EcoTur – Safaris – Angola

Descubra Angola connosco
Discover Angola with us

Cell + 244 923 602420 / +244 912 501387
www.eco-tur.com
Mario Pinto:
mario@eco-tur.com
Paul Wesson:
paul@eco-tur.com

Luanda - Massangano – Dondo - Cambambe – Cabuta Calulo – Gabela - Cachoeiras – Porto Amboim – Luanda
(3 dias) – Para preços e datas contacte-nos.
Inclui Transporte em veículos totalmente equipados com ar condicionado 4x4 (telefones por
satélite, primeiros socorros, etc equipamentos de recuperação) guias bilingues Inglês / Português,
alojamento e refeições conforme indicado, todas as taxas e portagens incluídas.

Dia 1: Luanda – Massangano – Cambambe – Dondo – Calulo - Cabuta
Saída de Luanda as 6h00 viaja-se em direcção do Dondo. Ao fim de cerca de 150 kms percorridos vira-se á
direita para Massangano. Tal como Luanda, Massangano foi fundada por Paulo Dias de Novais em 1582. 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 para o interior do país na captura de escravos. No
século 17, tornou-se a capital temporária de Angola durante a ocupação Holandesa de 1641 a 1648. Paulo Dias
de Novais faleceu em 1589 e foi sepultado em Massangano, o seu tumúlo ainda lá permanence.
Depois de Massangano, segue-se em frente passando pelo Dondo, onde se pode contemplar o rio Kwanza, que
é bastante largo neste local. A partir daqui começa-se a subir em direcção ao Huambo fazendo-se uma
paragem na Barragem de Cambambe, para almoço de snack * (em alternativa, pode-se almoçar no Dondo,
dependendo da disponibilidade) e uma visita de curta duração (até a Barragem se houver permissão ). Em
seguida, continua-se para o sul em direcção a encantadora cidade de Calulo famosa por suas fazendas de café,
seu forte e miradouros. Quanto a alojamento pode-se ficar na cidade ou na fazenda Cabuta dependendo da
disponibilidade de quarto.

Hospedagem: Fazenda Cabuta ou Hotel Ritz Calulo ou Tia Ka (dependerá da disponibilidade de tempo)
Refeições incluídas - almoço, lanche e jantar

Rio Kwanza - Massangano

Igreja “Nossa Senhora Victoria”

Ruinas de Massanango

Dia 2: Cabuta – “Floresta da Magia” – Rio Kwanza – Cabuta
Depois do almoço, (se a pernoita foi no Calulo) faz-se uma visita a fazenda Cabuta com vistas fantásticas,
passa-se um dia relaxante nesta área e testemunha-seo início do renascimento da indústria de Café de Angola
(aqui vê-se como efectivamente funciona uma verdadeira fazenda de café). Faz-se uma curta viagem para o
norte através da "Floresta Magia" até ao rio Kwanza onde se faz uma paragem para almoço piquenique na
ponte "Filomena de Camâra". Volta-se a Cabuta ao anoitecer.
Hospedagem: Fazenda Cabuta Calulo.
Refeições incluídas - Pequeno-almoço Almoço Lanche, almoço e jantar.

Por do Sol Ponte Filomena de Camara rio Kwanza

Nao faca isso! 300 graus de vista da fazenda de café

Dia 3: Gabela - Cachoeiras – Porto Amboim – Luanda
Após café da manhã faz-se um "tour da cidade" e, em seguida, inicia-se a viagem para o sul e depois oeste. Na
Quibala vira-se para a costa oeste em direcção da Gabela. Se o tempo permitir, faz-se uma curta escala na
CADA, uma enorme fazenda de café abandonada, a oeste da Gabela. Segue-se depois para as famosas quedas
do Binga mais conhecidas por “Cachoeiras” para almoçar. Após almoço prossegue viagem para Porto Amboim
e depois Luanda.

Gabela

Quedas do Binga “ Cachoeiras”

Tchinganji Quibala

Ponte do Rio Kweve

Refeições incluidas: Café da manhã e almoço
Pacote exclui:
Seguro
Bebidas nos hotéis e restaurantes
Quarto individual (suplemento disponível)

Condições de cancelamento (após a confirmação por escrito ou verbal do cliente);
30-15 dias antes da viagem - reembolso de 50%
14-7 dias antes da viagem - reembolso de 25%
Menos de 7 dias antes da viagem devolução de 0%
O não comparecimento será cobrado na íntegra 100%

