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Quedas das Cachoeiras - Wako Kungo – Vinha – Fazenda de Café
(4 Dias) Para datas e preços por favor contacte-nos
Inclui: transporte em veículos 4x4 completamente equipados (telefone satélite, Kit de 1°s socorros,
equipamento de segurança, etc.) com motoristas/guias fluentes em Português/Inglês, acomodação
e refeições tal como indicado, parqueamentos e portagens.
O circuito foi estudado para proporcionar uma experiencia relaxante no ambiente rural e pitoresco do Wako
Kungo, num luxuoso Lodge montanhoso. Visitaremos ainda a região de Lobito/Calulo no Kwanza Sul, e
exploraremos duas fazendas em funcionamento (uma de café e outra de vinhos). Ficaremos duas noites no
muito pitoresco Lupupa Lodge, no Wako Kungo, e uma noite na confortável Fazenda Café de Cabuta.

Dia 1: Porto Amboim – Cachoeiras de Binga – Gabela – Quibala – Wako Kungo
Partimos de Luanda as 6:00am com destino ao sul, pela costa por Porto Amboim onde pararemos para café
num restaurante a beira-mar. Depois, continuamos ate as cachoeiras da Binga, onde faremos um piquenique.
Seguiremos depois rumo ao Wako Kungo, usando a via da Gabela e da Quibala, chegando em seguida ao
Lupupa Lodge.

Alojamento: Lupupa Lodge - Wako Kungo.
Refeições incluídas–café, piquenique e jantar.

Cachoeiras da Binga no Rio Keve

Ponte velha por cima das cachoeiras

Tchinganji – Quibala

Dia 2: Dia de Relax no Lupupa Lodge
Apos um dia de viagem, hoje deixaremos os carros estacionados e disfrutaremos das várias atividades
disponíveis no tranquilo e pitoresco ambiente rural do Lupupa Lodge. As atividades incluem caminhadas em
trilho, trilhos de bicicleta e de moto-4 bem como avistamento de animais (e mesmo subida as montanhas para
os aventureiros). Nada disto e obrigatório, e muitos podem simplesmente aproveitar a oportunidade para
simplesmente relaxar nos jardins tranquilos e disfrutar do ar da montanha.

Alojamento: Lupupa Lodge - Wako Kungo.
Refeições incluídas: –pequeno-almoço, almoço e jantar.
Imagens do Lupupa Lodge
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Actividades – bicicletas, moto-4

Imagens do Lupupa e as suas montanhas

Dia 3: Vinha da Xxila e Fazenda café da Cabuta
Hoje saímos do Lupupa Lodge rumo a Norte, em direção a Quibala e Dondo, virando a direita para a as Colinas
do Kwanza Sul ate alcançarmos a Vinha Xxila. Aqui almoçaremos no restaurante com uma fabulosa vista de
360 graus, situado no topo de uma das espetaculares colinas da região. Faremos depois um passeio pela
fazenda, e, se possível, teremos uma visita guiada pelo processo de fazer vinho.

Imagens da Vinha Xxila e espaços circundantes

Depois do Almoço, disfrutaremos de vistas espetaculares e continuaremos o nosso percurso, apos um circuito
fora da estrada, alcançaremos o destino noturno previsto para o dia, a confortável fazenda café da Cabuta.
Disfrutaremos da nossa refeição noturna e pernoitar aqui, nos charmosos bungalows da “Sanzala”.
Fazenda Café da Cabuta

Entrada da Fazenda Café da Cabuta (“Avenida das Palmeiras”)

Bungalows confortáveis com ar-condicionado

Casa principal e receção em Cabuta

Restaurante de Cabuta

Interior do restaurante em Cabuta

Alojamento: Fazenda Cabuta
Refeições incluídas – pequeno-almoço, almoço e jantar.

Dia 4: Visita a fazenda Café da Cabuta – Miradouro – Barragem de Cambambe – Dondo Luanda
Depois do pequeno-almoço, podemos disfrutar das vistas espetaculares no famoso Miradouro, e depois
explorar a fazenda, a suas caminhadas pela floresta e fantásticas paisagens e edifícios. Para os enérgicos
entre nos, temos o desafio de escalar “Pedra Balão”! Teremos depois uma visita guiada pela fazenda café e
poderemos testemunhar em primeira mão o início do renascimento da indústria do café Angolano (visto ser na
verdade uma fazenda de café em pleno funcionamento).
Partiremos depois, passando pela Barragem de Cambambe e Dondo, onde haverá uma breve paragem para
apreciar o Rio Kwanza que nesta altura está bastante extenso. Conforme os timings, ou iremos parar em
Cambambe ou no Dondo, para almoçar. Dai, dirigimo-nos para casa.
.

Alojamento: Nenhum
Refeições incluídas – Pequeno-almoço, almoço piquenique

Não faca isso! Sendo seduzido pela fantástica vista de 300º

Mmm aquelas bagas vermelhas que tanto gostamos!

India (guia) no topo da “Pedra Balão”

Em viagem – cenário espetacular do Kwanza Sul
Velha

Fazendo amigos

Reservatório da Barragem de Cambambe

Na visita guiada a fazenda café

Por do sol na fazenda

Arquitetura interessante dos anos 50 na Pousada

Refeições incluídas – Pequeno-almoço, almoço piquenique

Pacote Exclui:
Seguro.
Bebidas e extras nos Hotéis e restaurantes.
Quarto Single (suplemento disponível).
Confirmação e disponibilidade dos hotéis mencionados será feito logo que recebamos
vossa confirmação. Favor de confirmar o mais cedo possível.
Política de Cancelamento: (confirmação por escrito ou verbal);
5 a 15 dias antes da viagem - 25% reembolsável
Menos de 5 dias antes da viagem 0% reembolsável
A não comparência e qualquer pré-pagamento efetuado a terceiros será debitada por inteiro com a respectiva taxa

