Reis med hjerte, hjerne og holdning

Verdt å vite om

Etiopia

Fakta Etiopia
Språk

Hovedstad

Religion

Valuta

Amharisk,
Addis Abeba
tigrinnya,
oromo, somali
og flere andre

Innbyggere

99, 5 mill.

Areal

Kristendom
Birr
(ortodoks og
protestantisk),
islam og
tradisjonelle
religioner

1 104 300 km2

Her kan du lese nyttig informasjon om å reise i Egypt

Transport i Etiopia

per person.

Fly
Innenriksflyene i Etiopia er relativt små, og det er ikke

Valuta og kredittkort

plass til samme håndbagasje som i store fly. Derfor er

Valutaen i Etiopia hedder birr (ETB). Det er enklest

det en god idé å unngå å pakke håndbagasjen i en

å veksle når du er framme i Etiopia. Vi anbefaler at du

håndbagasjekoffert, selv om den overholder de

tar amerikanske dollars eller euro med i kontanter,

internasjonale standardmålene for håndbagasje.

gjerne en blanding av 50- og 100-sedler, som kan være
praktiske å ha hvis det trekker ut med å få vekslet.

Buss
Busser i Egypt har ikke helt samme standard som i

Du kan bruke MasterCard og American Express på de

Europa. Vi har naturligvis valgt den beste kategorien

fleste store hoteller og i visse butikker. I den siste tiden

med aircondition hvor det er mulig. Vær oppmerksom

har minibanker til internasjonale kredittkort blitt

på at det kan ta tid å reise rundt i landet, siden det er

mer vanlige i de større byene, men det kan være langt

mange høydedrag og stedvis dårlige veier.

mellom automatene.

Tidsforskjell

Etiopiske birr kan bare veksles tilbake til en utenlandsk

Tidsforskjellen mellem Norge og Etiopia varierer alt

valuta mot å vise fram en gyldig kvittering fra et offisielt

etter om Norge har sommer- eller vintertid:

vekslested. Derfor skal du ta vare på kvitteringen når

Sommertid: 1 time

du har vekslet. Har du behov for å veksle birr til en

Vintertid: +2 timer

internasjonal valuta kan du utelukkende gjøre det på
flyplassen når vi forlater Etiopia.

Økonomi
Pengene rekker langt i Etiopia. Vår erfaring sier at man

Elektrisitet

pleier å kunne klare seg med cirka 75 kroner i

I Etiopia har man 220 volt, og stikkontaktene pleier

lommepenger om dagen. Vil du kjøpe litt ekstra

å være de samme som i Norge.

å drikke, postkort, frimerker og snacks, må du regne
med omtrent 150–200 kroner per dag. Hvis reisen ikke

Telefon og internett

har helpensjon kan du få et måltid for omtrent 60–80 kr.

Den internasjonale landkoden for Etiopia er +251. Det er
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dyrt å ringe hjem, så sjekk evt. med eget

Venstre hånd anses for å være uren, og derfor skal man

mobilselskap om dekning og priser for oppkall fra

ikke gestikulere eller vinke med venstre hånd. Det

Etiopia.

anses for å være upassende å peke, og det vestlige
tegnet ”thumbs up” er heller ikke velsett.

De fleste hoteller har internettservice mot betaling.
I Etiopia er der stor forskjell på å være fattig og rik, og
Internett bliver hele tiden mer utbredt i landet.

man må forvente at vi møter tiggere.

Internettkaféer dukker opp overalt, men forbindelsen er
ikke alltid like rask som hjemme.

Hotell
I de store byene som for eksempel Addis Abeba er

Hygiene

større hoteller utstyrt med de mest vanlige fasilitetene.

Hoteller og større restauranter har moderne/vestlige

Men udenfor byene vil det være hoteller der man ikke

toalettforhold. Ute på byen kan man komme ut for

alltid kan regne med at det er minibar eller hårføner på

såkalte pedaltoaletter og manglende dopapir.

rommet, og at mengden av varmt vann kan være

Standarden på offentlige toaletter eller i landområder

begrenset. Uansett standard vil du alltid ha et toalett

kan også virke primitiv. Ta selv med dopapir eller en

og bad på rommet.

pakke intimservietter, og evt. antiakteriell gelé (fås bla.
på apoteket). Da er behovet for vann ikke like

Mat og drikke

påtrengende.

I det etiopiske kjøkkenet serveres det typisk krydrede
grønnsaks- og kjøttretter. For eksempel den

Vannet i kranene kan ikke drikkes. Kjøp i stedet vann på

tyktflytende gryteretten wat, som serveres på injera, et

flaske.

stort flatbrød av surdeig. Etiopiere spiser med høyre
hånd og bruker brødet til å skrape maten opp med.

Takt og tone

Bestikk er ikke nødvendig.

Etiopierne er vennlige og gjestfri, og det forventes at
besøkende følger landets tradisjoner når det gjelder

I tradisjonell etiopisk mat brukes det

påkledning. Kvinner skal helst ha på seg klær som

aldri svinekjøtt siden de fleste etiopierne enten er

dekker albuene og går ned over knærne. Menn skal

etiopisk-ortodokse kristne, muslimer eller jøder. Den

helst bære lange bukser.

lokale kaffen er generelt virkelig god; det sies at
kaffebønnen stammer fra Etiopia.

Det forventes at man respekterer lokale helligdommer
og tradisjoner. Hvis man besøker en moské skal man ta

På våre reiser til Etiopia spiser vi på gode restauranter,

av seg skoene. Kvinner bør dekke håret med et sjal eller

og menyen på turens helpensjon er hovedsakelig

lignende.

internasjonal.
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Pass og visum Etiopia
Les om pass og visum i forbindelse med reiser til Etiopia her.
Passet ditt må være gyldig i minst seks måneder etter hjemreisedatoen fra Etiopia. Det må ha minst to tomme
sider til visering.
Man må søke om e-visum hjemmefra. Et Single-Entry Visa gjelder i 30 dager og koster 52 USD. For å søke trenger
du en passkopi og et passfoto. Du søker om e-visumet her: www.evisa.gov.et/#/home
Hvis du ikke er norsk statsborger er det viktig at du undersøker hvilke visumregler som gjelder for deg. Det er ditt
ansvar å ha riktige dokumenter når du møter opp på flyplassen.
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Vaksinasjoner Etiopia
Les mer om vaksinasjoner i forbindelse med reiser til Etiopia
Krav og anbefalinger vedrørende vaksinasjon endres løpende, derfor anbefaler vi at du kontakter din egen lege
eller nærmeste vaksinasjonssentral for detaljert informasjon vedrørende nødvendige vaksiner.
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Klima og vær Etiopia
Få et overblikk over klima og vær i Etiopia nedenfor. Se blant annet
gjennomsnittstemperaturer for hovedstaden Addis Ababa.
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
Addis Abeba
Dagstemperatur 24

24

25

24

25

23

21

21

22

23

23

23

Nattemperatur

15

16

17

17

18

17

16

16

16

15

14

14

Nedbør (mm)

15

35

65

85

75

120

235

245

140

30
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Dagstemperatur 23

24

25

26

27

27

23

23

25

24

23

22

Nattemperatur

16

17

18

19

20

20

18

17

18

17

16

15

Nedbør (mm)

35

10

25

45

35

30
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25

10

25

40

Dagstemperatur 24

25

25

25

24

21

19

19

20

21

22

23

Nattemperatur

16

17

18

18

17

15

14

14

15

15

15

15

Nedbør (mm)

5

5

10

25

85

185

430

375

305

90

25
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Mekele

Bahir Dar

Kilde: World Weather Information Service
Etiopia befinner seg i den tropiske klimasone, men landets topografi gir store forskjeller i de klimatiske forhold.
De vestlige og høytliggende områder går fri for den ekstreme varme fra Denakilørkenen og lummervarmen i det
sørøstlige lavlandet. I Oromofjellene i sør kan det være store nedbørsmengder når regnbyene blander seg med
monsunvinden fra Det indiske hav.
I flere regioner i Etipoia kan lengre tørkeperioder være et stort problem, El Niño-hendelser kan føre til flere perioder
med lett regn, men desto færre episoder med store nedbørsmengder. Fra mars til mai kan man opplave kortere
perioder med nettopp dette, blant annet i de østlige fjellområder.
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