så du er dækket, hvis uheldet er ude. Vi samarbejder med Gouda Rejse-forsikring og 
rådgiver gerne omkring valg af forsikringer. Rejseforsikring kan tegnes helt frem til afrejse. Beløbet skal være registreret 
som indbetalt inden afrejse, for at du er dækket. Det er også muligt at tegne en afbestillings-forsikring på rejsen. Denne 
dækker ved akut opstået sygdom i egen hjemmeboende eller nærmeste familie, eller dødsfald i nærmeste familie. Afbes-
tillingsforsikringen skal være tegnet, så den kan betales samtidigt med rejsens depositum for at den dækker. 
 
FLYBILLETTER 
Det er vigtigt, at de navne, der står på din faktura og på flybilletterne, er 100 % identiske, med dem der står i dit pas. 
Mellemnavne kan udelades. Æ, Ø og Å findes ikke i det engelske alfabet og omskrives således: Æ = ae, Ø = oe og Å = aa. 
Er der fejl, kan det i værste fald betyde, at du/I afvises i lufthavnen, eller at flybilletterne skal ændres. Dette kan nemt 
koste en ekstraregning på flere tusinde kroner pr. billet. 

Vi fremsender flybilletterne i en e-mail ca. 14 dage før afrejsen. Det er tiderne på flybilletten, der er gældende. Rejse-
planen og tiderne i programmet er kun vejledende. Da ændringer kan forekomme med kort varsel evt. på grund af vejr-
forhold i Europa, er det en god ide at holde sig opdateret f.eks. via tekst-tv og flyselskabets hjemmeside. 

Alle tider på flybilletten er lokale tider. På rejseplanen/itinerary, finder du nederst en bookingkode – en sekscifret ”kode” af 
bogstaver og tal. På flyselskabets hjemmeside kan denne kode indtastes sammen med dit efternavn. Herefter vil du finde 
en online oversigt på dine flyvninger og diverse anden information. Samme sted finder du en QR-kode. Hvis du har en 
smartphone, kan du scanne QR koden, og på den måde får du en kopi af din rejseplan i din telefon. 

Mød altid op i lufthavnen i god tid. Check-in tid er det tidspunkt, hvor check-in senest skal være afsluttet. Der kan oftest 
laves et check-in af bagagen for hele rejsen. Det betyder, at du efter check-in i lufthavnen i Danmark først ser din bagage 
på destinationen. Husk at gemme de bagage-kvitteringer du får i lufthavnen. Det er en god ide at medbringe et ekstra 
print af dine flybilletter.
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BAGAGE
Vi flyver fra København (forhør nærmere for tilslutningsfly fra Billund og Aalborg) med SAS/Lufthansa og Ethiopian 
Airlines, der er en del af Star Alliance sammen med SAS. På den oversøiske strækning serveres der gratis måltider med 
drikkevarer.

Husk at du i de danske lufthavne som regel skal være der to timer før flyets afgang. Vær dog opmærksom på at du i 
Københavns lufthavn i de travle sæsoner, nogle gange skal være der tre timer før.

Du må medbringe to stk. bagage á 23 kilo. Medbring gerne en kuffert/taske i et blødt materiale frem for en hård 
skalkuffert. Den bløde kuffert er meget nemmere at pakke i safaribilen, hvor pladsen er begrænset. Begræns i øvrigt din 
bagage. Du kan få vasket undervejs. Derudover må du medbringe 1 stk. håndbagage max. 7 kilo, der ikke må overstige 
målene 23x40x55 cm

TOLDFRI INDKØB
På borgerservices hjemmeside, kan du finde en komplet oversigt over hvad du må tage med hjem til Danmark fra lande 
udenfor EU, både i forhold til toldfrie varer og hvilke souvenirs der er lovlige. Du kan se toldreglerne her.

PAS OG VISUM 
Ved indrejse i Etiopien skal du have et pas, som er gyldigt mindst 6 måneder efter den forventede hjemrejsedato, og du 
skal have minimum 2 blanke sider i dit pas. 

Per 14.01.2019 kan der søges elektronisk e-visum på forhånd https://www.evisa.gov.et/#/home eller som dansk stats-
borger kan du også søge det direkte ved ankomst til lufthavnen i Addis Ababa/Bole International Airport, hvilket vi an-
befaler at du gør ved ankomst. 
Medbring et enkelt pasfoto i farver. Visum koster 348 sv. Kr svarende til ca. USD 40,00, der betales i kontanter ved 
ankomst. 

Har du ikke dansk statsborgerskab, kan der være andre forhold, der gør sig gældende. Det er i dette tilfælde din pligt selv 
at undersøge, hvad der kræves for rejser til Indien. Dette kan ske via ambassaden tilhørende det land, hvor du har stats-
borgerskab. Medbring kopi af dit pas, kreditkort etc. hvis uheldet skulle være ude og du mister dem. Det gør den efterføl-
gende proces meget nemmere. 
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TRANSPORT
Vi kører i stærke firehjulstrukne køretøjer, typisk Toyota Landcruiser, der er yderst velegnede til de stejle stigninger, de 
store højder og grusvejene i nationalparkerne, som forekommer undervejs på ruten. Ud over chaufføren, sidder vi kun tre i 
hver bil, så alle har fint udsyn og god plads på hele safarien. 
Den danske rejseleder veksler mellem bilerne.

VALUTA OG PRISNIVEAU 
Valutaen i Etiopien hedder etiopiske birr. På hjemmesiden www.valutaomregneren.dk finder du de aktuelle kurser for 
valutaen. Selvom det er muligt at betale med almindelige kredotkort som f.eks VISA og Master Card de fleste steder, så an-
befales det at veksle til lidt kontanter, når der skal gøres mindre lokale indkøb. Her må man ikke forvente at kunne betale 
med amerikanske dollar eller Euro, ikke til en god kurs. 
Drikkepenge til diverse personale undervejs kan sagtens afregnes i dollar eller Euro.
Vi kan veksle den første dag i lufthavnen i Etiopien eller når vi er retur i Addis Ababa på 8. dagen. 

TEMPERATUR OG KLIMA
Etiopiens klima er normalt solrigt med tør luft, og ikke mindst på det valgte rejsetidspunkt. Da vi er tæt på ækvator er 
solens stråler stærkere end vi er vant til, og især i landets store højder, hvor dette ikke umiddelbart føles i den kølige 
bjergluft, men det snyder, så husk solcreme med høj faktor. Det er næppe overraskende, at det kan blive varmt om dagen, 
men især i bjergene kan det blive ret koldt om aftenen, natten og i de tidlige morgentimer. Derfor bør der også medbringes 
noget varmt tøj, men også noget vindtæt, da det hænder at det kan blæse op.

GODE RÅD TIL PAKNING 
Nedenstående er vist en ikke en fyldestgørende pakkeliste, da det selvfølgelig er individuelt hvad og hvor meget man vil 
medbringe – så længe man overholder den angivne vægtgrænse! Listen er tænkt som inspiration samt til at fremhæve 
nogle af de vigtigste ting, som man måske ikke umiddelbart tænker over eller er vant til at medbringe på rejser.
• Solcreme med høj faktor
• Solhat eller kasket
• Let og vindtæt jakke
• Varm trøje
• Gode vandresko eller lette støvler
• Evt. myggespray, f.eks. AUTAN eller en der indeholder DEET 
• En god kikkert
• Kamera med rigelig hukommelsesplads, da motiverne vil stå i kø på ruten
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Husk selvfølgelig også din personlige medicin. På den årstid vi rejser og i de områder vi besøger i Etiopien er risikoen for 
malaria lille, da det er tørt og vi samtidig befinder os i mere end 2.000 meters højde en stor del af tiden, hvor der ikke er 
malaria. Vi anbefaler dog alligevel, at du kontakter din læge eller en tropemediciner for at høre, hvilken medicin og især 
hvilke vaccinationer de anbefaler dig for rejsen.

FYSIK
Du skal være selvhjulpen for at tage med på turen, men det kræver ikke en specielt god fysik. De hårdeste udfordringer er 
nogle korte gåture, der ikke foregår i umiddelbart udfordrende terræn, men til gengæld i stor højde og derfor tynd luft. Det 
er dog frivilligt hvor langt man vil gå på disse ture, der er en stor oplevelse selvom man reducerer længden.

DRIKKEPENGE 
Det er normalt at man betaler drikkepenge i Afrika. Læg gerne 10 % på regningen på en restaurant (ikke på dit hotel), og 
giv gerne lidt, f.eks. et par kroner pr. kuffert til dem der bærer din kuffert i lufthavnen og ved lodges og hoteller. Til safa-
riens chauffør er det normalt, at man betaler omkring USD 8-10 pr. safaridag pr. person, som afregnes på safariens sidste 
dag. Det er naturligvis helt frivilligt og beløbet skal afspejle din tilfredshed med kørsel og service.

SIKKERHED PÅ SAFARI 
At være på safari er en oplevelse for livet, som ofte går i blodet på safarigæsten. Ofte kommer du meget tæt på de vilde 
dyr, og her er det afgørende, at du følger de råd som chaufføren eller rejselederen giver.Dumdristig og larmende optræden 
kan i værste fald fremprovokere en farlig situation.

SAFARIENS EMMA GAD
• Dyrene må aldrig fodres.
• Dyrene må ikke forstyrres med store bevægelser, tilråb, højrøstet tale eller anden form for støj.
• Chaufførerne må ikke opfordres til at køre tættere på dyrene, end de gør. Det er chaufførernes ansvar at bedømme og  
 holde den passende minimumsafstand. Det sker dels af hensyn til sikkerheden, dels af hensyn til dyrenes velfærd.
• Intet skrald må efterlades i naturen (filmhylstre er gode askebægre). En god huskeregel er: ”Efterlad kun dine fodspor”.
• Intet må fjernes fra naturen. Alt i naturen indgår i et naturligt kredsløb.
• Al kørsel væk fra vejene er forbudt i nationalparker og game reserves. Chaufførerne må ikke opfordres til at køre uden 
 for de tilladte veje og kørestier. De risikerer både store bøder og at miste deres job.
• Det er ikke tilladt at sidde på taget af bilen eller hænge ud ad vinduerne.
• Respekter dine medrejsende som også gerne vil have gode billeder med hjem.
• Undgå støj og samtale hvis du er på nature walk, bird walk og walking safari. Det ødelægger oplevelsen for både dig  
 selv og de andre gæster.
• Det er anbefalelsesværdigt at have en trøje/jakke, solhat, solbriller, solcreme, myggespray, kikkert, og kamera 
 (evt. ekstra film) med på game drives. 
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TIDSFORSKEL 
Etiopien er 2 timer foran Danmark om vinteren. 

ÆNDRINGER AF TUR
Skulle der, mod forventning, opstå noget uforudset, som resulterer i ændringer af din rejse, vil vi hos Safari & Beyond, gøre 
hvad vi kan for at sikre, at du alligevel får en fantastisk rejse til Etiopien. Skulle der i timerne inden eller under selve rejsen, 
ske noget der kræver, at du får fat i os, har vi en døgntelefon, du kan kontakte.

KONTAKT I NØDSTILFÆLDE
Claus Lund Sørensen i Danmark: +45 26184359


