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

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

Luanda– N’dalatando - Kalandula - Pungo Andongo – Cabuta
(3 Dias) – Para datas e preços por favor contacte-nos.
Inclui - Transporte em veículos 4x4 totalmente equipados com ar condicionado, (telefones por
satélite, kit de primeiros socorros etc), chaufer guias falando Português / Inglês, bebidas e lanches
no carro, atividades, alojamento e refeições conforme indicado, taxas portagens e parque onde for
necessário.

1°

Dia : Luanda – N’dalatando – Kalandula

Saimos de Luanda seguimos a estrada principal para leste em direcção a Malange via Catete
(onde paramos na nossa sanzala favorita para um cafezinho). Segue-se para a N'Dalatando a
capital da província do Kwanza Norte e conhecida como “Cidade Jardim” aqui visitamos a Jardim
Botanica e colégio agricula de Kilombo, depois almocamos com um bufet num hotel. Continuamos
depois em direcção ao Lucala e Cacuso, onde viramos a esquerda para norte em direção ao nosso
objetivo principal hoje – as majestosas Quedas de Kalandula no Rio Lucala, (com 105m, um rival
de Victoria Falls em altura) onde prevemos chegar por volta das 16h00. Depois de visitar as
quedas, iremos jantar e ficar alojados num pequeno hotel em Kalandula.
Alojamento: Hotel em Kalandula
Refeições incluídas-almoço, jantar.

Jardim Botanico N’dalatando

As Quedas vista do fundo

As Quedas de Kalandula

Cheias e com Arco Iris !

A Igreja

Kalandula -> vista do Hotel

2° Dia: Malange – Pedras Negras - Cabuta Farme de Café
Após o pequeno almoco, visitaremos uma igreja bastante interessante numa aldeia em Kalandula,
se for num Domingo e tivermos sorte, teremos oportunidade de assistir a congregação local
cantando no dialeto. De seguida, partimos para Pedras Negras. A viagem levará cerca de uma hora
e meia. Em Cacuso voltamos para sul, e alguns kms depois começamos a ver as famosas
formações rochosas conhecidas como Pungo Andongo (Pedras Negras), aqui subiremos ao topo
de uma das grande rochas onde se tem uma vista espectacular, incluíndo a albufeira da Barragem
de Capanda. Depois teremos oportunidade de visitar noutro local as pegadas da Rainha Ginga.
Seguiremos para a Fazenda Cabuta para oeste, ao longo duma estrada que está sendo asfaltada e
cerca de 90kms viramos para o sul até ao Rio Kwanza onde atravessaremos a bonita ponte
"Filomena da Camara" que foi construida em 1934. Aqui teremos um piquenique ao lado do Rio, de
seguida, viajaremos através do "Floresta Mágica" até a Fazenda de café Cabuta onde passaremos
a noite em seus bungalows confortaveis.
Alojamento: Fazenda Cabuta
Refeições incluídas, pequeno almoço, almoço piquenique, jantar.

Vistas do Pungo Andongo (Pedras Negras)

Por do Sol na Ponte Filomeno Camara

Sanzala linda no caminho

Piquenique !

Amigos novos !

Subida comprida ! . . .

Por do Sol na Fazenda Cabuta

3 º Dia: Cabuta Fazenda Café – Barragem Cambambe -Luanda
Após o pequeno almoco, visitaremos alguns locais de interesse na fazenda Cabuta, incluindo o
famoso Miradouro cuja vista é espetacular dando a possibilidade ter uma vista de 300
graus.Teremos também a oportunidade de disfrutar de um passeio guiado na parte operacional da
fazenda de café por um dos gerentes que fará uma explanação sobre o cultivo do café e seu
processamento. Depois faremos uma visita a bonita cidade de Calulo antes de iniciar nosso
retorno a Luanda através de vales verdejantes e paisagens espetaculares do Kwanza Sul. Se
houver tempo faremos uma visita à Barragem de Cambambe, onde teremos um almoço piquenique
antes de prosseguirmos a nossa viagem até Luanda.
Refeições incluídas, pequeno almoço, almoço piquenique.

Entrada Cabuta (“Avenida das Palmeiras”)

Ficaremos nos Bungalows confortaveis na “Sanzala”

Não faça isso !
- sendo seduzidos pela incrível vista de 300 graus

“Farmhouse” e receção na Cabuta

Restaurant e na Cabuta

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

Interior do restaurant e na Cabuta

Na turnê de café guiada da fazenda de café

India (guia) na “Pedra da Balao”

Vistas da Barragem de Cambambe

Arquitetura classica dos anos 50 na Pousada

* Suplemento “single” disponível.
Preço Exclui:
Seguro.
Bebidas no hotel ou restaurantes.
Por favor, confirme seu lugar com a devida antecedência. A confirmação de disponibilidade nos
hotéis mencionados e nas pousadas seráfeito após receber a sua confirmação.
N.B. O itinerário podera ser alterado caso as condicoes metereologicas assim o obrigarem.

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%
Não comparecimento será cobrada na íntegra

