
Matkareis 
Etioopias
MÄGIMATK TSIVILISATSIOONI HÄLLI

•    Traditsioonilised mägihõimud oma igapäevastes toimetustes
•    Rikkalik looma- ja taimeriik 
•    Hingematvad vaated vulkaanilistele mägedele, orgudele ja kanjonitele
•    Etioopia kristliku arhitektuuri parimad näited ja keskaegsed kindlused

Simieni mäestik – UNESCO maailmapärand Aafrika südames 
Simien on kõrgplatoo Etioopia põhjaosas. Tänu omapärasele geoloogilisele tekkeloole 
on see ainupärane kogu maailmas. Järsud kanjonid, teravad vulkaanilised mäetipud ning 
vahepealsetel aladel laiuvad ülesharitud maatükid garanteerivad elamused kogu matka 
ajaks. See unikaalne kooslus on ka põhjuseks, miks UNESCO on kandnud ta maail-
mapärandi nimistusse.

Mägihõimud ja traditsiooniline eluviis 
Ajalooliselt on see ligipääsmatu ala olnud Etioopia juutide pelgupaigaks kristlaste eest. 
Tänapäevani on see karm piirkond raskesti ligipääsetav ja seetõttu on inimesed siin säil-
itanud paljuski oma traditsioonilise eluviisi. Põllumajandus on siin peamine elatustava; 
karmide klimaatiliste tingimuste tõttu siin küllust aga ei leidu.

Rikkalik looma- ja taimeriik
Eraldatus ja erinevatest kõrgustest tulenev klimaatiline vaheldus muudavad siinse 
taime- ja loomariigi omanäoliseks ja vaheldusrikkaks. Erinevatel kõrgustel esinevad 
omad, teistest erinevad mikrokooslused. Siinse taimestiku kõige iseloomustavamaks 
esindajaks on hiiglaslik Lobelia, mis võib kasvada kuni 10 m pikkuseks. Loomariiki esin-
davad muu hulgas paavianid, Etioopia hundid ja Walya kaljukits. 

Etioopia kristlik arhitektuur ja keskaegsed kindlused
Reisi jooksul teeme põgusad peatused Gondaris, mis oli kunagi Etioopia pealinnaks. 
Tänu sellele ajaloole leidub siin vanu kuninglikke hooneid: losse, kindlusrajatisi jms. 
Kuna Etioopia on üheks vanimaks kristlikuks riigiks maailmas, siis tänu sellele ka ajalooli-
si kirikuid jm sakraalehitisi. Lühike Itaalia okupatsioon on jätnud ka oma jälje kesklin-
nale: osad hooned – villad ja ametiasutused - on itaallaste ehitatud ja järgivad Itaalia 
arhitektuurikunsti stiili.

Aeg: 17.-25. november 2018
Hind: 1490 €
Raskusaste: keskmine
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*   Hind sisaldab kohapealset reisiprogrammi vastavalt reisikavale. Ei sisalda lennupileteid. Vaata täpsemalt: andmoments.com
** Reiside hinnad kataloogis on indikatiivsed. Allahindlused, täpsed hinnad igal konkreetsel ajahetkel on saadaval veebis: 
     andmoments.com


