EcoTur – Safaris – Angola
Cell + 244 923 601601 / 912 501387
Paul Wesson: paul@eco-tur.com
H

Descubra Angola conosco
Discover Angola with us
www.eco-tur.com

H

Parque Nacional da Kissama / Rio Kwanza - Passeio / pacote 1 Dia.

O Parque Nacional da Kissama é o parque mais próximo de Luanda. Aqui nós
realizamos safaris fotográficos, numa mata absolutamente virgem de 18.000
hectares dentro do Campo do Kawa e também fazemos um passeio de barco no rio
Kwanza. O preço inclui pequeno-almoço, almoço, passeio no rio e safari. Refrescos
no carro também estão incluídos.
A viagem inclui o transporte “porta a porta” de e para o parque (cerca de 80kms
asfalto, 40 kms estradas de terra em cada sentido mais ate 50kms de game
drive/safari) em veículos 4x4 especiais para safaris com visualização panorâmica,
por norma com guias motorista bilingues, os veículos são totalmente equipados com
tetos a abrir, 1 kit de primeiros socorros, dois pneus de socorro, rádio de
comunicação, telefone satélite, etc. etc.
Itinerário;
O passeio começa geralmente com recolha do pessoal por volta das 06h00 em
Luanda (cidade) e por volta das 06h30 em Talatona / Benfica.
Seguimos para sul e fazemos uma paragem no Miradouro de Lua ("Paisagem
Lunar") a cerca de "52 quilómetros" de Luanda, depois dirigimo-nos um pouco mais
para sul até ao Kwanza Lodge, onde um pequeno-almoço nos aguarda sendo
servido num confortável deck de madeira sobre o majestoso rio Kwanza.
Após o pequeno almoço seguiremos de barco durante cerca de uma hora e meia /
duas horas, para fazer um passeio pelo Rio Kwanza onde poderemos ver macacos,
várias espécies de pássaros, incluindo maçaricos, águias pescadoras, abutres etc.
Podemos até ter a sorte de ver um crocodilo. Teremos também a possibilidade de
ver as várias famílias de pescadores que vivem ao longo do rio.
Depois do passeio de barco, relaxamos no lodge (com uso de uma piscina, ou
visitar a praia) e contemplar a paisagem deslumbrante sobre o Rio Kwanza antes
tomar o almoço bufete* (as vezes fazemos o passeio de barco e almoço dentro do
Kawa Camp no P.N. Kissama).
Passaremos sobre a ponte do Rio Kwanza e viramos a esquerda para o parque da
Kissama e seguiremos por uma estrada de areia cerca de 40kms, alcançando o

acampamento principal (acampamento “Kawa Camp”) cerca de uns 45 minutos mais
tarde.
Depois então faremos o nosso safari fotográfico de a 2-3 horas e se tivermos sorte,
vamos ver elefantes, girafas, zebras, avestruzes, antílopes vários Gunga e Olongo
(Eland / Kudu) entre outros, gnus e muitos pássaros.
O pacote inclui:
Transporte de porta a porta (Cidade Luanda) em veículos especiais para safaris
incluindo guia motorista e Ranger / Fiscal no parque
Refrescos a bordo
Pequeno almoço no estuário do rio Kwanza
Passeio de barco no rio Kwanza 1 a 2 horas
Almoço (Ou no Kwanza Lodge ou no acampamento Kawa)
Safari fotográfico 2 a 3 horas
Todas as portagens e taxas do parque.
Preço do pacote exclui:
Bebidas ou extras em Hotéis / Bares / Restaurantes (a não ser agua que está
incluído com as refeições)
Visite também nossa página no Facebook (Eco Tur Angola) para visualizar mais
fotos emocionantes de passeios ao Parque Nacional da Kissama e do rio (e outro
aventuras Angolanas !).
Ou visite nosso website www.eco.tur.com
PASSEIO DE DOIS DIAS TAMBÉM DISPONÍVEIS
Contactos –
Paul Wesson
+ 244 912 501387
+ 244 923 601601
paul@eco-tur.com
Política de Cancelamento: (confirmação por escrito ou verbal);
15 a 5 dias antes da viagem - 25% reembolsável
Menos de 5 dias antes da viagem 0% reembolsável
A não comparência e qualquer pré-pagamento efectuado a terceiros será debitado por inteiro com a respectiva taxa

Miradoura da Lua

Pequeno almoço sendo servido no Kwanza Lodge

Gunga (Eland) o maior de todos os antilopes africanos (até 900kgs, ou mais!)

Muitos pássaros majestosos a ser vistos (aqui -> Aguia Pescadora)

Guia Teixeira

Campo do Kawa

Veiculos “Eco Tur” com os tetos abertos

Elefantes no parque Kissama

Rio Kwanza e Kawa

Vamos para o rio ! (varios barcos disponíveis)

Esplanada com vista magnifica !

Nao tem apenas animais selvagens ?!

Bem no mato !

Mãe muita orgulhosa !

O Rio Kwanza – com 960kms de comprimento e bastante largo !

Amigos a brincar !

Os poderosos!

