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N’dalatando – Malange –Pedras Negras - Kalandula
(2 Dias) – Para datas dos passeios e preços favor contactar-nos.
Inclui – transporte em veículos 4x4 completamente equipados (Telefone satélite, kit primeiros
socorros etc.) com guias intérpretes Inglês / Português, bebidas e snacks a bordo, acomodação,
refeições, portagens e actividades como está indicado no programa.

1° Dia : Luanda – N’Dalatando – Pedras Negras
Com saída de Luanda aprox ás 06:00am seguiremos a Estrada nacional par Este em direcção ao
N’dalatando (uma estrada nova a partir de Zenza tem reduzido o nosso tempo de viagen
significante). Apos de +/- 100kms paramos para um Cafe, e depois seguimos para N´Dalatando
capital da província do Kwanza Norte onde faremos uma visita ao jardim botanico de Kilombo
(antigo estação de pequisa agricola). Depois termos um almoço bufet. Depois seguimos para as
Pedras Negras. Em Cacuso viramos para Sul onde de seguida começaremos a ver no horizonte as
fascinantes formações rochosas no Pungo Andongo (Pedras Negras), a viagem terá a duração de
cerca de 1 hora e meia, aqui visitaremos as famosas “pegadas” da Rainha Ginga bem como
teremos a oportunidade de subir a uma das enormes rochas para apreciar o espetacular cenário
incluíndo a albufeira da Barragem de Capanda.
Segue-se depois para Kalandula. Espera-se
chegar ao hotel por volta das 19h00 onde teremos o jantar.
Acomodação: Hotel basico em Kalandula
Refeições incluídas – Almoco, jantar.

Jardim Botanico N’dalatando

Vistas de Pedras Negras (Pungo Andongo)

2° Dia Kalandula – Luanda
Depois do pequeno almoço (mata bicho!) visitaremos nosso objectivo principal hoje; as
majestosas Quedas de Kalandula no Rio Lucala, (rivais das Quedas Victória em altura). Haverá
oportunidade de tirar magnificas fotografías.. e tambem ter um bom banho nás frescas e límpidas
águas. Depois visitaremos uma surpreendente Igreja na vila de Kalandula, onde se tivermos sorte
teremos oportunidade de ouvir os canticos em dialecto local. Sairemos de Kalandula a meio de
manha, passaremos para Cacuso e N’dalatando (onde almocaremos) e regresso a Luanda,
chegando a casa no fim de tarde / inicio da noite.

Acomodação: Nao
Refeições incluídas – pequeno almoco e almoço picnic ou bufet.

Quedas Kalandula

Quedas Kalandula vista de baixo* (tragam botas !)

Kalandula > Igreja S.Miguel

Vista do Hotel Kalandula

*no passeio de apenas 2 dias nem sempre ha tempo /condicoes para descer..

*Suplemento single disponivel.

Preço Exclui:
Seguro de viagem.
Bebidas e extras no hotel e restaurante.
Favor confirmar presenca logo que possível. A confirmação de disponibilidade no hotel
mencionado sera feito no momento que recebermos a vossa confirmação.
N.B. itinerário sujeito a alterações de acordo com as condições no terreno.
Politica de cancelamento (seguido de confirmação escrita ou verbal do cliente);
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
A não comparência será carregada por inteiro

NOTA IMPORTANTE – É DA RESPONSABILIDADE DE TODOS OS PARTICIPANTES, ASSEGURAR
QUE SE FAZEM ACOMPANHAR DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (PARA NACIONAIS B.
IDENTIDADE E ESTRANGEIROS PASSAPORTE).
A ECO-TUR E SEU STAFF NÃO SE RESPONSABILIZARÁPOR QUALQUER MULTA RESULTANTE DA
TRANSGRESSÃO DEVIDO Á FALTA DE DOCUMENTOS.

