EcoTur – Trips - Safaris – Angola

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

Cell + 244 923601601 / 912501387
Email -

Paul Wesson: paul@eco-tur.com

Kwanza Sul - Porto Amboim – Gruta (caves) de Sassa - Kumbira - Cachoeiras
2 dias (para datas e preços dos passeios favor de nos contactar).
Inclui – transporte em carros especiais 4x4 completamente equipados, com ar condicionado (telefone satélite,
equipamento de socorro, radio VHF, kit de 1ºs socorros etc) com guias bilingues Inglês / Português,
acomodação e refeições, portagens, taxas.

Day 1: Luanda -> Sumbe -> Kikombo Cubal Canyon -> Grutas de Sassa -> Kumbira ->
Partimos de Luanda por volta das 06:00 am e viajamos par o Sul na estrada da costa, parando para apreciar o
Miradouro da Lua. Em seguida, atravessaremos o Rio Kwanza e entramos em P.N. Kissama. Continuando pela
estrada da costa, atravessamos o Rio Longa (que forma a fronteira sul da P.N. da Kissama), aqui entramos
província do Kwanza Sul. Pararemos uns minutos em para tomar um café em frente ao mar no Porto Amboim.
Apreciando a paisagem espetacular do Kwanza Sul, continuamos a Sumbe e continuaremos um pouco mais ao
sul para visitar o canhão do Rio Cubal em Kikombo. Em seguida, viraremos para o interior e começamos a
nossa subida em direção ao leste, aqui vamos parar para um piquenique e, depois visitar as Grutas de Sassa,
que foram nomeados como uma das Sete Maravilhas de Angola. Trata-se de uma caminhada de cerca de 30
mins. Depois de nossas façanhas espeleologia, que, em seguida, subir na escarpa através da pitoresca cidade
de Vila Nova de Seles e logo depois vai chegar ao nosso destino final de hoje – uma fazenda de café omnde
passaremos a noite.
Ver -> https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=3htAjU_BQzU
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Day 2: Tocota Termas -> Cachoeiras do Binga -> Porto Amboim -> Luanda
Apos o nosso sumptuoso pequeno almoço, faremos uma breve visita a fazenda e depois seguiremos para as
termas de Tocota. A seguir vamos visitar as Cachoeiras da Binga onde (ou) teremos um piquenique, (ou
continuaremos para Porto Amboim onde teremos um almoço ao lado do mar dependendo no tempo
disponível). Deveríamos chegar a Luanda entre 19:00 – 20:00 (dependendo no transito).
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Preço Exclui:
Seguro.
Bebidas nos restaurantes
De notar que é imperativo confirmar o mais cedo possível para haver garantias em termos de alojamento.
“Single supplement” (“suplemento single”).
NOTA IMPORTANTE – É DA RESPONSABILIDADE DE CADA INDIVÍDUO ASSEGURAR QUE OS DOCUMENTOS PESSOAIS ESTÃO EM DIA E DE
ACORDO COM A LEI DE MIGRAÇÃO EM VIGOR EM ANGOLA. EVITAR CÓPIAS DE DOCUMENTOS.
QUALQUER PENALIDADE RESULTANTE DA NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM ORDEM, SERÁ DA INTEIRA RESPONSABILIDADE DO
CLIENTE.

