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ANGOLA: wyprawa tropem afrykańskiej mozaiki 
plemion 
 
Trasa: Luanda – Lubango – Chibia – plemię Muila – Garganta – 
plemię Nguendelengo – Cangolo – plemię Mucubal – Namibe – 
Tchitundo Hulo – plemię Macius – Capolopo – Park Narodowy Iona 
– Oncocua – plemię Himba – plemię Mucawana – plemię Mutua – 
Cahama – plemię Mugambue – Xangongo – Mirador de Lua 
 
 
 

Wyrusz z nami w niezwykłą wyprawę po Angoli, całkowicie dzikiej części Afryki. Trasa wyprawy wiedzie 
przez rejony, w których czas zatrzymał się w miejscu, dokąd nie docierają turyści, rejony, które po dziś 
dzień zamieszkują liczne plemiona etniczne, kultywujące od pokoleń swoje tradycje. W Lubango, które 
stanowi wrota do interioru, pozostawimy nowoczesny świat, udając się do krainy ludu Mucubal. Tylko 
nieliczni słyszeli o tej niezwykłej grupie etnicznej. Spotkanie z nimi pozwala poznać ich fascynujące 
tradycje – w tym ostrzenie zębów i niesamowite okrycia głowy. Odwiedzimy również niemal nieznane 
grupy etniczne, które praktykują zbieractwo i łowiectwo - Mutua, barwnych Macuwana, których fryzur 
nie da się opisać - trzeba je zobaczyć… Spotkamy plemię Himba, które stanowią ikonę Południowej 
Afryki. Odwiedzać będziemy wyizolowane osady i społeczności, próbując zrozumieć ich zwyczaje i 
antyczne rytuały. Są to plemiona niezmiennie kultywujące styl życia swoich przodków, plemiona, dla 
których świat zewnętrzny zdaje się nie mieć znaczenia. Wyprawa daje możliwość poznania świata, 
który być może już długo nie przetrwa w swoim obecnym kształcie… 
Zapraszamy do Angoli !!! 
 
Największe atrakcje:  

 Luanda – stolica Angolii, najdroższe miasto świata 

 Plaża Santiago i wraki statków w zatoce 

 Lubango – główne miasto Południa, mix kolonialnego stylu i afrykańskiej kultury 

 Fascynujące zwyczaje plemion Muila, Nguendelengo, Mucuba 

 Mucawana – plemię niewzruszone na zmiany zachodzące na świecie 

 Plemię Himba – ikona Afryki, jedno z najczęściej fotografowanych plemion 

 Mutua – mieszkańcy buszu, których egzystencja zależy od zbiorów miodu i owoców 

 Plemię Mugambue - niezwykła różnorodność kulturowa Południowej Angolii 

 Cahama – krajobraz czołgów porzuconych w czasie wieloletniej i wyniszczającej wojny 
domowej 

 
 Termin:     Cena:     
 05.06 – 17.06.2018r.   6990 zł + 3640 GBP 
 04.09 – 16.09.2018r.   6990 zł + 3640 GBP  

 
PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Luanda (-/-/-) 
Zbiórka Uczestników na lotnisku na lotnisku Okęcie w Warszawie. Przelot do Angoli. 
 
Dzień 2 Luanda (-/-/-) 
Przylot do Luandy. Nieco czasu wolnego na zakwaterowanie i odświeżenie się po podróży. Następnie 
udamy się na zwiedzanie głównych atrakcji miasta – w tym imponujących, starych budynków 
kolonialnych, gwarnych marketów i Forteleza de Sao Miguel. Nocleg w hotelu. 
 
Dzień 3 Lubango (S/-/K)    
Transfer na lotnisko i przelot do Lubango, głównego miasta w Południowej Angoli. Położone w dolinie i 
strzeżone przez statuę Chrystusa, Lubango, odznacza się mieszanką kolonialnego dziedzictwa i 
lokalnej kultury. Miasto będziemy poznawać pieszo i z perspektywy pojazdu. Nocleg w Lubango. 
 
Dzień 4 Chibia – plemię Muila  (S/L/K) 
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Przejazd do miasta Chibia i zwiedzanie starego, kolonialnego centrum. Chibia jest centrum ludzi Muila, 
znanych z uwagi na swoje niezwykłe dekoracje ciała. Muila to pół-nomadyczna grupa etniczna, 
zamieszkująca obszar Płaskowyżu Huila. Kobiety pokrywają swoje włosy czerwoną pastą, zwaną 
oncula – powstaje ona na bazie miażdżonego czerwonego piaskowca. Na swoje włosy nakładają także 
mieszaninę olejków, sproszkowaną korę drzew i różne zioła. Na koniec dekorują całość koralikami, 
muszelkami i nawet suszonymi owocami. Czoła pozostawiają odsłonięte, co jest wzorcem piękna. 
Powstające z włosów strąki, przypominające dredy – zwane są nontombi i są oznaką statusu 
społecznego. Kobiety i dziewczyny z reguły mają 4 lub 6 nontombi. Gdy zdarza się, że mają tylko 3 – 
oznacza to, że ktoś zmarł w ich rodzinie. Kobiety Mumuila słyną także ze swoich błotnych naszyjników 
– niezwykle ważnych, gdzie każdy naszyjnik nawiązuje do konkretnego etapu życia. Młode dziewczyny 
noszą ciężkie, czerwone naszyjniki, składające się z koralików, pokrytych mieszaniną gleby i lateksu. 
Później, dziewczyny zaczynają nosić zestaw żółtych naszyjników, zwanych vikeka, zrobionych z wikliny, 
pokrytej ziemią. Ten rodzaj naszyjników towarzyszy im aż do ślubu – a okres ten może trwać do 4 lat. 
Po ślubie zaczynają nosić inny zestaw naszyjników – zwany vilanda. Kobiety te nigdy nie zdejmują 
swoich naszyjników i muszą z nimi spać. Po południu udamy się na nocleg do jednej z ich 
społeczności. Nocleg w formie campu. 
 
Dzień 5 Garganta – plemię Nguendelengo – Cangolo – plemię Mucuba (S/L/K) 
Wrócimy do Lubango, gdzie będzie nieco czasu na eksplorację kolonialnego centrum. Następnie 
udamy się na pustynny region Namibe. W opuszczonej portugalskiej wiosce Garganta, spotkamy lud 
Nguendelengo, który żyje z polowań, zbieractwa i hodowli zwierząt. Następnie wyruszymy do Cangolo, 
na spotkanie z ludem Mucubal. Jest to pół-nomadyczny lud pasterski, o wielu fascynujących 
zwyczajach (m. in. Tradycja ostrzenia zębów). W pobliżu wioski rozbijemy obozowisko. 
Mucabal (zwani także Mucabai, Mucabale, Mugubale) to podgrupa etnicznej grupy Herero. Ich styl 
życia opiera się na hodowli bydła i rolnictwie. Mają kilka swoich bardzo osobliwych tradycji i zwyczajów. 
Dziewczynki mają ostrzone swoje górne zęby, z kolei dolne są usuwane. Aby przekonać młode 
dziewczyny do usunięcia dolnego uzębienia, starszyzna Mucubal, każe im wierzyć, że ich dolne zęby 
opuszczają w trakcie nocy ich buzie i udają się do dziury w ziemi, aby się uwolnić, a następnie 
powracają do ich buzi pokryte ekskrementami. Nomadyczny styl życia bazuje na cyklach – okresy 
wędrówek przeplatają się z okresami pobytu w wioskach. 
Mucubal wierzą w boga, zwanego Huku. Czczą także duchy swoich przodków, zwane Oyo. 
Wróżbiarstwo jest bardzo ważnym elementem w ich kulturze – używają oni amuletów i talizmanów w 
wielu różnych celach: aby chronić swoje stada lub zapobiegać cudzołóstwu. Pogrzeby mogą trwać kilka 
dni, a nawet tygodni. Ich groby są dekorowane rogami bydła. Liczba krów, poddawanych ofierze, 
nawiązuje do społecznego statusu zmarłego. Bydło jest zabijane tylko na szczególne okazje, z uwagi, 
że Mucubal zwyczajowo nie jedzą mięsa, preferują raczej kukurydzę (jeśli uda im się ją wyhodować), 
jajka, mleko i kurczaki. Nie jedzą żadnych ryb, z uwagi na pewną legendę, według której jeden z ich 
wodzów został zabrany przez Portugalczyków do morza i nigdy nie powrócił. 
Kobiety Mucubal słyną ze sposobu, w jaki się ubierają. Najlepszym przykładem jest unikalne nakrycie 
głowy, zwane Ompota. Składa się z wiklinowej ramy, wypełnionej pękiem powiązanych krowich 
ogonów, udekorowanej guzikami, muszelkami i koralikami. Jednakże, tradycja ta powoli zanika, a 
kobiety zaczynają korzystać z nowoczesnych przedmiotów do wypełnienia swoich Ompota. Kobiety, 
bez względu czy zamężne, czy nie, mogą nosić biżuterię. Ozdoby, jak metalowe bransoletki i 
naramienniki, są noszone zarówno przez dziewczyny, jak i dorosłe kobiety. 
 
Dzień 6 Namibe (S/L/K) 
Przejazd przez pustynię w kierunku atlantyckiego wybrzeża, do miasta Namibe. Po lunchu eksploracja 
miasta z jego spłowiałą, kolonialną architekturą. Nocleg. 
  
Dzień 7 Tchitundu Hulo – Capolopo (S/L/K) 
Przejazd w stronę Virei, zatrzymując się po drodze, by podziwiać stanowiska prastarej rośliny –
welwiczji przedziwnej. Po lunchu zwiedzanie Tchitundo Hulo, gdzie oglądać będziemy okazałą kolekcję 
prehistorycznej sztuki skalnej – malowidła zwierząt, rośli i ludzi, datowane prawdopodobnie na 20 tys. 
lat. Zostały one wykonane przez jednych z najwcześniejszych mieszkańców Angoli. Noc spędzimy w 
towarzystwie współczesnych potomków, Macuis. Nocleg w obozowisku. 
 
Dzień 8 Park Narodowy Iona (S/L/K) 
Udamy się do największego obszaru chronionego w Angolii, zatrzymując się w oazie na pustyni, z 
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ruinami lodży łowcy słoni. Będąc niegdyś ostoją dzikiej przyrody, Iona bardzo ucierpiała w trakcie wojny 
domowej i wielkie populacje, które dawniej zamieszkiwały ten teren, dziś już nie egzystują. Niemniej, 
mamy nadzieję zobaczyć gatunki takie jak: oryksy, zebry, strusie – przemieszczając się po sawannie i 
głęboko w sercu angolskiego buszu. Nocleg w obozowisku. 
 
Dzień 9 Oncocua – plemię Himba – plemię Mucawana – plemię Mutua (S/L/K) 
Przemierzać będziemy dzikie obszary, docierając do małego miasteczka Oncocua. Jest to dawna 
portugalska osada, zamieszkiwana przez 3 odrębne grupy etniczne – Himba, Mucawana i Mutua. 
Będziemy odwiedzać te społeczności, poznając ich kulturę. Nocleg w obozowisku. 
Ludzie Himba są jednym z najczęściej fotografowanych afrykańskich plemion – jednak, nawet ten fakt 
nie jest w stanie przygotować na spotkanie z nimi na żywo. Jak w przypadku wielu grup etnicznych 
żyjących współcześnie, kobiety Himba kultywują tradycyjny styl ubioru w stopniu znacznie większym, 
aniżeli mężczyźni. Przyodziewają spódnice ze skór zwierzęcych i stylizują w unikalny sposób swoje 
włosy, przy użyciu mieszanki masła i ochry. Każdy styl jest indywidualny i odnosi się do ich wieku i 
stanu cywilnego. Ta sama substancja (mieszanina masła i ochry) jest aplikowana na ciele, nadając 
skórze pomarańczowego połysku, co jest uważane w społeczności Himba za wzorzec piękna. 
Ludzie Mucawana zdają się być niewzruszeni na zmiany – wciąż żyją i ubierają się w tradycyjny 
sposób. Kobiety, przy układaniu swoich fryzur, stosują mieszankę krowiego łajna, tłuszczu i ziół – dla 
zapachu. Gdy nie pracują, Mucawana lubią świętować – towarzyszy temu kompozycja śpiewu, tańca i 
klaskania. Kobiety w trakcie tych celebracji wyglądają oszałamiająco: to różnobarwne warkocze, 
gorsety z koralików i żelazne krzyże zwisające wzdłuż ich pleców. 
Ludzie Mutua żyją w małych osadach pośród buszu i ich utrzymanie zależy od miodu i zbiorów 
owoców. Nie posiadają własnej ziemi ani zwierząt i są postrzegani przez sąsiednie plemiona jako 
niższa kasta. Na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie do Himba, jednak przy bardziej uważnym 
przyjrzeniu się, można zauważyć, że są od nich niżsi, ich ubrania są bardziej kosmate, a fryzury mniej 
wymyślne – w porównaniu z Himba i Mucawana. 
 
Dzień 10 Cahama – plemię Mugambue – Xangongo (S/-/K) 
Przejazd na terytorium ludu Mudimba, co pozwoli na głębsze poznanie bogactwa kulturowego 
Południowej Angoli. Następnie udamy się do Cahama, gdzie można zobaczyć pozostałości czołgów i 
innych pojazdów wojskowych, porzuconych w czasie wojny. Spotkamy tutaj także ludzi Mugambue, 
różniących się od plemion napotykanych wcześniej. Ich kobiety noszą grube i skomplikowane 
naszyjniki. Na nocleg udamy się do miasteczka Xangongo, nad brzegiem rzeki Cunene. Nocleg w 
obozowisku. 
 
Dzień 11 Lubango – Luanda (S/-/-) 
Powrót do Lubango i przelot do Luandy. Nocleg w hotelu. 
 
Dzień 12 Luanda (S/-/-)  
Wizyta na plaży Santiago, gdzie będzie okazja zobaczyć liczne wraki statków, osiadłe w obrębie zatoki. 
Następnie, udamy się do Mirador de Lua – imponujące formacje skalne. Powrót do Luandy, transfer na 
lotnisko, wylot.  
 
Dzień 13 Warszawa (S/-/-) 
Przylot do Warszawy. 
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Cena obejmuje:  

 przelot na trasie Warszawa / Luanda / Warszawa, 

 opłaty lotniskowe i podatki do w/w przelotów międzykontynentalnych, 

 02 przeloty w Angoli na trasach Luanda / Lubango / Luanda, 

 opłaty lotniskowe do w/w przelotów w Angoli,  

 wizę wjazdową do Angoli,  

 opłatę wjazdową do Angoli,   

 transfery lotniska / hotele / lotniska, 

 przejazdy samochodami terenowymi podczas realizacji programu,  

 noclegi: hotel w Lunadzie, na pozostałej trasie namioty (bez toalet i pryszniców), 

 wyżywienie wg programu (S-śniadanie, L-obiad, K-kolacja),   

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem, 

 opłaty za wjazd do parku narodowego, odwiedzanych miejsc, za wizyty w lokalnych wioskach, 

 lokalnego/licencjonowanego kierowcę/przewodnika podczas zwiedzania, 

 opiekę pilota/tłumacza ze strony Łachmański Travel do wyłącznej dyspozycji grupy na cały czas 
wyjazdu, 

 lokalne podatki i opłaty rządowe w Angoli,  

 ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz koszty leczenia na czas wyjazdu w 
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 31. 

 
Cena nie obejmuje:  

 innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji,  

 wycieczek fakultatywnych,  

 napiwków,  

 wydatków osobistych,  

 opłat za filmowanie i fotografowanie, 

 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.  
 
UWAGI – Kalkulacja dla grupy min. 08 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. 
Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. 
Ostateczne ceny biletów lotniczych z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w 
cenach biletów wstępu i wizy wjazdowej. Na 30 dni przed wyjazdem należy złożyć dokumenty wizowe: 
paszport ważny min. 6 miesięcy od daty zakończenia wyjazdu, z 3 wolnymi stronami, wypełniony 
wniosek wizowy, zobowiązanie do przestrzegania praw obowiązujących na terytorium Angoli, 
potwierdzenie posiadania środków na koncie bankowym wymagane przez Ambasadę, 2 aktualne 
zdjęcia paszportowe. Obowiązkowe są szczepienie przeciw żółtej gorączce przed wyjazdem, wpis o 
tym fakcie musi być odnotowany w międzynarodowej książeczce szczepień. Wraz ze składaniem 
powyższych dokumentów należy też złożyć ksero strony z międzynarodowej książeczki szczepień z 
potwierdzeniem szczepienia przeciwko żółtej gorączce. 
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