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Inserida no contexto do Plano Especial de 
Reabilitação da Orla Costeira da Cidade de 
Cacuaco, a Marina de Cacuaco Hotel & Resort 
assumiu-se como o equipamento de referência 
do plano, marcando a nova imagem da região 
costeira com uma componente lúdico-turística 
de destaque.

Este projeto desenvolve-se ao longo de 
uma faixa costeira com 28,8 ha, com praias 
exclusivas e uma piscina oceânica, sendo 
predominantemente marcado pelos espaços ao 
ar livre com mais de 58 000 m2 de grandes áreas 
verdes de lazer.

A marina está equipada com 610 postos 
de amarração para embarcações de todas 
as classes da náutica de recreio. Tem águas 
profundas, o que permite a circulação de 
embarcações em qualquer maré. Dispõe, 
ainda, de uma plataforma de eventos e 
um cais marítimo/turístico para megaiates.

Com uma localização privilegiada e dando 
resposta à estratégia de desenvolvimento 
turístico e económico do país, o hotel, com 
545 quartos, dá resposta aos mais exigentes 
padrões de qualidade. Está equipado com 
um casino e um centro de congressos, com 
10 salas de reunião multifuncionais. Dispõe ainda 
de um deslumbrante spa com uma piscina de 
circuito thalasso, uma fonte de gelo, banhos 
termais e uma vasta lista de tratamentos. É 
possível contemplar o oceano Atlântico de 
quase todos os quartos, restaurantes, terraços e 
piscina do hotel.

A marca da A1V2 revelou-se na sua capacidade 
e flexibilidade para estruturar um plano geral 
e desenvolver equipamentos hoteleiros e de 
recreio com características muito específicas, 
imprimindo-lhes o cunho da eficiência funcional 
e da qualidade espacial, aliadas a uma imagem 
elegante, moderna e atrativa.
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ESTUDOS E PROJETOS: PLANOS DE ORDENAMENTO E URBANIZAÇÃO

Localização
Cacuaco, Angola

Dono da Obra
Governo Provincial  
de Luanda

Custo Estimado
N/D

Fase
Estudo Prévio

Área
20 ha

A1V2


