
 

 
PRAKTISK INFO OM ETIOPIEN  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VELKOMMEN TIL ETIOPIEN  
Africa Tours byder dig velkommen til enestående Etiopien, hvor vi med disse praktiske informationer, vil 
gøre dig helt klar til rejsen. 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 informationer opdateres konstant, 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 

Hos Africa Tours tilrettelægger vi altid vores ture med størst mulig hensyntagen til sikkerheden. Skulle 
uheldet mod forventning være ude, er det altid en god ide at have sine forsikringer i orden.  
 
Det er altid træls at skulle aflyse en rejse, som du har glædet dig til, grundet sygdom eller skader hos dig 
eller dine nærmeste. Hos Africa Tours anbefaler vi derfor altid, at vores kunder tegner en 
afbestillingsforsikring. Skulle uheldet være ude og du ikke har mulighed for at rejse, får du dine penge igen.  
 
Africa Tours samarbejder med Gouda Rejseforsikring. Afbestillingsforsikringen koster 6% af rejsens pris, og 
skal bestilles samtidig med køb af rejsen. Du kan bestille din afbestillingsforsikring ved at købe direkte hos 
Gouda ved at trykke her.  
 
 
 

http://www.vaccination.dk/
http://www.sikkerrejse.dk/
https://www.gouda.dk/koeb-rejseforsikring2?owner=101&country=dk&agent=41026


 

Din rejse til Afrika er ikke dækket af den offentlige sygesikring, og det er derfor vigtigt at du 
inden afrejse har en gyldig rejseforsikring. Som rejsende er du selv ansvarlig for at afholde 
omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse, hjemtransport etc. på din rejse. Sørg d 
derfor altid for at tjekke om din eksisterende rejseforsikring dækker dig tilstrækkeligt ved uheld.  
 
Når du bestiller en rejseforsikring hos Gouda er du altid 100% dækket, så du og dine nærmeste kan få 
behandling uden egenbetaling eller selvrisiko. Du kan bestille din Gouda rejseforsikring ved at købe direkte 
hos Gouda ved at trykke her. 
 
Hvis du under din rejse bliver syg eller kommer til skade, skal du kontakte din rejseforsikring, som vil kunne 
hjælpe dig videre. 
 
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. Rejseplanen og tiderne i programmet er kun vejledende. Da ændringer kan forekomme med 
kort varsel evt. på grund af vejrforhold i Europa, er det en god ide at holde sig opdateret, f.eks. via 
flyselskabets hjemmeside.  
 
Bemærk! Alle tider på flybilletten er lokale tider.  
 
På rejseplanen/itinerary, finder du nederst en bookingkode også kaldet PNR – 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 check-in af bagagen for hele rejsen. Det betyder, at du efter check-in i lufthavnen i 
Danmark, først ser din bagage på destinationen.  
 
Bed om at din bagage bliver indskrevet hele vejen til Etiopien, og husk at gemme de bagage-kvitteringer du 
får i lufthavnen. Det er en god ide at medbringe et ekstra print af dine flybilletter.  
 
SEATING/SÆDERESERVATION PÅ FLYET 
Hos Africa Tours samarbejder vi med mange forskellige flyselskaber bl.a. KLM, Air France, British Airways 
m.fl. Ønskes et bestemt sæde- eller rækkenr. i forbindelse med den oversøiske del af flyrejsen er 
selskabernes politik lidt forskellig i forhold til dette.  
 
Rejser du f.eks. med KLM, kan du inden afrejse og mod betaling, reservere en bestemt plads eller placering 
på flyet. Dette gøres via deres hjemmeside, www.klm.dk under ”min rejse”. Andre selskaber gør det på 
andre måder. Reglerne omkring seating/sædereservation er ens for alle rejsende, og er defineret af det 
enkelte flyselskab. 
 
Uanset flyselskab kan du ved check-in forespørge på en bestemt plads eller placering i flyet. 

https://www.gouda.dk/koeb-rejseforsikring2?owner=101&country=dk&agent=41026
http://www.klm.dk/


 

Pladsen er dog altid på forespørgsel i check-in og må derfor ikke 100 % kunne forventes  
opfyldt, da der er mange rejsende ombord på flyet. 
 
Mange foretager i dag online check-in via flyselskabernes hjemmeside. Dette kan gøres 24-30 timer før 
afgang afhængig af flyselskab. Her er det også muligt at foretage sædevalg, dog vil nogle sædevalg stadig 
være mod gebyr (f.eks. sæder ved nødudgange). Læs eventuelt uddybende på hjemmesiden til det 
flyselskab du skal rejse med, eller på hjemmesiden til den lufthavn du skal rejse fra. 
 
KUFFERT OG HÅNDBAGAGE  
Vi benytter mange forskellige flyselskaber ved rejser til Afrika.  
Det kan derfor variere, hvor meget du må medbringe i indtjekket 
bagage samt håndbagage. Se information om dette på din flybillet 
eller kontakt os, hvis du har spørgsmål hertil.  
 
På rejseplanen kan der stå PC eller max. bagage, f.eks. 30K. 30K 
betyder max. 30 kilo bagage per person. PC betyder styk à 23 kilo. Står 
der 2 PC, betyder dette, at du må have 2 styk bagage med à 23 kilo.  
 
Bemærk! Se altid efter det mindste antal kilo, der står anført på 
rejseplanen, da det er dette, der er gældende for hele rejsen. 
 
Medbring gerne en kuffert/taske i et blødt materiale frem for en hård 
skalkuffert. Den bløde kuffert er meget nemmere at pakke i bilen, 
hvor pladsen er begrænset. Begræns i øvrigt din bagage. Du kan få 
vasket undervejs. 
 

Obs! Der er strenge regler for hvad du må medbringe, både i din bagage og i din håndbagage. Disse regler 
kan også være gældende, hvis du skal på togrejse. 
 
For håndbagage er det f.eks. gældende, at du kun må medbringe væsker i beholdere på maks. 100ml. 
Denne beholder skal desuden opbevares i en genlukkelig plasticpose på maks. en liter.  
 
Derudover har alle flyselskaber hvert et sæt regler for, hvad der må medbringes i håndbagage og bagage. 
Flere genstande er helt forbudte at medbringe, mens andre blot kun må medtages i bagage. Dette kan 
omfatte men ikke begrænses til: batterier (hvis man medbringer mere end 20 stk.), hobbyknive, 
schweizerknive, multitools mm., våben af nogen art, sprængstoffer, spidse genstande, arbejdsredskaber, 
stumpe instrumenter, giftige substanser og produkter af animalsk oprindelse. 
Der gælder særlige forholdsregler for litium batterier.  
 
I forhold til elektronik er der ligeledes særlige regler, da der har været problemer med batterierne i nogle 
smartphones, iPhones og iPads. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du må medbringe din enhed på flyet, kan du 
kontakte producenten for rådgivning. 
 
Det er dit eget ansvar at holde dig opdateret på flyselskabets hjemmeside, omkring hvad du må medbringe 
i din bagage. Det er ligeledes dit ansvar at vide, hvad der er pakket i din bagage. På selskabernes 
hjemmeside kan du også læse om hvilke undtagelser der er, som f.eks. modermælkserstatning og 
babymad. Derudover skal man være opmærksom på, at mange flyselskaber kræver en række 
informationer, hvis man medbringer medicinsk udstyr f.eks. CPAP-maskiner m.m. 
 



 

GODE RÅD TIL PAKNING  
Du og din eventuelle rejseledsager bør pakke kufferterne sådan, at I begge kan undvære  
den ene kuffert. I oplever det sikkert ikke, men det kan ske, at en kuffert bliver forsinket  
under rejsen mod Afrika. Sker det, kan der gå et par dage før den bliver leveret til det hotel eller den lodge, 
som I bor på. Sørg for at have alle vigtige, uundværlige ting i håndbagagen: pas, visum, flybillet, forsikringer, 
kreditkort, penge, recepter, evt. info om din særlige sundhedstilstand plus malariapillerne, den livsvigtige 
medicin (sukkersyge osv.), medicin mod allergi eller et pludseligt maveonde (f.eks. Imodium) og 
smertestillende medicin som f.eks. Panodil og/eller Ipren. Tag også elektronik som f.eks. kamera, 
videokamera, kikkert og evt. mobiltelefon osv. med i håndbagagen. 
 
Selv med de gode flyselskaber vi benytter, kan det trække koldt fra flyets aircondition, så tag evt. en 
vindjakke med i håndbagagen, selv om der udleveres tæpper i flyet.  
 
VISUM, PAS OG INDREJSEKORT  
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 statsborger kan du også søge det direkte ved ankomst til lufthavnen i Addis Ababa/Bole International 
Airport, hvilket vi anbefaler at du gør ved ankomst. Medbring et enkelt pasfoto i farver. Visum koster per 
januar 2020 USD 52,00, 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 statsborgerskab. Medbring kopi af dit pas, kreditkort etc. hvis uheldet 
skulle være ude og du mister dem. Det gør den efterfølgende proces meget nemmere.  
 
VALUTA  
Valutaen i Etiopien hedder etiopiske birr (ETB). 
100 ETB er cirka 21 kroner (per januar 2020), det 
vil sige at 1 krone svarer cirka til 4,75 ETB. På 
hjemmesiden www.valutaomregneren.dk finder 
du de aktuelle kurser for valutaen.  
 
Der kan ikke veksles til Birr hjemmefra. Ved 
ankomsten til Etiopien kan der veksles i lufthavnen 
eller i banker og ATM maskiner i Addis Ababa, 
mens der også kan veksles i større byer undervejs.  
Nogle steder kan der desuden betales med 
amerikanske dollar eller Euro. Det er ofte også 
muligt at betale med kreditkort som VISA og 
Master Card. Det anbefales dog at veksle til lidt lokale kontanter, til når der skal gøres mindre køb f.eks. 
langs vejen. Drikkepenge til div. personale på turen kan sagtens afregnes i gængs fremmedvaluta, men også 
i lokal mønt. 
 
Drikkepenge til diverse personale undervejs kan sagtens afregnes i dollar eller Euro. 
 
Bemærk! US Dollar sedler skal være af nyere dato og ikke ældre end fra 2006. Vi fraråder på det kraftigste 
at du veksler ”sort” og anbefaler at du har lidt lokal valuta til småindkøb under turen. 

https://www.evisa.gov.et/#/home
http://www.valutaomregneren.dk/


 

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. 
 
TELEFONI  
Der er ok mobilnet i Etiopien. Husk det er dyrt, hvis du bruger dit danske telefonnummer. Selv at modtage 
sms fra Danmark koster meget mere end normalt. Skulle der opstå et særligt kommunikationsbehov, kan 
din rejseleder eller chauffør hjælpe dig med at anskaffe et lokalt sim-kort, det er nemt og specielt 
mobildata er billigt. Men husk at nyde din safari og det er naturligvis ikke god stil at tale i telefon under 
safarikørslen.    
 
Den internationale landekode i Etiopien er +251. 
 
VEJRET 
Etiopiens klima er normalt solrigt med tør luft, men klimaet varierer meget mellem forskellige landsdele og 
især med højden.  I de relativt store højder (1.800 til 2.700 meter over havet), dæmpes varmen en del. 
Forvent et behageligt klima med lune til varme dage og kølige nætter og morgner. Derfor bør der også 
medbringes noget varmt tøj, men også noget vindtæt, da det hænder at det kan blæse op. 
I lavlavet i Rift Valley og Omo-dalen, er det typisk varmt om dagen og med lune nætter.  
 
Da vi er tæt på ækvator, er solens stråler stærkere end vi er vant til, og især i landets store højder, hvor det 
ikke umiddelbart føles i den kølige bjergluft, snyder det, så husk solcreme med høj faktor.  
 
BEKLÆDNING OG FODTØJ 
Medbring gerne tøj man kan ånde i. Kunststoffer er sjældent behageligt, tøj af bomuld kan derfor 
anbefales. Medbring gerne både kortærmede og langærmede trøjer/skjorter samt shorts og bukser. For 
herrer er det normal kutyme, at man til middagen benytter bukser og ikke shorts. Meget fint tøj er kun 
nødvendigt på helt særlige lodges og hoteller. Tøjstilen i Etiopien er normalt uformel og afslappet.  
 
En lun trøje og lune bukser kan være en god ide. Husk badetøj både til lodgesafari. Håndklæder er til fri 
afbenyttelse overalt. 
 
Et par gode sko, der giver plads og luft til fødderne, er et fint valg. Lette sko til aftenbrug er naturligvis godt 
at medbringe.  
 
Bemærk! Et godt råd er at begrænse din bagage mest muligt. Der kan vaskes tøj undervejs, når du har 
mindst to nætter samme sted og det er billigt.  
 
MAD OG DRIKKE  
Man spiser godt i Etiopien. Naturligvis kan udbuddet variere fra sted til sted og afhængig af niveauet af 
indkvarteringen, men typisk vil man opleve herlige måltider, ofte som buffet. Dårlig mave kan alle få, men 
det skyldes normalt ikke madens kvalitet, men blot at man får andre bakterier i maven end man er vant til. 
Har man tendens til dårlig mave bør man medbringe medicin mod det. Snak med din læge eller apoteket 
om dette. Nogle reagerer også på malaria medicin med at få lidt diarré. 
 
For at undgå diarré kan det for nogle være en god ide ikke at bruge is i colaen og at undgå at spise salater. 
Men for de fleste vil dette ikke være noget problem. Madhygiejnen på de hoteller og lodges vi bruger er 
altid af høj standard. Drik ikke vand direkte fra hanen. 

https://www.borger.dk/transport-trafik-rejser/Udlandsrejser/Toldregler


 

 
FOTO OG VIDEO  
På rejsen er du omgivet af fantastiske motiver. Uanset om du har dyrt eller billigt fotoudstyr  
med på turen, skal du nok komme hjem med flotte billeder. Sætter du større krav til kvalitet og mulig 
forstørrelse af dine billeder, så vil et kamera med udskifteligt objektiv klart vinde. For motiver på lang 
afstand vil en tele eller et zoom objektiv på 
300mm gøre underværker. En vidvinkel til 
landskaber vil også give flotte resultater.  
 
Ved besøg hos stammefolk forvent at skulle 
betale et beløb for at få lov til at fotografere 
dem.  
Disse traditionelle folk tager gerne imod 
turister, men man skal til enhver tid huske, at 
der kun bør tages billeder efter en klar aftale. 
Mange steder er der tradition for, at dette kun 
er tilladt mod en forud aftalt betaling, hvilket 
selvfølgelig strengt bør overholdes. 
 
Medbring hukommelseskort med rigelig 
hukommelse til dit kamera eller videokamera. 32 GB er på ingen måde for meget hukommelse. Fordel 
gerne hukommelsen over flere kort f.eks. 2 stk. 16 GB kort. Videooptagelser sluger voldsomme mængder af 
hukommelse, så vil du have megen video med hjem så er 64 GB nok mere rigtigt at medbringe. En blitz til 
kameraet hjælper til billeder af personer på tæt hold, men er helt ubrugelig til billeder af dyr. Den vil i 
værste fald få dyr til at løbe væk eller ændre adfærd i en uheldig retning. 
 
Husk at beskytte dit udstyr mod støv på turen. En pose eller fototaske er god at have med. En kikkert er 
næsten uundværlig, når man er på safari. Har du derfor mulighed for at medbringe en kikkert på turen vil 
det give ekstra gode iagttagelser af dyrelivet. 
 
Billeder af offentlige bygninger er ikke tilladt. Spørg altid din chauffør eller rejseleder om råd, hvis du er i 
tvivl.  
 
Der kan oplades nærmest overalt. Lodges og camps samt hoteller har som regel stikkontakter identiske 
med de danske. 
 
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. En 
sovende løve eller en fredelig elefant er vilde dyr, og kan lynhurtigt ændre karakter. Dumdristig og 
larmende optræden kan i værste fald fremprovokere en farlig situation. 
 
Bemærk! Hvis du vælger ikke at følge de råd og anvisninger du får fra chauffør/rejseleder og derved sætter 
din egen ellers andres sikkerhed i fare, kan det betyde at du må acceptere at blive bortvist fra turen, uden 
mulighed for kompensation. Slanger, skorpioner etc. findes overalt, men ses uhyre sjældent.  
Til glæde for mange og til ærgrelse for andre ☺ 
 
 



 

SAFARIENS EMMA GAD …  
Du besøger dyrene i deres hjem på deres præmisser. Derfor skal følgende regler overholdes:  
1. Dyrene må aldrig fodres (heller ikke på lodgene).  
2. Dyrene må ikke forstyrres med store bevægelser, tilråb eller højrøstet tale.  
3. Prøv ikke at tiltrække et dyrs opmærksomhed ved eksempelvis at imitere lyde, klappe i hænderne eller 
banke på siden af bilen. 
4. Du må ikke opfordre chaufføren til at køre tættere på dyrene, end han gør, idet chaufføren er den bedste 
til at bedømme den passende minimumsafstand.  
5. Intet må efterlades i naturen og omvendt må intet fjernes fra naturen.  
6. Al kørsel væk fra vejene er forbudt (med ganske få undtagelser).  
7. Det er ikke tilladt at sidde på taget eller hænge ud af vinduerne. 
8. Stå aldrig ud af bilen under en safaritur med mindre chauffør/rejseleder tillader det. 
9. Det er naturligvis ikke god stil at tale i mobiltelefon under safarikørslen.  
 
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 safariens chauffør er det normalt, at man betaler omkring USD 8-10 pr. dag pr. 
person, som afregnes på turens sidste dag. Det er naturligvis helt frivilligt og beløbet skal afspejle din 
tilfredshed med kørsel og service. 
 
INDKØB AF SOUVENIRS 
Der er glimrende muligheder for at 
gøre spændende og flotte indkøb til 
minde om en fantastisk rejse. Desværre 
er der også mulighed for at lave fejlkøb 
ved at købe enten dårlig kvalitet eller 
direkte ulovlige souvenirs. Figurer lavet 
af forskellige træ- og stenarter 
møder du overalt. Kvaliteten svinger 
meget, og du bør nok vente med dine 
indkøb til du har set flere salgssteder 
eller har lyttet til råd fra f.eks. turens 
rejseleder eller chauffør. Kvaliteten af 
ibenholt træarbejde kan snyde lidt, da 
man kan finde “ibenholt” der er lavet af 
almindeligt mørkfarvet træ. Ibenholt 
træ er meget hårdt og tungt, samt meget mørkt - nærmest sort. Bed sælger om at kradse lidt i bunden for 
at se om farven er mere end blot overfladisk.  
 
Der sælges desuden smukke og ofte farverige kurve, perlekæder, perlekranse, skjolde og spyd. Priserne 
svinger meget, og du må gerne teste dine evner som “købmand”. Få om muligt startprisen ned med 40-
70%, og afgør desuden hvor meget, du er villig til at betale for den pågældende ting. Souvenirs på hoteller, 
lodges samt i store forretninger i byerne har faste priser. 
 
Ønsker du at købe spyd eller flotte knive SKAL dette meldes til politiet i den danske lufthavn (rød udgang) 
eller helst være godkendt inden rejsen til Afrika. Her er det våbenloven der gælder. 
 



 

HJEMREJSEN 
Alle skatter og afgifter er normalt indregnet i din flybillet. Husk at check-in for flyvninger  
til udlandet skal være afsluttet 2 timer før afgang. Er der købt store souvenirs med hjem, 
skal disse checkes ind særskilt, og du skal forvente at skulle betale dyrt for evt. overvægt. Få evt. den 
forretning, hvor de store ting er købt til at sende dem hjem. Det er ofte billigere og meget nemmere. 
 
NÅR DU ER HJEMME IGEN  
Når du er tilbage fra Afrika, modtager du automatisk en velkommen hjem hilsen fra os, hvor vi vil bede dig 
evaluere din rejse. Dine tilbagemeldinger, synspunkter og ideer samt ris og ros om rejsens forløb er vigtige 
for os i bestræbelserne på at blive endnu bedre. Vi håber at høre fra dig. Har du billeder eller video fra din 
tur, som du vil dele med os, bliver vi glade for at modtage dem, og evt. benytte dem på vores hjemmeside 
og på Facebook. Det kræver naturligvis din godkendelse.  
 
EN HURTIG OVERSIGT - GODT AT HUSKE TIL OG PÅ TUREN: 

▪ Pas, der skal være gyldigt i mindst 6 måneder efter hjemrejsen og have mindst  

to blanke sider tilbage 

▪ Billetter 

▪ eVisa (Hvis der er bestilt dette) 

▪ Penge (herunder kontanter til visum ved indrejse) 

▪ Forsikringspapirer 

▪ Den medicin du bruger hjemme (altid kun med i håndbagagen) 

▪ Medicin mod malaria og diarré samt smertestillende medicin 

▪ Solcreme med høj faktor og læbepomade samt myggebalsam f.eks. Autan (både gå-væk-myg og 

kløestillende). De bedste midler købes dog i Afrika  

▪ Solbriller samt hat, der skærmer mod solen 

▪ Adapter til stikkontakten 

▪ Kikkert og kamera/video samt hukommelseskort 

▪ Lille lommelygte eller en pandelampe samt ekstra batterier 

▪ Fotokopier af alle personlige papirer så som pas, visum, flybilletter, rejseforsikring, vaccinationskort 

og betalingskort 

▪ En kuffert gerne af blødt materiale og i mellemstørrelsen samt et stk. håndbagage. Begræns 

bagagen 

▪ Vindjakke eller fleecetrøje, da det kan være køligt morgen og aften 

▪ Sommerfodtøj (fx sportssko og bomuldsokker). Undgå bare fødder og ben om aftenen pga. myg 

▪ Langærmede skjorter/bluser til aftenbrug pga. myg 

▪ Badetøj, sandaler 

▪ Drik ikke vand fra vandhanerne – køb drikkevarer på flaske 

▪ Gå aldrig alene om aftenen i byerne. Vær flere og gerne med en guide 

▪ Forsøg aldrig at presse din chauffør til at køre tættere på dyrene end han gør. Han risikerer at miste 

sin autorisation 

▪ Forsøg aldrig at stige ud af bilen i nationalparkerne. Det er kun tilladt på bestemte rastepladser 

▪ Ryg aldrig under safarikørsel. Savannen kan være knastør 

▪ Respekter naturen og efterlad ikke affald. Du er gæst! 

 



 

TIDSFORSKEL 
Etiopien er 2 timer foran Danmark om vinteren. Ved skiftet til sommertid i Danmark er  
Etiopien 1 time foran Danmark. 
 

AFRICA TOURS’ KONTORER I ETIOPIEN 
 
ETIOPIEN 
Dinknesh Ethiopia Tour 
P.O. Box 26563 Addis Ababa, Ethiopia 
Tel.   +251- 111-116041 
Cell.  +251- 911-103341 
 
Danske kontakter i nødstilfælde: 
Claus Lund Sørensen i Danmark: +45 26184359 
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