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Luanda - Massangano – Cambambe –Cabuta - Calulo - Wako
Kungo – Gabela - Cachoeiras – Porto Amboim - Luanda
(3 Dias) – Para datas e preços por favor contacte-nos.

Inclui – transporte em veiculos 4x4 completamente equipados (telefone satelite, Kit de 1°s
socorros, equipamento de segurança etc) com motoristas/guias falando Portugues/Inglês,
acomodação e refeições tal como indicado, parqueamentos e portagens.

Dia 1: Luanda – Massangano – Cambambe – Calulo / Cabuta*
Partimos de Luanda ás 6:00am e viajamos em direcção do Dondo. Cerca de 150kms viramos á direita em
direcção a Massangano. Tal como Luanda, Massangano foi tambem fundada por Paulo Dias de Novais em
1582. A fortaleza de Massangano foi construída em 1583 e é uma das mais antigas de Angola. A cidade foi
usada pelos Portugueses como base para as expedições no interior do país para a captura de escravos. No
seclo 17 tornou-se temporariamente capital de Angola quando os Holandeses ocuparama cidade de Luanda de
1641 a 1648. Paulo Dias faleceu em 1589 e foi sepultado em Massangano, o seu Tumulo ainda lá se encontra..
Depois seguimos para o Dondo onde poderemos apreciar o majestoso Rio Kwanza o qual é bastante largo
neste local. Aqui começamos a subir, e seguindo a Estrada Nacional em direcção ao Huambo viramos á direita
para a Barragem de Cambambe onde faremos uma paragem para almoço e uma curta visita há barragem (caso
tenhamos a permissão). Depois continuaremos para Sul e visitaremos a charmosa cidade de Calulo famosa
pelas suas plantações de café, seu forte e vistas. Ficaremos alojados na cidade do Calulo ou na Fazenda
Cabuta dependendo da disponibilidadde de quartos.
Acomodação: * Fazenda Cabuta ou Hotel Ritz ou Tia Ka (dependendo da disponibilidade na altura)
Refeições incluidas – alomoço e jantar

Rio Kwanza em Massangano

Igreja “Nossa Senhora da Victória”

Barragem de Cambambe albufeira

Dia2: / Calulo – / Cabuta – Quibala – Waku Kungo
Depois do café da manhã “mata bicho” faremos uma visita a Fazenda Cabuta (caso não tivessemos dormido
lá, se não vistaremos Calulo) suas fantásticas vistas, depois continuamos para sul em direcção da Quibala
sempre com paisagens de verde deslumbrante tipicas do Kwanza Sul até ao Wako Kungo. Continuaremos
subindo para a Quibala até ao fim do dia chegaremos ao Wako Kungo onde ficaremos alojados no Hotel Ritz
recentemente restaurado. Faremos uma visita á bonita Igreja do Wako Kungo e visitando areas e locais de
interesse.
Acomodação - Hotel Ritz Waku Kungo.
Refeições Incluídas – Pequeno Almoço, Almoço e Jantar.

Wako Kungo

Igreja de Wako Kungo

Dia 3: Wako Kungo – Gabela - Cachoeiras – Porto Amboim - Luanda
Depois do pequeno almoço temos um “city tour” e começamos nossa jornada para norte. Na Quibala viramos
para oeste em direcção da Gabela com suas vistas lindas. Se o tempo permitir faremos uma paragem na CADA
uma antiga fazenda de café a oeste da Gabela. Depois paramos para visitar as Cachoeiras e para almoço.
Depois seguiremos para norte em direcção a Porto Amboim e finalmente Luanda.
Refeições incluídas Pequeno almoço e Almoço snack

Cachoeiras

Ponte sobre o Ri Queve acima das quedas

Tchinganji – Gabela

Pacote Exclui:
Seguro
Bebidas nos Hoteis e restaurantes.
Quarto Single (pagara suplemento)
Confirmação e disponibilidade dos hoteis mencionados será feito logo que recebamos
vossa confirmação. Favor de confirmar o mais cedo possivel.
Política de Cancelamento: (confirmação 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
A não comparência e qualquer pré-pagamento efectuado a terceiros será debitado por inteiro com a respectiva taxa

