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Lobito – Benguela com avião.
(3 Dias, 2 noites) – Para datas e preços por favor contactar-nos.
Inclui – passage aérea Luanda – Benguela, transfers, passeio turístico em miniautocarro com ar condicionando e
guia turistico português/inglês. Alojamento em quarto duplo (2 pax), refições conforme indicado, taxas e
entradas nos parques.
Dia 1 – Viagem aérea para Benguela – Passeios turísticos (ponto de encontro no Aeroporto Doméstico, Luanda).
Em Luanda estará um representante da Eco Tur que fala inglês, e que assistirá com o check-in. O voo para Benguela demora
aproximadamente 1 hora. Á chegada a Benguela estará um representante da agencia. Transfer para o Hotel Restinga, Lobito (****).
Dependente da hora de chegada sera feito o check-in e poderá ser servido pequeno almoço.
De seguida faremos um poequeno passeio tursitico pela cidade do Lobito e Catumbela (incluindo o rio) seguindo depois para Benguela
onde será servido o almoço. Da parte de tarde faremos um pequeno passeio pela cidade de Benguela ( reconhecida pela sua arquitectura e
avenidas largas), regressando depois ao hotel. Para um merecido descanso e jantar.

Art deco no Lobito – Restaurante Tamariz

Dia 2 –

Estátua Lobito (Canhão Bernardes)

1ª locomotiva do Caminho de Ferro de Benguela

Partida para Benguela, Parque Chimalavera, Praia Caota, Baia Azul,

Depois do pequeno almoço, passaremos por Benguela em direção a sul, onde visitaremos o Parque de Chimalavera, com a sua savana semi
desértica,que está a ser reabilitado e repovoado. Visitaremos depois as famosas praias da Caota e Baía Azul onde sera servido um almoço
buffet numa esplanade na praia. Depois do almoço regressaremos ao Lobito para um pequeno passeio a pé pelo largo da Administração e do
legendário Hotel Terminus e da ponta da Restinga, onde pareciaremos o pôr do sol. Jantar no nosso hotel.

Paisagem das praias do sul

Dia 3 –

Art Deco – Edificio da Rádio benguela

Igreja de N. Sra do Pópulo

Tempo livre no Lobito e regresso a Luanda

Depois do pequeno almoço haverá tempo livre para um passeio na Restinga ou um ultimo mergulho. Ao fim da manhã partiremos para o
aeroporto para o nosso voo de regress a Luanda.

Mercado do Lobito

Estátua na Catumbela

Largo da Administração BENGUELA

Azulejos emBenguela

“Ferrovia - Lobito Sports Club”

Mais informações –
Para ver mais fotos e videos de alguns aspectos desta viagem espetacular, poderão aceder ao nosso website (www.ecotur.com) ou Facebook https://www.facebook.com/ecotur.angola assim como nos seguintes links do You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=F-woSy7ygRU (Lobito)
https://www.youtube.com/watch?v=xF4ZT2DFv64 (Benguela)
http://uk.youtube.com/watch?v=1yalCBlIAtk&NR=1 (Angola General)
Incluido
Alojamento 3 noites com pequeno almoço em quarto duplo partilhado.(Suplemento single sob consulta)
Refeições indicadas no programa.
Águas frescas nos transportes.
Transferes e passeios no Lobito, em miniautocarro com ar condicionado e guia bilingue (português/inglês)
Todas as portagens e entradas nos parques e monumentos
Não incluido
Transferes de e para o aeroporto de Luanda.
Bebidas e extras no hotel e restaurantes - (as refeições incluem água).
Seguro pessoal de viagem
NB. Devido particularmente á situação “embrionária” do turismo em Angola, as dtas, itineraries e outros elemntos do
programa, poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
Tarifas
Por favour contactar-nos: info@eco-tur.com

