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

Cell + 244 923 601601 / +244 912 501387
Paul Wesson:paul@eco-tur.com

Luanda - Massangano – Dondo – Calulo - Cabuta Cambambe – Luanda
(3 dias) – Para informações sobre datas e preços por favor contactar-nos
Inclui – Transporte em veículos 4X4 completamente equipados com Ar Condicionado (Telefone
via satélite, Rádio VHF, Kits de primeiros socorros, equipamento de recuperação, etc.) e
condutores-guia que falam Português e Inglês; todas as tarifas para parques e portagens;
acomodação e refeições como indicado.
Dia 1: Luanda – Massangano – Dondo Calulo – Cabuta
Esta viagem é desenhada de forma a permitir o aproveitamento máximo de um tempo relaxante no
ambiente rural e pitoresco da zona do Libolo-Calulo no Kwanza-Sul, com duas noites de dormida no
confortável, Cabuta Farm Resort. Partida de Luanda às 6 da manha em direcção ao Dondo. Cerca de
250 Km depois, viramos à direita para Massangano. Como Luanda, Massangano foi fundada por Paulo
Dias de Novais. A fortaleza de Massangano foi construída em 1583 e é uma das mais antigas de Angola.
A cidade foi usada como base para os Portugueses durante as suas expedições de captura de escravos
no interior do país. No Século 17 Massangano foi temporariamente a capital de Angola, durante a
ocupação de Luanda pelos Holandeses entre 1641 e 1648. Paulo Dias de Novais faleceu em 1589 e foi
sepultado em Massangano aonde a sua sepultura ainda existe.
Daqui continuamos passando pelo Dondo, aonde efectuamos uma breve paragem para apreciar o Rio
Kwanza, imponente neste local. Continuando para Sudeste e passando pela pitoresca cidade de Calulo,
famosa pelas plantações de café, a sua fortaleza e vistas paisagísticas. Depois de uma curta viagem
“off-road” chegamos ao destino desta viagem - Cabuta Farm, aonde desfrutamos do jantar e
pernoitamos nos encantadores bungalows da “Sanzala”.
Acomodação:
Refeições:

Cabuta Farm
Incluídas (Refeição ligeira e jantar)

Kwanza River at Massangano

Cabuta farm Entrada (“Ave Palmeiras”)

Church “Our Lady Victoria” rejuvenated!

Rececao na Cabuta

Ruins at Massanango
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Novos “bungalows” (com ar con)

Restaurante na Cabuta

Restaurante interior na Cabuta

Dia 2: Cabuta – “Floresta Mágica” – Rio Kwanza – Cabuta
Depois do pequeno almoço, podemos apreciar as vistas espectaculares e explorar a fazenda, com
caminhadas pela floresta e visitando os edifícios. Para os mais energéticos, há o desafio de escalar o
“Rochedo Balão”. Teremos depois uma visita guiada pelos cafezais e do testemunho em primeira mão
do renascimento da indústria do café Angolano (sendo esta uma fazenda de café em pleno
funcionamento). Se o tempo e as condições da via permitirem, poderemos efectuar uma viagem para o
norte pela “Floresta Mágica” até ao Rio Kwanza e desfrutar de um piquenique na praia fluvial perto da
ponte “Filomena de Câmara”. Ou em opcao na fazenda de Vinho “Xixila”. Regressaremos a Cabuta para
pernoitar e desfrutar de um jantar no restaurante da fazenda.
Acomodação: Cabuta Farm
Refeições - incluídas, pequeno almoço, almoço piquenique e jantar

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

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

Na turnê de café guiada da fazenda de café
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India (guia) acima da “Pedra Balao”

Aldeia bonita en rute ao rio

Picnique

!

Fazendo amigos

Por Do Sol Ponte Filomena de Camara

Por do Sol na Fazenda

Dia 3: Cabuta – Calulo - Barragem de Cambambe – Luanda

Depois do pequeno almoço há tempo livre, depois uma visita à cidade de Calulo e então o regresso para
Luanda pelas colinas e montanhas do Kwanza Sul passando pela Barragem de Cambambe (a mais
antiga barragem no Rio Kwanza) que remonta aos anos 50 e ainda a funcionar com as turbinas originais
fabricadas na Suíça. Aqui teremos um almoço ligeiro e se for obtida permissão, poderemos visitar a
barragem e depois retornar a Luanda via Dondo.
Refeições incluídas: Pequenos almoço e almoço ligeiro
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Igreja no Calulo

Paradao Cambambe

En route – vistas espectaculares Kwanza Sul

Rio Kwanza no Cambambe

Albufeira da Barragem de Cambambe

Arquitetura interessante na Pousada

Pacote exclui:
Seguro
Bebidas e extras nos hotéis e restaurantes
Quarto individual (complementar disponível)
Confirmação de disponibilidade nos hotéis e lodges indicados na altura de recepção da sua confirmação.
Por favor confirmar o mais breve possível pois conseguir acomodação é um prémio.
Condições de cancelamento: (após confirmação por escrito ou verbal por parte do cliente)
30 a 15 dias antes da viagem: 50% de reembolso
14 a 7 dias antes da viagem: 25% de reembolso
Menos de 7 dias antes da viagem: 0% de reembolso
Não comparência cobradas na totalidade

