
Ethiopian Airlines  
Os melhores destinos, tarifas competitivas para: Euro-
pa, África, Ásia e Oriente Médio, voando em seu mo-
derno Boeing 787 Dreameliner, além de um excelente 
serviço de bordo. 

AFRICA TOURS, Operadora de turismo, com 34 anos com expertise em África, oferece pacotes 

especiais, com diferencial para que seus passageiros possam conhecer a terra da Rainha de Sabá e os   

descentes da tribo de Judá que migraram para a Terra Santa. Ofereça a Ethiopia, um país milenar, de 

cultura única, culinária exuberante, povo alegre, hospitaleiro, feliz e devoto a Deus. 

Rio Jordão 

6 dias/5 noites - Sendo 2 noites de hospedagem com café da manhã em Addis Ababa - Assistên-
cia, transfers, city tour de 4 horas, jantar e show cultural no Restaurante Abyssínia; 1 noite em 
Lalibela, eticket, visitas às 12 Igrejas escavadas nas pedras; 1 Noite de hospedagem em 
Axum, visita às igrejas e ao Palácio da Rainha de Sabá, 1 Noite de hospedagem em Gondar,  
visita ao Castelos de Fasiledes, almoço. Visita ao Debre Birhan Selassie, Igreja Histórica e ao 
Castelo de Imperatriz Mentewab.  

www.africatours.com.br 

Pacotes especiais com inclusão de visto 

Catedral de São Jorge 

Nova Flor   

3 dias/2 noites de hospedagem em Addis Ababa 
com café da manhã, Assistência, transfers, city 
tour de 4 horas, jantar e show no Restaurante 
Abyssínia; uma viagem cultural e de gastronomia. 

Dinastia Medieval 

4 dias/3 noites - Sendo 2 noites de hospedagem com  
café da manhã em Addis Ababa - Assistência, transfers, 
city tour de 4 horas, jantar e show cultural no           
Restaurante Abyssínia; 1 noite em Lalibela, com pensão 
completa, eticket ADD/LLI/ADD com taxas, visitas às 12 
Igrejas escavadas nas pedras e que formam uma cidade 
labiríntica. 

Consulte tarifas STOPOVER em ADD 

Patrimônio Cultural da Humanidade 

Incluído: Eticket aéreo ADD/LLI/AXU/GDQ/ADD, taxas de embar-
que e pensão completa nas cidades de Lalibela, Axum e Gondar. 



 

Serviços Inclusos: 

 

 Assessoria completa para obtenção do visto de entrada na Ethiopia e despesas com taxas Consulares; 

 Hospedagem com café da manhã continental em Aptos Duplos ou de solteiros, conforme a melhor 

   conveniência de cada participante; 

 Aptos. equipados com banheiro privativo, ar condicionado, frigo-bar e TV; 

 Inclusas taxas e impostos locais; 

 Pensão completa nas cidades discriminadas nas programações; 

 City tours e Passeios conforme roteiros, inclusas as entradas e acompanhamento nas visitações; 

 Serviços de Recepção e Translado entre os Aeroportos / Hotéis / Aeroportos; 

 Passagens aéreas conforme roteiros, operados pela Ethiopian Airlines, em classe econômica  

    promocional inclusas taxas de embarque. 

Preços por passageiro, expressos em Dólares: 

 

Categoria de 

Hospedagem 

Programa 1 

 

Duplo Solteiro 
 

Programa 2 

 

Duplo Solteiro 
 

Programa 3 

 

Duplo Solteiro 
 

Turístico – 3 

estrelas 

250,00 360,00 
 

680,00 840,00 
 

1.100,00 1.370,00 
 

Superior – 4 

estrelas 

300,00 430,00 
 

730,00 910,00 
 

1.160,00 1.440,00 
 

 

A ÁFRICA TOURS, CNPJ nº 27.612.761/0001-50 é responsável pelo planejamento,        
organização e execução da programação, nos termos do Código de Defesa do Consu-
midor e das Regulamentações EMBRATUR, sem prejuízo da responsabilidade direta 
dos transportadores aéreos, terrestres, Serviços hoteleiros e empresas / Guias locais 
contratados, que responderão na forma de lei.  

Em que pese a responsabilidade definida nestas Condições Gerais, a ÁFRICA TOURS 
não é responsável por atrasos, greves, antecipações de horários, condições atmosfé-
ricas, catástrofes naturais, decisões governamentais, atos de terrorismo, roubos e 
furtos, bem como outros motivos de força maior ou casos fortuitos. 


