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

Cell + 244 923 601601 / 912 501387
Paul Wesson: paul@eco-tur.com
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Dondo – Calulo – Cabuta (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, kit de 1ºs socorros etc) com guias bilingues Inglês / Português, snacks e
bebidas no carro, acomodação (partilhando* quarto – 2pax) refeições e actividades abaixo descritas.

1º Dia: Luanda - Dondo – Calulo - Cabuta
Partida de Luanda as 6:00am, viaja-se ao longo da Estrada Nacional em direcção ao Dondo
com uma breve paragem no Rio Kwanza. Depois do Dondo seguimos em direccao do Calulo via
serra da Magia fazendo uma paragem nos rápidos do Kwanza na ponte Filomeno da Câmara para
almoco - pique nique.
Após o almoço seguimos em direcção das terras altas do Calulo (sede do Município do Libolo com
mais de 1,000mts de altura). Viajaremos através do "Floresta da Magia" até a Fazenda de Café da
Cabuta onde passaremos a noite em seus bungalows.

Chegada a Fazenda Cabuta por volta das 17h00pm.

Acomodação: Hotel Fazenda Cabuta *
Refeições incluídas - almoço e jantar

Entrando na fazenda Cabuta

Restaurante Cabuta

Rápidos do Kwanza Ponte F Camara

Por do Sol Fazenda Cabuta

2º Dia: Cabuta - Luanda
Após café da manhã, visitaremos alguns locais de interesse na fazenda Cabuta, incluindo o
famoso miradouro cuja vista é espetacular dando a possibilidade ter uma vista de 300 graus.
Teremos também a oportunidade de disfrutar de um passeio guiado na parte operacional da
fazenda de café por um dos gerentes que fará uma explanação sobre o cultivo do café e seu
processamento. Antes de iniciar nosso retorno a Luanda através de vales verdejantes e paisagens
espetaculares do Kwanza Sul, faremos uma visita a bonita cidade de Calulo onde veremos o velho
Forte do Calulo e a Capela. Havendo tempo faremos uma visita à Barragem de Cambambe, onde
teremos um almoço piquenique antes de prosseguirmos a nossa viagem até Luanda.

Não faça isso! Don’t do it !
- sendo seduzidos pela incrível vista de 300 graus

Forte do Calulo

Mmm tais “feijões vermelhos”
que todos nós amamos tanto!

Capela do Calulo

Na turnê de café guiada da fazenda de café

Café em Flor

Vistas da Barragem de Cambambe

Refeições incluídas, pequeno almoço, almoço piquenique.

* Suplemento single disponivel
Preço Exclui:
Seguro.
Bebidas no hotel
De notar que é imperativo confirmar o mais cedo possivel para haver garantias em termos de alojamento.
Politica de Cancelamento: (confirmaçaõ por escrito ou verbal);
30 a 15 dias antes da viagem - 50% reembolsável
14 a 7 dias antes da viagem - 25% reembolsável
Menos de 7 dias antes da viagem 0% reembolsável
Não comparecimento pagamento por inteiro
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.

