Angola. Tribus del sud-est i territori Tchokwe

Presentació
Aquesta ruta està pensada i dissenyada per explorar una zona remota d’Angola: el sud-est del país. Allà,
conviurem amb diferents ètnies tradicionals d’aquesta regió desèrtica. Desprès d’explorar el sud de la
regió, seguirem fent camí vers la frontera del Congo per conèixer el poble tchokwe, el seu art i les seves
danses.
Al llarg del viatge ens desplaçarem amb vols domèstics i minibús.
Professor especialista
Joan Riera

Llicenciat en Antropologia i Sociologia per la University of Richmond (UK). Treballa
a l’Àfrica des del 2002, on ha tingut l’oportunitat de conviure i estudiar diverses
societats tribals.
S’ha especialitzat, entre d’altres, en les ètnies angoleses.
Forma part de l’equip de Last Places, experts en les últimes tribus del món i
ofereixen als viatgers les millors maners d’apropar-se a elles per poder conèixerles i entendre-les. Treballen des del turisme responsable com una eina pràctica per
protegir i empoderar les últimes tribus del planeta.
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Programa detallat
Dia 1. España – Angola
Vol nocturn a Luanda.
Dia 2. Luanda
Arribada. Tràmit de vista a l’aeroport i trasllat a l’hotel per descansar fins a l’hora acordada per poder
realitzar el tour de la tarda per Baixa, un barri colonial.
Sopar a càrrec de cadascú.

Dia 3. Luanda
Després d’esmorzar podrem gaudir d’un dia pensat per explorar Luanda, una ciutat que compta amb una
arquitectura molt variada i interessant.
Àpats a càrrec de cadascú.
Dia 4. Luanda – Lubango (vol domèstic, 1h)
Desprès d’esmorzar ens reunirem a l’hora acordada per traslladar-nos fins a l’aeroport per agafa un vol
domèstic fins a Lubango, on arribarem 1h desprès d’enlairar-nos. Així arribarem fins a la zona sud del
país.
Trasllat a l’hotel.
Sopar inclòs.
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Dia 5. Lubango – Huila – Kamuviu
Un cop havent esmorzat, realitzarem una ruta històrica per l’Altiplà de Huila. Visitarem la missió catòlica
de Huila per veure com es va desenvolupar la colonització del sud d’Angola.
Després de la visita, ens dirigirem fins a la zona tribal dels Muila de la Plana. La regió està en procés de
canvi; octubre és l’època de les cerimònies, de manera que tindrem ocasió de preguntar si alguna s’està
celebrant en aquells moments. Els nadius les coneixen (les cerimònies) amb el nom de fico.

Caminarem pels diferents poblats de la zona i passarem la nit en tendes a la vora d’un poblat.
Pensió completa al llarg del recorregut d’avui.
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Dia 6. Kamuviu – Chibia – Mukuma – Lubango
Esmorzar i última oportunitat per realitzar fotografies en aquest paratge natural, avui dia, encara verge.
Ens acomiadarem dels nostres amfitrions i amfitriones i continuarem la nostra ruta fins a la ciutat colonial
de Chibia. Allà realitzarem un tour urbà i, desprès de dinar (inclòs) farem una visita al mercat de Mukuma.
Sopar no inclòs.
Dia 7. Lubango – Serra da Leba – Giraul – Naimbe
Després d’esmorzar iniciarem la nostra ruta cap a les terres desèrtiques de Naimbe, marcada per una
constant de bonics i impressionants paisatges i petits oasis plens de màgia.
Ens aturarem a Giraul per conèixer la comunitat local.
Arribarem a la tarda a Namibe, ciutat portuària que sembla haver-se quedat aturada en el temps degut a
la seva característica arquitectura Art Decó.
Dinar inclòs i sopar a càrrec de cadascú.
Dia 8. Namibe
Després d’esmorzar podrem dedicar el dia a explorar la ciutat, caracteritzada pels seus cinemes colonials,
el passeig marítim, el club nàutic, el mercat municipal, el barri de funcionaris, etc. Àpats a càrrec de
cadascú.

Dia 9. Namibe – Tombwa – Curoca – Namibe
Després d’esmorzar realitzarem una ruta pel desert per descobrir ètnies i paisatges de la zona. A
continuació visitarem la ciutat colonial de Tombwa i el seu cementiri.
Retorn a Namibe per la tarda. Àpats no inclosos.
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Dia 10. Namibe – Garganta
Esmorzarem abans d’encaminar-nos cap a la regió forestal de Garganta. Allà visitarem la tribu
nguendelengo, famosa pels seus tocats estil “geisha”, en una zona marcada per la rica flora angolesa.
Passarem la nit en tendes. Pensió completa al llarg de tot el dia.
Dia 11. Garganta – Bibala – Lubango
Esmorzarem i ens acomiadarem dels nostres amfitrions i amfitriones abans d’iniciar la ruta cap a Bibala,
ciutat colonial.
Dinar i ruta fins a Lubango; allà, tindrem l’ocasió de gaudir de les vistes de Tunda Vala. Àpats no inclosos.
Dia 12. Lubango – Hoque – Luanda (vol domèstic, 1h)
Després d’esmorzar començarem el dia amb la visita al Museu Etnogràfic de Lubango. Tot seguit farem
cap al gran mercat de Hoque. Allà podrem veure l’última tribu “tradicional” del nostre viatge, els handa
(només les dones de més edat llueixen la roba tradicional i els seus típics collarets blancs).
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Dinar al mercat i vol a Luanda al capvespre.
Àpats no inclosos.
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 chokwe, famosa per les seves danses amb màscares.

Visitarem un poblat tradicional, saludarem al monarca chokwe i, finalment, intentarem organitzar una
dansa tradicional.
Àpats a càrrec de cadascú.
Dia 14. Dundo
Esmorzar i visita al Museu de Dundo, on s’hi exposen mostres de l’art tchokwe que no deixaran indiferents
degut a la seva bellesa.
Procurarem visitar una de les mines de diamants. La guerra i la nova economia minera marquen el ritme
social i econòmic de Lunda Nord però l’essència cultural d’aquesta zona es manté viva.
Àpats no inclosos.
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Dia 15. Dundo – Luanda
Esmorzar i retorn en vol domèstic fins a Luanda.
A la tarda, visites per la ciutat.
Àpats a càrrec de cadascú.
Dia 16. Luanda – Santiago – Luanda
Esmorzar i visita del Museu de l’Esclavitud.
A la vora hi ha un extens mercat artesanal amb objectes d’Angola i el Congo.
Dinar i posterior visita a la platja de Santiago per poder contemplar el cementiri de vaixells.
Dia 17. Luanda – Espanya
Esmorzar i oportunitat de realitzar les últimes visites: mercat Sao Paulo, barri de Miramar, port, etc.
A l’hora indicada, vol de tornada a Espanya.
S’arriba el dia següent, dilluns 11 d’octubre.
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Preus
Preu per persona habitació doble: 3750 €
Suplement per habitació individual: 280 €
Grup
Mínim: 6 persones
Màxim: 10 persones

Allotjaments previstos (o similars)
 Luanda: Hotel Costa
 Lubango: Hotel Vanjul Lodge.
 Namibe: Hotel Diversi Lodge.

Serveis inclosos
Agència
Gestora

Inscripció i reserva
Per fer la reserva de places cal seguir els següents
passos:
Preinscripció. Per qualsevol de les següents vies:
 E-mail: a l’adreça arqueonet@arqueonet.net
especificant com a títol del missatge “Inscripció
viatge Angola” i indicant clarament les dades de
cada participant que s’inscriu (nom i cognoms, email i telèfon de contacte).
 Pàgina web, polsant a l’enllaç següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html.
Allà cal marcar l’opció “Inscripció a una activitat”,
emplenar les dades personals i indicar el destí del
viatge a l’apartat ‘Missatge’.
 Per telèfon: als números 937 423 014 o 667 013
352 o 695 528 467.
 Presencialment: a Arqueonet, al carrer
Sepúlveda 79 de Barcelona.

















Vols internacionals, taxes incloses.
Vols domèstics.
Tots els trasllats detallats al programa.
Transport en vehicles tipus minibús.
Guia especialista al llarg del recorregut.
Guia local a les zones tribals.
Règim d’àpats segons itinerari.
2 ampolles d’aigua mineral de 1.5 litres per dia i
persona.
Allotjament segons itinerari.
Material d’acampada, exceptuant el sac de dormir.
Cuiner durant els dies d’acampada.
Entrades als llocs detallats a l’itinerari (museus,
parcs naturals, poblats, etc.)
Excursions esmentades a l’itinerari.
Pagaments per poder fer fotografies als membres
de les tribus.
Assegurança bàsica de viatge (no inclou despeses
de cancel·lació). La companyia asseguradora
ofereix ampliacions a l’assegurança bàsica inclosa
la cobertura de les citades despeses de
cancel·lació. Es pot sol·licitar informació referent
al preu i les condicions de la mateixa.

Les places s’adjudicaran per estricte ordre
d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.
Serveis no inclosos
Vols
* Es facilitarà la informació dels vols (horari i
companyia aèria un cop formalitzada la
reserva).









Àpats no indicats.
Begudes als àpats.
Visat d’entrada al país i gestió.
Propines.
Assegurança de cancel·lació.
Extres personals.
Qualsevol servei no especificat a l’apartat anterior.
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