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

Cell + 244 923601601 / 912 501387
Paul Wesson: paul@eco-tur.com

N’dalatando – Malange – Pungo Andongo - Kalandula
(3 Dias) – Para datas e preços por favor contacte-nos.
Inclui – transporte em viaturas 4x4 completamente equipadas, ar condicionado, confortáveis
poltronas individuais c/descanso para os braços, (telefone satélite, rádio, kit primeiros socorros,
equipamento de resgate etc) com motorista guía bilingüe Inglês/Português, refrescos a bordo,
acomodação e refeições como está indicado, portagens e entradas nos parques se necessário.

1° Dia: Luanda – N’dalatando - Malange
Saída de Luanda as 6:00am pela estrada nacional para Este em direção a Catete, aí faz-se uma
paragem para café e depois no “Zenza” vira-se à esquerda na nova estrada em direção a
N’Dalatando. Depois de chegar à “Cidade Jardim” capital da provincia do Kwanza Norte
“N´Dalatando” faz-se um city tour e uma visita ao Jardim Botânico e a seguir paragem para
almoço. Depois de encher os depósitos da viatura segue-se para os fascinantes “Rápidos do
Kwanza” próximo da nova ponte em Cangandala passando ainda pelo Lucala, Cacuso e Malange
Volta-se depois a Malange ao fim do dia para jantar.
Acomodação: Hotel M’banza Marimba **** Refeições incluídas – almoço e jantar.

N’dalatando Jardim Botânico

Rio Kwanza Cangandala

Hotel M’BANZA MARIMBA Malange

Kwanza Rápidos

Hotel M’BANZA MARIMBA Malange

Quessua Missao

Casa da Gaiato

2° Dia: Malange – Kalandula – Malange
Depois do pequeno almoço partida para as quedas de Kalandula. No caminho fazem-se duas
paragens; um pequeno desvio à direita para uma curta visita à missão do Quéssua. E depois um
desvio à esquerda para uma curta visita à “Casa do Gaiato” orfanato onde (se for ao Domingo)
haverá a oportunidade de se asistir à preparação da missa da manhã e escutar na capela local os
cânticos em dialecto Kimbundu. Prossegue-se viagem para o Lombe e vira-se para Norte em
direcção das majestosas Quedas de Kalandula (rival das cataratas Victória em altura) no rio
Lucala. A viagem terá a duração de +/- duas horas desde que haja bom tempo. Faz-se uma visita à
extraordinária Igreja e Quedas e haverá oportunidade de um bom banho nas frescas e límpidas
águas e tirar magnificas fotografías. Para os mais enérgicos, pode-se fazer uma descida até ás
quedas que durará cerca de 40 minutos apenas na descida, botas ou sandálias são necessárias
para o efeito pois o piso pode ser extremamente escorgadio. O almoço será em Kalandula e
tentaremos depois ver a vista das quedas do lado da pousada antes de regresar a Malange.
Espera-se chegar ao hotel por volta das 7 p.m. onde teremos o jantar.
Acomodação: Hotel M’banza Marimba **** Refeições incluídas – peq almoco, almoço (picnic?) e
jantar

Quedas de Kalandula (traga fato de banho!)

Vista do lado dao “outro lado ! ”

Igreja de Kalandula

Kalandula vista de baixo (traga botas !)

3° Dia: Malange - Pungo Andongo - N´dalatando - Luanda
Depois do café da manhã regula-se o nosso GPS com as coordenadas de Pungo Andongo (Pedras
Negras). A jornada terá a duração de cerca de 2 a 3 horas. Faz-se um picnic no meio das
fascinantes rochas de Pungo Andongo, onde haverá também a oportunidade de ver as famosas
pegadas da Rainha N’Ginga e ainda subir a uma das grandes rochas e apreciar o espetacular
cenário que o local oferece lá de cima incluíndo a Barragem de Capanda. Saíremos das Pedras
Negras de regresso a Luanda por volta da 1 ou 2 p.m. chegando a casa a meio da noite.
Refeições incluídas – peq almoco, picnic almoço.

Pungo Andongo (Pedras Negras)

Pacote exclui:
Seguro de viagem.
Bebidas nos hoteis e restaurantes.
Quarto simples (suplemento disponivel)
Por favor confirmar logo que possível pois acomodação é um prémio. Confirmação da
disponibilidade dos referidos hotéis e pousadas só será feita após receber sua confirmação.
Nota: Itinerário sujeito a alterações de acordo com condições atmosféricas.
Política de Cancelamento (escrita ou verbal confirmação do cliente) ;
30 a 15 dias antes da viagem - 50% restituição
14 A 7 dias antes da viagem - 25% restituição
Menos de 7 dias antes da viagem 0 % restituição
A não comparência será cobrado integralmente

