EXPERIENTES GUIAS LOCAIS

CIRCUITO À DESCOBERTA
DE CABO VERDE

circuito

exclusivo
NORTRAVEL

ILHAS SANTIAGO, SÃO VICENTE E SANTO ANTÃO
1º DIA LISBOA OU PORTO / ILHA DE SANTIAGO delo para embarque no ferry que nos levará até à Ilha de Santo An-

Comparência no aeroporto até 2 horas antes da partida para formalidades de embarque. Partida em voo regular da TAP Air Portugal, com destino à cidade da Praia. Chegada, assistência e transporte ao Boutique Hotel Pescador ****, ou similar. Em hora a
indicar localmente, visita da Cidade da Praia, um pedaço urbano de
África nas águas Atlânticas. A cidade parece pulsar a partir da Praça
Alexandre de Albuquerque, espaço onde se cruzam quem circula
no comércio do Plateau e nos edifícios institucionais e re-ligiosos
que a circundam. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

2º DIA PRAIA / ASSOMADA / SERRA DA
MALAGUETA / TARRAFAL / PRAIA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para o interior da ilha à
descoberta dos vales, ribeiras e picos que são a sua imagem de
marca da ilha. Passagem pela Vila de São Domingos, onde visitamos
o Eco Centro, e pela Cidade de Assomada onde efetuaremos uma
breve visita. Continuação para visitarmos o jardim botânico de São
Jorge e a Serra Mala-gueta, com suas vistas panorâmicas. Chegada
ao Tarrafal e visita à histórica prisão da época colonial.
Possibilidade de tomar um banho de mar na linda baía do Tarrafal.
Almoço em restaurante local. Após a refeição, regresso à cidade da
Praia pela Costa Norte da ilha. Chegada ao hotel, jantar e alojamento.

3º DIA PRAIA / CIDADE VELHA / AEROPORTO
SANTIAGO / ILHA DE SÃO VICENTE

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para visita à Cidade
Velha, Património Mundial da UNESCO. Visitaremos a primeira
capital do Arquipélago de Cabo Verde, com a sua história e monumentos como o Pelourinho, erigido em 1520, a Fortaleza de
São Filipe e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Almoço em
restaurante local. Em hora a indicar localmente, transporte ao
aeroporto para formalidades de embarque. Partida em avião da
Binter Cabo Verde, com destino à Ilha de São Vicente. Chegada,
assistência e transporte ao Hotel Blue Marlin ****, ou similar.
Jantar e alojamento.

4º DIA MINDELO – BAÍA DAS GATAS / MONTE
VERDE / CALHAU – MINDELO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para descobrir todas as
paisagens de São Vicente com as suas belas praias e vulcões extintos. Destaque para: Baía das Gatas, conhecida pelo seu festival
de música e pelas suas piscinas naturais (tempo livre para banho),
Monte Verde, com a sua vista panorâmica a 779m de altura, Calhau e
os seus vulcões, com vista para a ilha de Santa Luzia e para a Praia
Grande. Almoço em restaurante local. Após a refeição, regresso à
cidade do Mindelo. Chegada ao hotel, jantar e alojamento.

5º DIA ILHA DE SÃO VICENTE – (FERRYBOAT) / ILHA
DE SANTO ANTÃO (VISITA)

Pequeno-almoço buffet no hotel. Transporte para o porto de Min-

Fortaleza de São Filipe
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tão (1 hora de viagem). Chegada à Vila de Porto Novo. Início da
excursão para visita dos principais locais da ilha, através da famosa
estrada da Corda, Cova, Águas das Caldeiras, Ribeira Grande, Ponta do Sol, e, claro, o vale do Paul, um contraste fabuloso entre a
região sul árida e uma floresta em altitude com a extraordinária
vegetação do norte. Almoço incluído em restaurante local durante a visita. Regresso a Porto Novo, alojamento e jantar no Hotel
Tiduca ****, ou similar.

6º DIA ILHA SANTO ANTÃO (VISITA EM 4X4) –
(FERRYBOAT) – ILHA DE SÃO VICENTE

Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída em viatura “4x4” para um
“safari”, na região sudoeste da ilha, através de paisagens vulcânicas e campos de pozolanas. Visitaremos aldeias isoladas, com destaque para a comunidade de Lajedos, onde podemos apreciar o
projeto de desenvolvimento de turismo sustentável local. Almoço
servido numa quinta ecológica. No final, regresso à Vila de Porto
Novo para embarque no ferry que nos levará de volta à Ilha de São
Vicente. À chegada ao Mindelo, assistência e transporte ao Hotel
Blue Marlin ****, ou similar. Jantar e alojamento.

7º DIA ILHA DE SÃO VICENTE – MINDELO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Nesta manhã faremos um agradável passeio pelas ruas de Mindelo, em busca das casas antigas
que formam a alma desta cidade, fundada pelos Portugueses e
desenvolvida pelos ingleses. Iremos também apreciar o mercado
de peixe e verduras. Histórias e descobertas serão as palavras-chave da manhã. Almoço em restaurante local. Tarde livre. Em hora
e local a indicar localmente, teremos o jantar de despedida em
restaurante local. Regresso ao hotel e alojamento.

8º DIA ILHA DE SÃO VICENTE / LISBOA OU PORTO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a indicar localmente,
transporte ao aeroporto para formalidades de embarque. Partida em voo regular da TAP Air Portugal, com destino a Lisboa
ou Porto (via Lisboa). Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA
VIAGEM.

O diferencial deste circuito
•
•

•

•

Visita da histórica prisão do TARRAFAL.
Visita na CIDADE DA PRAIA da Cidade Velha património
mundial pela UNESCO.
Tempo livre para um mergulho nas piscinas naturais das
BAÍAS DAS GATAS.
Passeio em veículo todo-o-terreno na ilha de SANTO
ANTÃO.

PARTIDAs GARANTIDAs
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8

7

DIAS

VISITAS

praia

13

7

REFEIÇÕES p.a.buffet

mindelo santo antão mindelo

2

2

1

2

ILHA DE
SANTO ANTÃO
CALHAU

ILHA DE
SÃO VICENTE

CABO VERDE

ILHA DE
SANTIAGO
TARRAFAL
ASSOMADA

SÃO VICENTE

PRAIA

DATAS DE PARTIDA garantidas
Abril

26

Maio

31

Junho

7 14 21 28

Julho

5 12 19 26

Agosto

2

Setembro

6 13 20 27

Outubro

4

9 16 23 30

PREÇO POR PESSOA
DATAS
Todas as datas
de partida

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

€ 1.690

€ 1.990

€ 1.050

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 320 (saída de
Lisboa), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos),
compartilhando o quarto com dois adultos.
SANTIAGO

SUPLEMENTOS
Tarifa aérea – partidas de 5Jul a 9Ago € 150
Partida do Porto € 60

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP Air Portugal,
de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até
23 kg;
Voo doméstico da Binter Cabo Verde para o percurso Ilha de Santiago/Ilha
de São Vicente, com direito ao transporte de 20 kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Alojamento em hotéis de 4*, como indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não incluídas);
Acompanhamento de guias locais em todas as visitas mencionadas;
Visitas e entradas conforme itinerário;
Seguro Multiviagens – capital € 30.000;
Taxas de serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 320 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 138

O PREÇO não INCLUI
•
•

Taxas de turismo, serão cobradas no destino - €2 por pessoa e noite;
Taxa TSA (obrigatória) - € 35 por pessoa.

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO

SANTO ANTÃO

ÁFRICA • MÉDIO ORIENTE • ÁSIA

Nortravel Operador de Confiança
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