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     ANGOLA: Afrykańska mozaika plemion 

  

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… 
 
Zapraszamy do Angoli !!! 
 
Trasa: Luanda – Miradouro da Lua – Pustynia Namib – Baia dos Tigres – Tchitundu Hulo – Lagoa 
do Mahinga – Barragem do Ruacaná – Park Narodowy Iona – Tômbua – Lagoa do Arco – São 
Fernando Fortress – Santo Adriao – Lubango – Serra da Leba – Płaskowyż Bié – Tundavala Gap 
– Cascata da Huila – Chibia – plemię Mumuila – Cascata da Hongueria – Barragem das Ganjelas 
– Boca Humpata – Park Narodowy Bicuar – Luanda – Plaża Santiago 

 
 

RAMOWY  PROGRAM  WYJAZDU 
 

Dzień 1 Warszawa – Luanda (-/-/-) 
Zbiórka Uczestników na lotnisku na lotnisku Okęcie w Warszawie. Przelot do Angoli. Posiłki na 
pokładzie samolotów. 
 
Dzień 2 Luanda – Miradouro da Lua (S/-/K) 
Wcześnie rano przylot do Luandy. Nieco czasu wolnego na zakwaterowanie i odświeżenie się po 
podróży. Śniadanie w hotelu, następnie zwiedzanie głównych atrakcji miasta – w tym 
imponujących, starych budynków kolonialnych oraz gwarnych marketów Luandy. Czas wolny na 
lunch. Następnie przejazd do wyjątkowego skupiska skalistych formacji Miradouro da Lua. Z 
biegiem czasu erozja spowodowana wiatrem i deszczem stworzyła tutaj iście bajeczny, 
księżycowy krajobraz, który rozciąga się na około 1 km.  To właśnie tutaj błękit oceanu ściera się z 
żółtawymi skałami ochry. Miradouro da Lua uważany jest za najczęściej odwiedzaną atrakcję 
turystyczną Angoli. Nocleg w 4* hotelu w Luandzie. 
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Dzień 3 Luanda – Pustynia Namib (S/-/K)    
Śniadanie w hotelu, następnie zwiedzanie cudownej twierdzy Forteleza de Sao Miguel. Forteleza 
de Sao Miguel to pierwsza fortyfikacja wzniesiona w Luandzie w XVI wieku za rządów Paulo Dias 
de Novais. Wizyta w znajdującym się w twierdzy Muzeum Sił Zbrojnych oraz w nowoczesnym 
Museu da Moeda – nowoczesnym museum waluty. To właśnie tutaj, zobaczmy słynne muszelki 
Nzimbu, które kilkaset lat przed przybyciem na te tereny pierwszych portugalczyków w XIV wieku 
uchodziły za niezwykle wartościową walutę. Następnie transfer na lotnisko i przelot do miasta 
Namibe. Zakwaterowanie w 3* bungalowach na plaży. Czas wolny na odpoczynek na plaży lub 
przy basenie. Możliwość korzystania z panoramicznego jacuzzi, boiska do squasha, tenisa, piłki 
nożnej, piłki ręcznej i koszykówki. Obiadokolacja i nocleg.  
 
Dzień 4 Pustynia Namib – Baia dos Tigres (S/L/K) 
Po śniadaniu przejazd przez bajkową pustynię Namib w kierunku miasta Virei. Zatrzymamy się po 
drodze, by podziwiać stanowiska prastarej rośliny – welwiczii przedziwnej. Welwiczja przedziwna 
to osobliwość świata roślin. Zamiast piąć się ku górze, welwiczja w głównej mierze rośnie pod 
ziemią – jej podziemna część może dochodzić do 30m głębokości (około 10 pięter)! Liście 
welwiczji żyją najdłużej ze wszystkich liści roślin – nigdy nie zrzucane, żyją wraz z całą rośliną 
kilkaset lat. Magazynowany w nich węgiel pozwala przeżyć długie okresy suszy. Następnie czeka 
nas rejs na największą wyspę Algierii - Baia dos Tigres. Przed wojną domową, Baia dos Tigres 
była handlową społecznością rybacką. Ten przepiękny obszar bogaty jest w ptactwo, znajdziemy 
tu również wiele budynków zbudowanych w dawnym stylu portugalskim. Wieczorem powrót do 
bungalowów na plaży, obiadokolacja i nocleg. 
 
Dzień 5 Tchitundu Hulo – Lagoa do Mahinga – Barragem do Ruacaná (S/L/K) 
Po śniadaniu 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 pierwszych mieszkańców Angoli. Przejazd nad 
malownicze jezioro Lagoa do Mahinga i lunch w formie pikniku na plaży. Następnie spotkanie z 
ludami Mucawana i Mutua. 
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. Tego dnia będzie nam towarzyszył 
specjalny przewodnik znający języki i dialekty miejscowych, dlatego będziemy mieli niespotykaną 
możliwość porozmawiania z mieszkającymi tutaj plemionami. Wieczorem powrót do bungalowów 
na plaży, obiadokolacja i nocleg. 
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Dzień 6 Park Narodowy Iona (S/-/K) 
Po śniadaniu udamy się do największego obszaru chronionego w Angolii – Parku Narodowego 
Iona. 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, 
głęboko w sercu angolskiego buszu. Następnie odwiedzimy grupy etniczne mieszkające w Parku 
Narodowym: Mucubal, Himbas i Tjimbas. Poznamy ich zwyczaje, tradycje i poglądy. Tego dnia 
będzie nam towarzyszył specjalny przewodnik znający języki i dialekty miejscowych, dlatego 
będziemy mieli niespotykaną możliwość porozmawiania z mieszkającymi tutaj plemionami. 
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.  
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. 
Plemię Tjimba to lud myśliwsko-zbieracki. Pomimo obecnych czasów nadal kultywuje on swoją 
tradycję/ Ludzie należący do tego plemienia nadal używają kamiennych narzędzi, oraz zatruwają 
swoje strzały niezwykle piękną, dziką rośliną – adenium. Lud ten nie posiada własnego bydła, 
zatem jest to lud bardzo biedny, ale też i bardzo przyjazny i uśmiechnięty. Tego dnia będzie 
towarzyszył nam specjalny przewodnik znający języki i dialekty miejscowych, dlatego będziemy 
mieli niespotykaną możliwość porozmawiania z mieszkającymi tutaj plemionami. 
Wieczorem powrót do bungalowów na plaży, obiadokolacja i nocleg. 
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Dzień 7 Tômbua – Lagoa do Arco – São Fernando Fortress – Santo Adriao  (S/L/K) 
Po śniadaniu przejazd do miasta Tômbua. W XIX wieku mieścił się tutaj największy port rybacki w 
Angoli i jeden z największych portów w całej Afryce Zachodniej. Pod koniec XX wieku miasto to 
było jednym z lepiej znanych miejsc w Angoli. Sytuacja zmieniła się jednak, gdy Angola uzyskała 
niepodległość i Portugalczycy opuścili miasto. Następnie przejazd do położonej na pustyni oazy 
Lagoa do Arco, możliwość kąpieli w krystalicznie czystej wodzie. Przejazd do zbudowanego przez 
Portugalczyków fortu São Fernando. Fort znajduje się na szczycie wzgórza Ponta Negra i 
rozpościera się z niego przepiękny widok na miasto. Zwiedzanie zabytkowego fortu oraz kościoła 
Santo Adriâo. Lunch w lokalnej restauracji. Wieczorem powrót do bungalowów na plaży. Kolacja i 
nocleg. 
 
Dzień 8 Lubango – Serra da Leba – Płaskowyż Bié – Tundavala Gap – Cascata da Huila  
(S/L/K) 
Przejazd malowniczą drogą Serra da Leba do Lubango. Droga ta pnie się po przełęczy 
wysokogórskiej na wysokość 1845 m n.p.m i jest jedną z najbardziej krętych dróg na świecie. 
Będąc od dziesięcioleci jednym z krajowych obrazów pocztówkowych, droga jest istnym cudem 
inżynierii. Lunch w formie pikniku na szczycie przełęczy Serra da Leba. Następnie 
zakwaterowanie w 4* lodge w Pululukwa. Ośrodek położony jest w samym sercu natury, z 
zapierającym dech w piersiach widokiem na wiejską okolicę. Czas wolny na odświeżenie, 
następnie przejazd na punk widokowy Tundavala Gap. Zatrzymamy się na skarpie, która 
wyznacza zachodnią granicę płaskowyżu Bié. Tundavala Gap położony jest na wysokości 2200 m 
n.p.m., rozpościera się z niej przepiękny widok na równinę położoną na wysokości 1200 m n.p.m. 
Przejazd nad imponujący wodospad Cascata da Huila. Możliwość pływania w krystalicznie czystej 
wodach wodospadu. Powrót do lodge, obiadokolacja I nocleg. 

 
Dzień 9 Chibia – plemię Mumuila – Cascata da Hongueria – Barragem das Ganjelas   (S/L/-) 
Po śniadaniu przejazd do miasta Chibia i zwiedzanie starego, kolonialnego centrum. Chibia jest 
centrum ludzi Mumuila, znanych z uwagi na swoje niezwykłe dekoracje ciała. Mumuila 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. Następnie zobaczymy elektrownie wodną na rzece 
Caculovar. Powrót do lodge, obiadokolacja i nocleg. 
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Dzień 10 Boca Humpata – Park Narodowy Bicuar (S/-/K) 
Po śniadaniu przejazd do Boca Humpata – niezwykle malowniczego punktu widokowego, skąd 
rozpościera się przepiękny widok na pustynię Namibe. Następnie wizyta w Parku Narodowym 
Bicuar. Bicuar został utworzony jako rezerwat myśliwski w 1938 r. i zreformowany jako Park 
Narodowy w 1964r. Park ten znany jest z dużych ssaków, głównie z Czarnych Bawołów. To 
idealne miejsca aby podglądać dziką zwierzynę w jej naturalnym środowisku. Po południu transfer 
na lotnisko w Lubango i przelot do Luandy. Transfer do hotelu, kolacja i nocleg w 4* hotelu w 
Luandzie. 
 
Dzień 11 Luanda – Plaża Santiago (S/-/-)  
Po śniadaniu wizyta na plaży Santiago, gdzie będzie okazja zobaczyć liczne wraki statków, 
osiadłe w obrębie zatoki. Relaks na plaży, odpoczynek przed podróżą. Powrót do Luandy, czas 
wolny na zakup pamiątek i odświeżenie się w hotelu przed podróżą. Wieczorem transfer na 
lotnisko i wylot do Warszawy. Posiłki na pokładzie samolotów. 
 
Dzień 12 Warszawa (-/-/-) 
Przylot do Warszawy. 
 
 

Termin:      Cena:     
     15.10 – 26.10.2018r.   6296 zł + 3175 EUR 
 
 
Cena obejmuje: 

 przelot na trasie Warszawa / Luanda / Warszawa, 

 opłaty lotniskowe i podatki do w/w przelotów międzykontynentalnych, 

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

 opłaty lotniskowe do w/w przelotów w Angoli,  

 opłata wjazdowa do Angoli,   

 transfery lotniska / hotele / lotniska, 

 przejazdy samochodami terenowymi 4x4 podczas realizacji programu,  

 noclegi: 4* hotel w Lunadzie, na pozostałej trasie wysokiej klasy resorty 3* i 4* z 
toaletami i prysznicami w pokojach 2 os. (dopłata do pokoju 1-os. – 310 EUR) 

 wyżywienie wg programu: 10 śniadań, 5 obiadów, 8 kolacji (S-śniadanie, L-obiad, K-
kolacja),   

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem, 

 opłaty za wjazdy do parków narodowych, odwiedzanych miejsc, za wizyty w lokalnych 
wioskach, 

 lokalny/licencjonowany kierowca/przewodnik podczas zwiedzania, 

 tłumacz języków etnicznych w dniu 5 i 6, 

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

 możliwość odświeżenia się w hotelu przed wylotem do Polski, 

 lokalne podatki i opłaty rządowe w Angoli,  

http://www.lachmanski.pl/
http://www.mojewakacje24.pl/


Biuro Podróży ŁACHMAŃSKI TRAVEL 

61-758 Poznań, ul. Garbary 64 
Rekomendacja Wielkopolskiej Izby Turystycznej 
Członek Stowarzyszony Polskiej Izby Turystyki 
Laureat Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług  

Tel. 061 8516263 , Fax 061 8517285  
e-mail: biuro@lachmanski.pl  

www.lachmanski.pl 
www.MojeWakacje24.pl 

NAJLEPSZE W POLSCE / THE BEST IN POLAND   

 

Przedstawiony program jest autorskim programem Biura Podróży „Łachmański Travel” s.c.  
Kopiowanie, przekazywanie osobom trzecim i wykorzystywanie programu bez zgody właściciela programu jest zabronione.  

 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, napiwków, wydatków 
osobistych, wizy do Angoli: 100 USD + pośrednictwo biura 150 PLN, opłat za filmowanie i 
fotografowanie, obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.  
 
UWAGA - 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 
cenie wizy wjazdowej. Przed wyjazdem obowiązkowe są szczepienie przeciw żółtej gorączce, 
wpis o tym fakcie musi być odnotowany w międzynarodowej książeczce szczepień.  
 

http://www.lachmanski.pl/
http://www.mojewakacje24.pl/

