Viatge cultural
Angola. Tribus, natura i arquitectura colonial
Del 7 al 24 d’octubre de 2020

Presentació
Al bon viatger solen fascinar els llocs que desprenen una aroma i sabor nous. Angola té això, és un
país gran, enorme; desconegut per la resta del món, però això canviarà en breu. Cal anar-hi ara que
està en efervescència de canvi per degustar l'herència d'una brutal guerra civil, absurda i massa
llarga, i del passat colonial, encara molt present entre mulats, negres i blancs torrats. El pes de la
història hi és i marca el present i no sabem fins a quin punt el futur, però la seva naturalesa s'està
recuperant i els pobles tribals ramaders del sud segueixen resistint a la seva manera els temps
canviants. Angola és un país que s'està reinventant, és fascinant i misteriós i val la pena explorar-lo
amb un bon guia local.
Dates
Del 7 al 24 d’octubre de 2020
Professor especialista
Joan Riera
Antropòleg especialitzat en ètnies africanes
Preus
Preu per persona en habitació doble: 3.900 €
Suplement individual: 450 €
Grup màxim
12 persones
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Allotjaments
 Hotel Ilha Mar 3*
 Hotel Vanjul Lodge 4*
 Hotel Diversi Lodge
 Hotel IU 4*
 Algunes nits en tendes
Agència gestora
Last Places
Pla de vols
 Barcelona-Luanda-Barcelona
 Luanda-Lubango-Luanda
Serveis inclosos
 Vols internacionals i domèstics (taxes incloses)
 Tots els trasllats
 Hotels amb esmorzar
 Guia antropòleg d’Arqueonet
 Menjar detallades segons itinerari
 Transport terrestre en un vehicle privat (bus)
 Gasolina i peatges
 Excursions esmentades
 Entrades als llocs detallats a l'itinerari
 Assegurança bàsica de viatge (no inclou cancel·lació). La companyia asseguradora ofereix
ampliacions a l'assegurança bàsica inclosa que cobreixen cancel·lació. Consultar preu i
condicions.
Serveis no inclosos
 Menjar no esmentades en l'itinerari
 Begudes en els menjars
 Visat + tràmit (aprox. 200 euros tot el procés)
 Qualsevol servei no especificat en l'itinerari
Inscripció
Per fer la inscripció cal seguir els següents passos:
1. Preinscripció
Per email: enviar un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net especificant la següent
informació:
o Títol del missatge: “Viatge a Angola. Setembre 2019”
o Dades de cada participant que s’inscriu: Nom i cognoms, adreça postal completa, adreça
electrònica i telèfon de contacte

Per telèfon: la preinscripció també es podrà fer per telèfon, als números 93 742 30 14 o 667 01
33 52.
Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.
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2. Reserva
Un cop feta la preinscripció l’agència de viatges es posarà en contacte amb tots els inscrits per
portar a terme tots els tràmits de reserva (paga i senyal, visats (si calen), etc.).
Informació d'interès
 Visat: es necessita un mes de marge per poder demanar el visat a l'ambaixada d'Angola a
Madrid. És indispensable una carta d'invitació segellada per un notari angolès.
 Vacunes: la vacuna de la febre groga és obligatòria i es recomana la profilaxi contra la malària.
 Clima: l’època seca és d’abril a octubre i la plujosa de novembre a maig
 Diferència horària: GMT + 1
 Moneda: es pot canviar tant dòlars com euros (millor dòlars). Preu actual: 1€ = 130 Kwanzas
aproximadament
 Equip personal: bossa flexible (no maleta rígida), motxilla petita per excursions, roba de cotó,
llanterna, repel·lent, prismàtics, gorra, ulleres sol, repel·lent antimosquits, petita farmaciola
personal, banyador, impermeable per pluja ocasional, dessuadora (abric per a les nits fresques
en altiplà), calçat cobert per caminades i xancletes i tovallola per a dutxa.
Notes importants












El ordre de les visites i excursions pot ser modificat d'acord a les condicions locals (estat de la
carretera, dies de mercat ...).
Si algunes visites / o excursions no poden ser realitzats a causa de causes externes, seran
reemplaçades sempre que sigui possible.
Hi llargues distàncies entre les ciutats i els pobles,i sovint les carreteres o camins estan en
males condicions.
Es recomana portar una sola maleta 'tova' no rígida gran per al viatge, i una o dues motxilles
petites per als objectes personals i excursions.
Menjar: S'inclouen els àpats indicades a l'itinerari.
Recomanem portar fruits secs, snacks, barretes energètiques o alguna cosa d'embotit envasat
per als trajectes més llargs en cotxe.
Despeses en el viatge: el viatger podrà canviar a moneda local a Luanda. Uns 300 € aprox. per
a begudes, menjars no incloses, compres. Per comprar art o artesania és convenient portar una
mica més de diners.
Electricitat o com carregar càmeres: A Angola s'utilitza el mateix tipus d'endoll que a Espanya,
així com el mateix voltatge. Es podran carregar les bateries en els hotels. En alguns llocs aïllats
hi ha un generador que facilitarà aquesta comesa.
Internet: Solament els hotels de Luanda i grans ciutats disposen de Wifi, de vegades amb
senyal feble. es pot comprar una targeta sim a Luanda per tenir connexió durant el viatge. En
algunes zones remotes no hi haurà possibilitat de connexió a internet.
És recomanable portar impermeable.
Codis dels serveis: allotjament + esmorzar (AD), mitja pensió (MP), pensió completa (PC)
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Programa detallat
Dia 1: VOL NOCTURN A LUANDA
Dia 2: ARRIBADA DE DEMÀ A LUANDA
Arribada. Tràmit de visat a l'aeroport. Trasllat a l'hotel. Tour de tarda pel barri colonial. Hotel Ilha
Mar. AD
Dia 3: LUANDA
Esmorzar. Dia per explorar Luanda. Arquitectura molt variada i interessant. Hotel Ilha Mar. AD
Dia 4: LUANDA - Lubango (vol domèstic 1h)
Esmorzar. Trasllat a l'aeroport de vols domèstics. Vol a Lubango (1h). Arribada al sud del país.
Trasllat a l'hotel Vanjul Lodge. MP (sopar)
Dia 5: Lubango - Huila - KAMUVIU (2h)
Esmorzar i ruta històrica per la Meseta de Huila. Visitarem la missió catòlica de Huila per veure com
es va desenvolupar la colonització al sud angolès. Després de la visita ens desplaçarem fins a la
zona tribal dels Muila de Plana.
La regió està en procés de canvi. L'octubre és època de cerimònies i preguntarem per si hi ha algun
'fic' (cerimònia) propera. Caminada pels poblats de la zona i nit prop d'un poblat. Nit en tendes. PC
Dia 6: KAMUVIU - Chibia - MUKUMA - Lubango (2h)
Esmorzar i últimes fotos en aquest paratge natural encara verge. Comiat dels nostres amfitrions i
ruta fins a la ciutat colonial de Chibia. Tour urbà i visita de tarda del mercat de Mukuma. Passarem
la nit a l'Hotel Vanjul. MP (Dinar)
Dia 7: Lubango - SERRA DA LEBA - GIRAUL - Namibe (3 h)
Esmorzar. Ruta cap a les terres desèrtiques de Namibe. Bells paisatges i petits oasis plens de màgia.
pararem a Giraul per conèixer a la comunitat local. Arribarem de tarda a Namibe, ciutat portuària
parada al temps amb belles mostres d'arquitectura Art Decó. Hotel Diversi Lodge. MP (Dinar)
Dia 8: Namibe
Esmorzar. Dia d'exploració urbana. Cinemes colonials, passeig marítim, club nàutic, mercat
municipal, barri funcionaris, etc. Hotel Diversi Lodge. AD
Dia 9: Namibe - TOMBWA - CUROCA - Namibe (2h)
Esmorzar. Ruta pel desert per descobrir ètnies i paisatges. Visita de la ciutat colonial de Tombwa i
del seu cementiri. Retorn a Namibe de tarda. Hotel Diversi Lodge. AD
Dia 10: Namibe - GOLA (3 h)
Esmorzar. Ruta fins a la regió forestal de Gola. Visita de la tribu nguendelengo (famosa pels seus
tocats estil 'Geisha') bells paisatges de floresta angolana. Nit a tendes. PC
Dia 11: GOLA - BIBALA - Lubango (2h)
Esmorzar. Comiat dels nostres amfitrions, últimes fotos i ruta fins Bibala, ciutat colonial. Dinar i ruta
fins Lubango. Visita a les vista de pallissa Vala i nit a Vanjul Lodge. AD
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Dia 12: Lubango - Hoque - LUANDA (vol domèstic 1h)
Esmorzar. Visita del museu etnogràfic de Lubango. després de la visita, seguirem fins al gran mercat
de Hoque. Allà podrem veure a l'última tribu 'tradicional' del viatge, els Handa. Només les dones
grans vesteixen la roba tradicional i llueixen els collarets blancs característics del seu grup tribal.
Dinar al mercat. Vol de tarda / nit a Luanda. Hotel Ilha Mar. AD
Dia 13: LUANDA - Dundo (vol domèstic 1h30)
Esmorzar i trasllat a l'aeroport. Vol a Dundo, ciutat minera fronterera amb la RD del Congo. La regió
està habitada per l'ètnia tchokwe, famosa per les seves danses amb màscares.
Visitarem un poblat tradicional, saludarem a l'monarca Chokwe i mirarem d'organitzar una dansa
tradicional. Hotel. AD
Dia 14: Dundo
Esmorzar i visita del Museu de Dundo on s'exposen belles mostres d'art tchokwe. Mirarem de visitar
una de les mines de diamants. La guerra i la nova economia minera marquen el ritme social i
econòmic de Lunda Nord però la essència cultural segueix viva ... Hotel. AD
Dia 15: Dundo - LUANDA
Esmorzar i retorn en vol domèstic a Luanda. visites de tard per la ciutat. Hotel Ilha Mar. AD
Dia 16: LUANDA - SANTIAGO - LUANDA (1h)
Esmorzar i visita del museu de l'esclavitud (prop hi ha un extens mercat artesanal amb objectes
d'Angola i Congo). Dinar i a la tarda visita a la platja de Sant Jaume per veure el cementiri de
vaixells. Hotel Ilha Mar. AD
Dia 17: LUANDA - VOL NOCTURN
Esmorzar. Últimes visites (mercat Sao Paulo, barri Miramar, port etc.) i vol de tarda a Espanya. AD
Dia 18: ARRIBADA A CASA
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