
Passeio
4 Dias

- Wako Kungo

- Morro do Moco

- Acampamento

- Kumbira

- Cachoeiras do 

Binga

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.



Waku Kungo
“Igreja Matriz”

Construído na segunda metade do século 20, é 
considerado uma das mais belas arquiteturas 
religiosas de sua época em Angola. É um património 
histórico e cultural nacional e uma cópia fiel do 
original, construído em Portugal em Santa Comba 
Dão.



Morro do 
Moco

Com 2.620 metros (8.600 pés), é a 
montanha mais alta de Angola. Fica na 
província do Huambo, na parte ocidental do 
país. É também uma das sete maravilhas de 
Angola.



Morro do 
Moco

“Subida ao topo”

Esta vai ser uma longa caminhada, com 
um pouco de escalada com uma vista 
incrível e, se tivermos sorte, podemos 
até ver alguns pássaros endémicos. 



Morro do 
Moco

“Acampamento”

Área das tendas, nada melhor do que 
dormir com os sons da natureza.



Morro do 
Moco

“Acampamento”

Aqui é onde enchemos 
nossas barrigas e contamos 
histórias incríveis.



E, claro, a casa de banho.

Morro do 
Moco

“Acampamento”



Kumbira

Kumbira Forest é notável pela 
fauna de pelo menos 100 
espécies de plantas. Onde 
podemos encontrar uma grande 
variedade de pássaros incluindo o 
endémico pássaro nacional “Red
Crested Turaco”



Rio Uiri

Esta é uma bela fazenda de café em 
funcionamento onde vamos usufruir de 
refeições caseiras usando produtos 
agrícolas locais. Uma verdadeira 
experiência gastronómica.



Rio Keve
“Cachoeiras do 

Binga”

As lindas cachoeiras do Binga estão 
situadas no município de Conda, na 
província do Cuanza Sul no rio Keve.



Para info do “pacote 
completo” por favor 

enviar um e-mail para 
info@eco-tur.com

Contactos
E-mail- info@eco-tur.com
Phone - + 244 923 601601
Whatsapp / Facetime +244 944438200
Prefere usar Skype – “Paul Eco Tur Angola”
Website – eco-tur.com
Facebook - www.facebook.com/ecotur.angola
Instagram - @ecoturangola
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