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CABO VERDE

LO C A LI Z AÇ ÃO Sobre a praia de Areia de Chaves
A 3 km do Aeroporto de Boa Vista (BVC)
A 10 km da Vila de Sal Rei

A LOJA M E N TO 276 quartos, incluindo familiares e suites

I N STA L AÇÕ E S E 
S E RV I ÇO S

2 piscinas, 1 com efeito de “infinito”
5 bares, incluindo 1 Beach Bar
Wi-Fi gratuito
Spa
Salão de beleza ($)
Zona comercial
Serviço médico (exterior) ($)
Parque de estacionamento exterior gratuito

G A ST R O N O M I A Restaurante buffet
Restaurante gourmet
Snack-Bar
Beach Bar

AT I V I DA D E S 
D E S P O R T I VA S

Campo de futebol
Campo de ténis
Desportos aquáticos ($)
Atividades organizadas (Fit & Fun)
Sala de fitness
Escola de Kitesurf ($)

E N T R E T E N I M E N TO Programa de animação diário
Música ao vivo
Discoteca
Espetáculos de animação

C R I A N Ç A S Star Camp: programa de atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades (conforme a 
temporada).
Piscina separada

EM FRENTE À PRAIA DE AREIA DE CHAVES

BEACH CLUB JUNTO À PRAIA

JARDINS AMPLOS E BEM CUIDADOS COM UMA 
GRANDE PISCINA

VARIADO PROGRAMA DE ATIVIDADES 
DESPORTIVAS E DE LAZER

SPA COM ZONA HÚMIDA, MASSAGENS E 
TRATAMENTOS

CABO VERDE · BOA VISTA · AREIA DE CHAVES
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Cabo VerdeCabo Verde é um país de contrastes, onde as monta-
nhas imponentes se diluem em planícies a perder de vista. 
Onde o verde se mistura com o castanho de uma paisagem 
desértica. A paisagem compõe-se de diversas espécies de 
flora introduzidas e originárias da Macaronésia (Canárias, Ma-
deira e Açores) e de alguns países da costa ocidental africana 
(Senegal, Gâmbia, Mauritânia e Marrocos). Em Cabo Verde 
encontrará inúmeras reservas e parques naturais, alguns lo-
calizados em zonas de difícil acesso.

Com temperaturas de água do mar entre os 22 e 25 graus 
centígrados, e temperaturas médias do ar entre os 22 e 27 
graus centígrados, ao longo de todo o ano, as praias de Cabo 
Verde são autênticos paraísos para os amantes do Sol e Mar. 
Na ilha da Boavista o visitante encontrará 55 km de magní-
ficas praias de areia fina e branca bordadas por um mar cor 
de esmeralda. Na ilha do Sal poderemos também encontrar 
a famosa praia de Santa Maria com a sua extensão de vários 
quilómetros de areia dourada e fina com um mar de águas 
transparentes e de cor azul-turquesa. Na Ilha do Maio poderá 
encontrar igualmente belíssimas praias desertas ainda no seu 
estado puro, que convidam a um passeio a dois perpetuando 
o romantismo presente em cada recanto.

Viva em Cabo Verde as condições ideais à prática de ki-
tesurf, windsurf e mergulho. As praias são um dos principais 
produtos turísticos de Cabo Verde. Com um clima subtropi-
cal seco moderado pelos ventos alísios, o arquipélago apre-
senta temperaturas amenas durante todo o ano, oferecendo 
condições ideais para a prática de desportos náuticos, des-
de o surf, windsurf e kitesurf ao mergulho e pesca. A ilha do 
Sal oferece ao visitante condições excecionais para a prática 
destas atividades graças aos ventos constantes. As águas ter-
ritoriais de Cabo Verde ultrapassam os 600 mil km2, uma área 
muitíssimo superior à dimensão do arquipélago. É um poten-
cial de riquezas inesgotável. A pureza e temperatura da água, 
que varia entre os 21º e os 25º, associadas à existência de 
plataformas submarinas de corais, atraem uma fauna muito 
variada de espécies permanentes e migratórias. Os mariscos 
também são abundantes. Por outro lado, algumas praias do 
Sal, Boavista e Maio são hoje autênticos viveiros de tartarugas 
marinhas que as procuram na época da desova. Um fantásti-
co aquário natural.

A visitar 
Todas as ilhas têm um encanto diferente. A animação da vida 
na ilha do Sal, A ilha de Santiago onde na cidade da Praia, a 
capital se pode visitar a Cidade Velha, a primeira cidade fun-
dada por europeus nos trópicos bem como o Campo do 
Tarrafal, a antiga prisão na ilha. O Fogo destaca-se pelo seu 
vulcão e por ter o ponto mais alto do arquipélago, Mindelo e 
as belas mornas e as praias da Boa Vista com areal a perder 
de vista.

Guia
Moeda: Escudo caboverdiano CVE (1 Euro – 110 CVE)
Fuso horário: GMT - 2 horas
Idioma: Português
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1. AVENTURE-SE E CONTEMPLE A NATUREZA INSÓLITA
Cabo Verde é um país de contrastes, onde as montanhas imponentes se 

diluem em planícies a perder de vista. Onde o verde se mistura com o 

castanho de uma paisagem desértica. A paisagem compõe-se de diver-

sas espécies de flora introduzidas e originárias da Macaronésia (Canárias, 

Madeira e Açores e de alguns países da costa ocidental africana (Senegal, 

Gâmbia, Mauritânia e Marrocos). Em Cabo Verde encontrará inúmeras re-

servas e parques naturais, alguns localizados em zonas de difícil acesso

2. APAIXONE-SE PELAS PRAIAS A PERDER DE VISTA
Com temperaturas de água do mar entre os 22 e 25 graus centígrados, e 

temperaturas médias do ar entre os 22 e 27 graus centígrados, ao longo 

de todo o ano, as praias de Cabo Verde são autênticos paraísos para os 

amantes do Sol e Mar. Na ilha da Boavista o visitante encontrará 55 km de 

magníficas praias de areia fina e branca bordadas por um mar cor de es-

meralda. Na ilha do Sal poderemos também encontrar a famosa praia de 

Santa Maria com a sua extensão de vários quilómetros de areia dourada e 

fina com um mar de águas transparentes e de cor azul-turquesa. Na Ilha 

do Maio poderá encontrar igualmente belíssimas praias desertas ainda no 

seu estado puro, que convidam a um passeio a dois perpetuando o ro-

mantismo presente em cada recanto.

3.EXPERIMENTE A ADRENALINA DOS DESPORTOS NÁUTICOS
Viva em Cabo Verde as condições ideais à prática de kitesurf, windsurf 

e mergulho. As praias são um dos principais produtos turísticos de Ca-

bo Verde. Com um clima subtropical seco moderado pelos ventos alí-

sios, o arquipélago apresenta temperaturas amenas durante todo o ano, 

oferecendo condições ideais para a prática de desportos náuticos, des-

de o surf, windsurf e kitesurf ao mergulho e pesca. A ilha do Sal oferece 

ao visitante condições excecionais para a prática destas atividades graças 

aos ventos constantes. As águas territoriais de Cabo Verde ultrapassam os 

600 mil km2, uma área muitíssimo superior à dimensão do arquipélago. 

É um potencial de riquezas inesgotável. A pureza e temperatura da água, 

que varia entre os 21º e os 25º, associadas à existência de plataformas 

submarinas de corais, atraem uma fauna muito variada de espécies per-

manentes e migratórias. Os mariscos também são abundantes. Por outro 

lado, algumas praias do Sal, Boavista e Maio são hoje autênticos viveiros 

de tartarugas marinhas que as procuram na época da desova. Um fantás-

tico aquário natural.

4. DELICIE-SE COM SABORES AUTÊNTICOS 

Rica, variada e saborosa. Assim se pode definir a gastronomia cabo-ver-

diana, que tem para lhe oferecer inúmeros pratos, resultantes de influên-

cias muito distintas que foram chegando ao arquipélago, ao longo dos 

séculos. A grande referência da tradição gastronómica cabo-verdiana es-

tá na cachupa, um prato confecionado à base de peixe, milho e feijão, às 

vezes só milho e toucinho. Com o passar dos anos os locais foram in-

troduzindo vegetais e carnes, que lhe conferem um sabor muito particu-

lar. Os sabores de Cabo Verde passam também pela qualidade e diversi-

dade de peixes e mariscos existentes nas Ilhas, que fazem as delícias dos 

visitantes. Os queijos e os doces também se inscrevem na tradição culi-

nária do país. A refeição não fica completa sem um bom vinho do Fogo, 

ou o típico grogue, uma bebida alcoólica feita à base de fermentação da 

cana de açúcar, rematando, no final, com o famoso e delicioso café da 

ilha do Fogo.

5. SINTA A MÍSTICA DA CULTURA CRIOULA E A MAGIA DA MÚSICA. 

A língua é a mais rica manifestação da cultura cabo-verdiana. O criou-

lo surgiu nos primeiros anos de povoamento do arquipélago, decorren-

te da necessidade de entendimento entre os escravos e os povoadores 

europeus. O crioulo tornou-se um símbolo, que vai para além da lingua-

gem, tendo-se convertido numa identidade social rica, genuína e místi-

ca. As festas e eventos tradicionais transpiram a autenticidade e a mística 

da cultura crioula, onde se festejam, lado a lado, o profano e o religioso. 

Os temas “saudade”, “amor”, “alegria” e “tristeza” constituíram o mote para 

o surgimento de géneros musicais e danças, tipicamente crioulas, e que 

expressam a identidade do povo destas ilhas. Deixe-se levar pela folia do 

carnaval do Mindelo e de São Nicolau e deixe-se envolver pela magia dos 

ritmos quentes do batuque, funaná, coladeira e apaixone-se, ao som das 

mornas, nas noites cabo-verdianas. Sinta esta mística crioula e saia revi-

gorado desta memorável experiência.

Razões para fazer a mala
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UMA SUBIDA AO VULCÃO NA ILHA DO FOGO
O ponto mais elevado do arquipélago situa-se na ilha no Fogo e constitui 
um dos ex-líbris do turismo de Cabo Verde. O vulcão eleva-se a 2.829 
metros de altitude, e é nas encostas acidentadas da imponente montanha 
que se cultiva o incomparável vinho do Fogo. Pernoitar na Portela ou em 
Bangaeira torna-se numa experiência de comunicação com o além silen-
cioso e infinito, com miríades de constelações filtradas pelo monóculo 
das paredes alterosas de uma cratera habitada.

UMA VISITA AO TARRAFAL DE SANTIAGO
A baía do Tarrafal, com uma fabulosa praia de areia fina e branca, águas 
tépidas e cristalinas e vastas sombras de coqueiros é um importante local 
turístico e piscatório. A vila convida a um passeio pela Praça Central com 
visita à igreja e ao mercado. Igualmente conhecido por estas paragens é o 
antigo campo de concentração de presos políticos da era colonial, onde 
foi construído um pequeno museu que expõe a sua historia.

AS SALINAS DE PEDRA DE LUME E BURACONA NA ILHA DO SAL
As salinas de Pedra de Lume localizadas dentro de uma cratera de um vul-
cão já extinto apresentam aos seus visitantes uma paisagem de inegável 
beleza. São já consideradas Património Cultural Nacional. As suas lagoas 
têm um teor de sal 24 vezes superior à água do mar e nelas pode-se to-
mar um banho inesquecível, pois com tanta densidade flutuamos como 
se não tivéssemos peso. Depois da visita às Salinas não deixe de mergu-
lhar na piscina natural da Buracona e aqui apreciar o famoso olho azul (um 
buraco na rocha que ao refletir o sol na água do mar assemelha-se a um 
verdadeiro olho).

A PRAIA DE SANTA MÓNICA NA ILHA DA BOAVISTA
Com quase 10km de extensão, sendo a maior praia do arquipélago, pro-
porciona-lhe a experiência de se sentir único(a) num praia isolada e de-
serta.

A PESCA NA ILHA DE S. NICOLAU
Além de um passado cultural glorioso a Ilha de S. Nicolau alberga algumas 
praias muito procuradas, e é um dos spots de pesca grossa desportiva 
mais apreciados no mundo inteiro, em particular pela frequência excecio-
nal do blue marlin nos meses de maio a outubro.

O TRECKING EM SANTO ANTÃO
A floresta quase nórdica da espinha dorsal da ilha, desde o Pico da Cruz a 
Lagoa e Espadana, contrasta por um lado com a vertente sul, árida e es-
branquiçada e por outro com as ribeiras profundas, verdejantes e húmidas 
que penetram no âmago das montanhas a norte e ainda a oeste com o 
imponente teto vulcânico encimado pelo Tope de Coroa. Descer da Cova 
até ao Paúl pela Ribeira do mesmo nome é uma experiência de retorno 
às emoções fortes e originais que só a natureza mais virgem proporciona.

A ARTE E CULTURA EM S. VICENTE
Ilha com características bastante próprias, que convida o visitante ao lazer 
e à vida boémia nas suas famosas noites cabo-verdianas. Terra de poetas 
e artistas das mais variadas expressões, sendo a música uma das funda-
mentais, o Mindelo deixa recordações únicas em quem a visita e sente o 
pulsar das suas noites tropicais. 
São Vicente e a cidade do Mindelo afirmaram-se como um centro de 
grande cosmopolitismo, de festivais musicais, do Carnaval, de festas re-
ligiosas e do artesanato, onde a noite ganha vida às serenas horas do dia. 
Ao ritmo da morna e da coladeira, a ilha tornou-se um lugar de diversi-
dade cultural, trocando as voltas de uma paisagem árida e tranquila, pela 
energia e diversão das suas gentes. O destaque também vai para a mag-
nífica baia do Porto Grande, o “Monte Cara” e o Parque Natural do Monte 
Verde, bem como para as belíssimas praias, as quais destacamos a de “La-
ginha” (na cidade do Mindelo), São Pedro, “Baia das Gatas”, “Praia Grande” 
e “Calhau”. O teatro, este, é um prato forte e que possui muita expressão 
nesta ilha, havendo mesmo um festival anual.

Onde ir - a não perder

Praia de Cruz - Boa Vista - Cabo Verde
Phone 00 238 251 1285 / 1388 / 1390 - Fax 00 238 251 1371

info@marineclubresort.com - www.marineclubresort.com

O Marine Club Beach Resort situa-se
na ilha da Boavista, Praia da Cruz,
a apenas 1 quilómetro da capital Sal 
Rei e a 7 quilómetros do aeroporto. 

Totalmente construído em pedra
e com o aspeto de uma pequena aldeia, 
o resort está perfeitamente enquadra-
do no meio envolvente e localizado 
sobre um promontório com vista sobre 
a encantadora baía.
A bela praia, a deslumbrante vista 
sobre o oceano e a proximidade da vila 
de Sal Rei faz do Marine Club Beach 
Resort o local ideal para umas férias 
agradáveis e relaxantes.
Possui 110 quartos, divididos pelas 
categorias Classic, Superior, Superior 
Vista Mar, Villa Standard e Sea View, 
Villa Front Sea View, situadas en 

atraentes casas de pedra, com varanda 
e/o terraço.
Todos os quartos têm ar condicionado, 
ventilador de teto, TV, telefone, 
frigobar abastecido com carga, secador 
de cabelo e cofre gratuito.
Completam o resort, 1 restaurante 
principal "On the Rocks", 1 bar de praia 
"Bar Praia" e um bar restaurante 
pizzeria "Rochino" perto da piscina, 1 
piscina de agua do mar para adultos e 1 
para crianças, anfiteatro ao ar livre, 
programa de animação diário, 
desportos variados, escola de mergulho 
no exterior do hotel, centro de 
excursões, biblioteca, acesso à internet 
WI-FI mediante pagamento e um Centro 
de Massagens gerido por entidade 
externa ao hotel.
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Ilha da Boavista Onde Reinam as Dunas e a Morna
8 DIAS / 7 NOITES 
1º DIA - LISBOA / BOAVISTA
Comparência no aeroporto três horas antes da partida. Forma-
lidades de embarque e partida para CABO VERDE. Após pouco 
mais de três horas e meia de voo, chegada e assistência pelos 
delegados SOLFÉRIAS. Transporte para o hotel escolhido e alo-
jamento
2º AO 7º DIA - BOAVISTA
Dias Livres. À semelhança da ilha do Sal, na Ilha da Boavista o vi-
sitante encontrará praias que podem ser consideradas das me-
lhores do mundo, propícias por excelência à prática de desportos 
aquáticos ou simplesmente a relaxantes dias de praia. De entre 

as muitas praias da Boavista destaca-se a do Curralinho ao sul da 
ilha, também conhecida por Santa Mónica, com quase 10 km de 
extensão, sendo a maior praia do arquipélago, oferecendo-lhe a 
experiência de se sentir único(a) numa praia isolada e deserta. Na 
ilha das dunas e tamareiras, pode o visitante desfrutar de passeios, 
puro lazer, do inevitável convívio com a morna e a descoberta de 
tradições profundamente enraizadas numa população acolhedo-
ra. Consulte nossas sugestões de excursões em www.solferias.pt. 
8º DIA - BOAVISTA / LISBOA
À hora previamente indicada, partida para o aeroporto. Formali-
dades de embarque assistidas pelos delegados SOLFÉRIAS. Re-
gresso a Lisboa. Chegada e fim dos nossos serviços.

Preços por pessoa em euros Os preços incluem taxas de aeroportos, segurança e combustível à partida de Lisboa (valor indicativo 223,00 Euros ) / Os valores das taxas estão sujeitos a reconfirmação 
Serviços Incluídos no Preço Voo TAP Lisboa/Boavista/ Lisboa em classe “G” com direito a 1PC com peso máximo de 23kg cada de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência local; 
7 noites de alojamento no hotel e regime escolhidos; taxas de aeroportos, segurança e combustível à partida de Lisboa (sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagens Operador; Visto 
(obrigatório) para dados de passaporte enviados até 5 dias úteis antes do início da viagem. / Serviços Não Incluídos no Preço Taxa turística (valor indicativo de 2 euros por pessoa e noite), aplicável a maiores 
de 16 anos, até ao máximo de 10 noites consecutivas, paga localmente nos hotéis. Outros que não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

VOOS TAP - Partidas de Lisboa aos sábados de 27 de outubro 2018 a 20 de abril 2019 / VOO TAP REVEILLON - Partida de Lisboa a 26 de dezembro
VOOS ESPECIAIS PÁSCOA - Partidas de Lisboa de 06 a 27 de abril

Boavista

RIU PALACE
BOAVISTA

MARINE CLUB
SPINGUERA ECOLODGE

ROYAL HORIZON
IBEROSTAR
CLUB BOAVISTA

RIU KARAMBOA

RIU TOUAREG
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Boavista é uma ilha do grupo do Barlavento de Cabo Verde. 
É a terceira maior ilha do país, depois de Santiago e Santo Antão 
sendo a sua maior povoação a vila de Sal Rei. Caracteriza-se por 
um clima tropical seco com duas estações, a seca que vai de 
Novembro a Julho e a húmida de Julho a Outubro, apesar de 
ser possível passar vários anos sem chover.

À semelhança da ilha do Sal, na Ilha da Boavista o visitante 
encontrará praias que podem ser consideradas das melhores do 
mundo, propícias por excelência à prática de desportos aquá-
ticos ou simplesmente a relaxantes dias de praia. De entre as 
muitas praias da Boavista destaca-se a do Curralinho ao sul da 
ilha, também conhecida por Santa Mónica, com quase 10 km de 
extensão, sendo a maior praia do arquipélago, oferecendo-lhe a 
experiência de se sentir único numa praia isolada e deserta. Na 
ilha das dunas e tamareiras, pode desfrutar de passeios, puro la-
zer, do inevitável convívio com a morna e a descoberta de tradi-

ções profundamente enraizadas numa população acolhedora.
Tem as mais extensas praias de Cabo Verde Boavista sendo 

por isso considerada um paraíso para os amantes dos desportos 
náuticos como Kitesurf, Windsurf, Snorkelling, mergulho, nata-
ção, praia, pesca e pesca em alto mar são algumas das ativida-
des desportivas que pode praticar enquanto está de férias. Aqui 
o oceano é uma explosão de cores e de vida onde se podem 
observar peixes muito variados, golfinhos, tartarugas e baleias. 
Este é ainda um dos locais escolhidos pelas tartarugas marinhas 
para a sua desova.

Sol, mar e praia constituem os maiores atrativos desta ilha 
onde praias brancas e cristalinas e um oceano calmo propor-
cionam a quem a visita umas férias repousantes longe do stress. 
Aqui a população vive a sua vida em paz transmitido essa tran-
quilidade a quem por lá passa.

Em Sal Rei encontra-se um interessante património arquitetó-
nico, reflexo do tempo em que o sal era um produto de relevo 
no comércio internacional. Dessa época ficaram várias casas 
senhoriais como a de Benoliel de Carvalho agora em ruínas.

A visitar 
A ilha da Boavista tem praias a perder de vista. Pode percorrer 
a ilha de jipe por estradas de terra batida, desde a praia da Boa 
Esperança até ao sul, chegando a as praias verdadeiramente pa-
radisíacas, descobrir no areal da Boa Esperança o que resta do 
navio italiano encalhado desde 1968, já ferrugento mas com um 
encanto especial, aproveitar ao máximo a beleza das praias de 
Santa Mónica e Varandinha, com os seus mais de 18 quilóme-
tros de areais brancos e macios e água morna. Por todo o lado 
vai encontrar música e sorrisos, verdadeiros símbolos de Cabo 
Verde.

Guia
Moeda: 1 euro – 110 escudo cabo-verdiano
Fuso horário: GMT -2 horas de abril a outubro; -1 hora de no-
vembro a março
Idioma: Português e crioulo

OURIL ÁGUEDA
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Boavista Hotel     

www.caboverde.com 689€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Migrante Guesthouse      

www.migrante-guesthouse.com 789€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Marine Club Hotel     

www.caboverde.com 809€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Royal New Horizon      

www.decameron.com 1019€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em TI

Iberostar Club Boavista       

www.iberostar.com 1.029€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em TI

Riu Karamboa       

www.riu.com 1.089€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em TI

Riu Palace Boavista       

www.riu.com 1.280€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em TI

Riu Touareg       

www.riu.com 1.069€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em TI

Hotel novo inaugurado em Abril de 2018.
Situado na entrada de Sal Rei, a 5 km do aeroporto e na praia de Estoril, o Ouril Hotel Águeda

pode ser uma excelente opção para quem quer visitar Boa Vista e as suas gentes. 
Os 33 quartos estão todos equipados com telefone, frigobar, televisão,

ar condicionado e água quente e fria.
O Hotel dispõe de internet wireless apenas nas zonas comuns do hotel,

de serviços de pequeno almoço e de lavandaria, de um pequeno ginásio e de um jacuzzi,
para satisfazer as necessidades dos clientes. 

No restaurante do rés-do-chão, poderá desfrutar e saborear pratos típicos e internacionais, 
diversos mariscos e a já famosa lagosta. 

No terraço, dispõe ainda de um bar panorâmico com vista privilegiada sobre a baía de Sal Rei.

Praia do Estoril, CP 40, Sal-Rei, Ilha da Boa Vista

zzz



D E S C U B R A  O S  E N C A N TO S
D E  C A B O  V E R D E  E M  FA M I L I A

I B E R O STA R  C LU B  B OA  V I STA  
Cabo Verde, Boa Vista

Sobre a maravilhosa praia de Areia de Chaves, na paradisíaca e tranquila ilha da Boa Vista, 
encontra-se o Iberostar Club Boa Vista, um complexo inesquecível, onde tranquilidade e 
aventura se aliam num cenário privilegiado. Viva umas férias de total harmonia, tendo como 
ponto de partida este exclusivo hotel, cujos confortáveis quartos estão situados em frente à 
praia, repouse nas magníficas piscinas da sua zona ajardinada e relaxe num completo centro 
de Spa.

ESPANHA · PORTUGAL · HUNGRIA · GRÉCIA · BULGÁRIA · MONTENEGRO · TUNÍSIA · MARROCOS
CABO VERDE - MÉXICO · REPÚBLICA DOMINICANA · CUBA · JAMAICA · BRASIL · ESTADOS UNIDOS



D E S C U B R A  O S  E N C A N TO S
D E  C A B O  V E R D E  E M  FA M I L I A

I B E R O STA R  C LU B  B OA  V I STA  
Cabo Verde, Boa Vista

Sobre a maravilhosa praia de Areia de Chaves, na paradisíaca e tranquila ilha da Boa Vista, 
encontra-se o Iberostar Club Boa Vista, um complexo inesquecível, onde tranquilidade e 
aventura se aliam num cenário privilegiado. Viva umas férias de total harmonia, tendo como 
ponto de partida este exclusivo hotel, cujos confortáveis quartos estão situados em frente à 
praia, repouse nas magníficas piscinas da sua zona ajardinada e relaxe num completo centro 
de Spa.
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HILTON CABO VERDE SAL RESORT

ABERTO EM OUTUBRO 2017

O hotel dispõe de 241 elegantes quartos e suites, maioria beneficiando tambem de 
magníficas vistas para o Oceano Atlântico. Todos os quartos estao equipados com 
uma cama king size ou duas camas de casal, TV satelite, telefone, despertador, cofre 
electrónico, minibar, varanda ou terraço, casa de banho com banheira e/ou chuveiro, 
secador de cabelo, roupoes de banho, chinelos, amenidades gratuitas na casa de 
banho, tabua e ferro de engomar.

RESTAURANTE MAGELLAN
Buffet internacional acompanhado por

vinhos escolhidos da adega do hotel.

POOL BAR
Opoções de cozinha saudável, oferecendo 
sumos de frutas e cocktails naturais para 

saborear perto da piscina.

THE BOUNTY BEACH RESTAURANT
Ambiente informal mas refinado na praia 
com o DJ a acompanhar com musica chill 

out. Com uma carta de especialidades
internacionais inovadoras.

BAR CIZE
Coquetéis cuidadosamente

preparados  num ambiente elegante com 
musica caboverdiana ao vivo.

PISCINA DE 1200 M2
As espreguiçadeiras estão disponíveis

na piscina e na praia.

EFOREA SPA
Massagens e tratamentos de beleza

mais requintados.

FITNESS CENTER
O moderno ginasio esta aberto 24 horas e 

oferece personal training gratuito.

KIDS CLUB
Abre todos os dias com actividades

dedicadas aos mais pequenos e com
acesso à piscina para crianças.

SERVIÇO DE QUARTO
Disponível 24 horas.

Avenida dos Hoteis CP230 | Santa Maria | Ilha do Sal | Cabo Verde

www.caboverdesalresort.hilton.com 



Praia de Chaves
Telefone: 00238-2511407
reservas.bv@newhorizonshotels.com

CABO VERDE - SENEGAL





O hotel oferece: Restaurante principal para não fumadores “Santiago” com terraço. Restaurante de 
especialidades Cabo-verdianas “Barlovento” (para não fumadores). Restaurante asiático “Buda” (para não 
fumadores). Restaurante piscina/restaurante africano “Las Dunas”. Lobby bar “Morabeza” (aberto durante 24 
horas, serviço de Tudo Incluído). Bar salão “Lambada”. Bar piscina “Praia” com bar aquático. Bar praça “Brava”. 
Piscina de água doce com jacuzzi (no inverno parcialmente climatizada). Piscina infantil (no inverno climatizada). 
Espreguiçadeiras, sombrinhas e toalhas na piscina, gratuitas. Terraço-solarium. Club para crianças “RiuLand”. 
Parque infantil. Centro de Wellness “Renova Spa” com diferentes tratamentos, salão de beleza e massagens, pago. 
Ginásio, jacuzzi e sauna, gratuitos. Só está permitido o acesso ao ginásio, ao jacuzzi e à sauna a maiores de 
18 anos. No ginásio é obrigatório o uso de calçado desportivo. Cabeleireiro. RiuArt ateliê. Karaoke “Mogambo”/ 
Sports bar. Discoteca “Pacha”. Loja de souvenir, boutique/quiosque. Sala de Internet, pago. WiFi no lobby, grátis.

Quartos: 750 no total. Casa de banho com duche. Secador de cabelo. Telefone. Ar condicionado central. 
Ventilador de teto. Pequeno frigorífico. TV via satélite. Cofre electrónico. Varanda ou terraço. Quarto com três 
camas com: Sofá-cama. Quartos familiares com: Salão independente com sofá-cama. Suites tipo A com: Casa 
de banho com banheira, bidé. Salão independente com sofá. Suites tipo B com: Casa de banho com banheira de 
hidromassagem e cabina de duche. Salão integrado com sofá.

Pago, nos arredores (serviços suplementares): Em colaboração com “Scuba Caribe” (escola profissional 
de mergulho (cert. PADI), serviço suplementar): Cursos de mergulho. Em colaboração com “Surf Vista” (escola 
profissional de surf, serviço suplementar): No inverno (de Outubro a Abril): aluguer de equipamento e aulas de 
Windsurf e Kite (dependente do vento). No verão (de Maio a Setembro): aulas de windsurf para principiantes 
(dependente do vento).

Todas as refeições e snacks: Pequeno-almoço: Buffet variado com 
produtos integrais e cozinha ao vivo. Pequeno-almoço continental/snack. 

Almoço: Buffet com cozinha ao vivo e variedade de sobremesas. Pratos ligeiros no restaurante piscina. 
Tartes e café.

Jantar: Buffets e pratos preparados “no momento”. Noites especiais: buffet temático, 2 vezes por 
semana. Jantares opcionais (reserva prévia): Restaurante de especialidades Cabo-verdianas “Barlovento”. 
Restaurante asiático “Buda”. Restaurante africano “Las Dunas”.

Snacks durante 24 horas. Bebidas: Bebidas nacionais e importadas (alcoólicas/não-alcoólicas) as 24 horas. 

Cofre nos quartos. Desportos e actividades: Ginástica, Campo de voleibol de praia. 2 campos de 
ténis de piso duro com iluminação. Raquetes e bolas de ténis (contra caução). RiuFit: Costas saudáveis, 
hidroginástica, alongamentos, GAP . Ginásio, jacuzzi e sauna. Windsurf (material para principiantes de 
“Scuba Caribe”; material de “Surf Vista”, pago) . Caiaque, gaivotas a pedal, equipamento de snorkel. 1 prova 
de mergulho na piscina.. Desportos aquáticos disponíveis consoante as condições meteorológicas.

Programa de animação: Entretenimento diurno para crianças dos 4 aos 7 anos e dos 8 aos 12 anos em 
“RiuLand” (diariamente). Entretenimento diurno para adultos (diariamente). Actividades no RiuArt ateliê 
(várias vezes por semana). Música ao vivo, espectáculos ou animação nocturna Riu (diariamente).. Entrada 
e bebidas na discoteca “Pacha” (abre 6 noites por semana; permitido a maiores de 18 anos).

A ILHA DA  
BOA VISTA

Ë A TERCEIRA MAIOR  

DO ARQUIPÉLAGO E A MAIS 

PRÓXIMA DO CONTINENTE 

AFRICANO

HOTEL RIU KARAMBOA HHHHH

Cabo Verde · Boa Vista



O hotel oferece: Restaurante principal para não fumadores “Santiago” com terraço. Restaurante de 
especialidades Cabo-verdianas “Barlovento” (para não fumadores). Restaurante asiático “Buda” (para não 
fumadores). Restaurante piscina/restaurante africano “Las Dunas”. Lobby bar “Morabeza” (aberto durante 24 
horas, serviço de Tudo Incluído). Bar salão “Lambada”. Bar piscina “Praia” com bar aquático. Bar praça “Brava”. 
Piscina de água doce com jacuzzi (no inverno parcialmente climatizada). Piscina infantil (no inverno climatizada). 
Espreguiçadeiras, sombrinhas e toalhas na piscina, gratuitas. Terraço-solarium. Club para crianças “RiuLand”. 
Parque infantil. Centro de Wellness “Renova Spa” com diferentes tratamentos, salão de beleza e massagens, pago. 
Ginásio, jacuzzi e sauna, gratuitos. Só está permitido o acesso ao ginásio, ao jacuzzi e à sauna a maiores de 
18 anos. No ginásio é obrigatório o uso de calçado desportivo. Cabeleireiro. RiuArt ateliê. Karaoke “Mogambo”/ 
Sports bar. Discoteca “Pacha”. Loja de souvenir, boutique/quiosque. Sala de Internet, pago. WiFi no lobby, grátis.

Quartos: 750 no total. Casa de banho com duche. Secador de cabelo. Telefone. Ar condicionado central. 
Ventilador de teto. Pequeno frigorífico. TV via satélite. Cofre electrónico. Varanda ou terraço. Quarto com três 
camas com: Sofá-cama. Quartos familiares com: Salão independente com sofá-cama. Suites tipo A com: Casa 
de banho com banheira, bidé. Salão independente com sofá. Suites tipo B com: Casa de banho com banheira de 
hidromassagem e cabina de duche. Salão integrado com sofá.

Pago, nos arredores (serviços suplementares): Em colaboração com “Scuba Caribe” (escola profissional 
de mergulho (cert. PADI), serviço suplementar): Cursos de mergulho. Em colaboração com “Surf Vista” (escola 
profissional de surf, serviço suplementar): No inverno (de Outubro a Abril): aluguer de equipamento e aulas de 
Windsurf e Kite (dependente do vento). No verão (de Maio a Setembro): aulas de windsurf para principiantes 
(dependente do vento).

Todas as refeições e snacks: Pequeno-almoço: Buffet variado com 
produtos integrais e cozinha ao vivo. Pequeno-almoço continental/snack. 

Almoço: Buffet com cozinha ao vivo e variedade de sobremesas. Pratos ligeiros no restaurante piscina. 
Tartes e café.

Jantar: Buffets e pratos preparados “no momento”. Noites especiais: buffet temático, 2 vezes por 
semana. Jantares opcionais (reserva prévia): Restaurante de especialidades Cabo-verdianas “Barlovento”. 
Restaurante asiático “Buda”. Restaurante africano “Las Dunas”.

Snacks durante 24 horas. Bebidas: Bebidas nacionais e importadas (alcoólicas/não-alcoólicas) as 24 horas. 

Cofre nos quartos. Desportos e actividades: Ginástica, Campo de voleibol de praia. 2 campos de 
ténis de piso duro com iluminação. Raquetes e bolas de ténis (contra caução). RiuFit: Costas saudáveis, 
hidroginástica, alongamentos, GAP . Ginásio, jacuzzi e sauna. Windsurf (material para principiantes de 
“Scuba Caribe”; material de “Surf Vista”, pago) . Caiaque, gaivotas a pedal, equipamento de snorkel. 1 prova 
de mergulho na piscina.. Desportos aquáticos disponíveis consoante as condições meteorológicas.

Programa de animação: Entretenimento diurno para crianças dos 4 aos 7 anos e dos 8 aos 12 anos em 
“RiuLand” (diariamente). Entretenimento diurno para adultos (diariamente). Actividades no RiuArt ateliê 
(várias vezes por semana). Música ao vivo, espectáculos ou animação nocturna Riu (diariamente).. Entrada 
e bebidas na discoteca “Pacha” (abre 6 noites por semana; permitido a maiores de 18 anos).
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O hotel oferece: Restaurante “Santo Antão” para não fumadores com terraço. Restaurante de especialidades 
Cabo-verdianas “Boavista”. Restaurante asiático “Kabuki”. Restaurante italiano “Da Marcello”. Restaurante 
piscina/ restaurante africano “Bereber”. Lobby bar “Atlas”. Bar salão “Lacacão”. Bar praça “Rabil”. Bar 
piscina com bar aquático. Bar piscina. Piscina de água doce, jacuzzi (e bar aquático), 1.027 m2, no inverno 
climatizada. 4 piscinas de água salgada, 382/282/382/390 m2. 2 piscinas infantis de água doce (no inverno, 
climatizadas). Espreguiçadeiras, sombrinhas e toalhas nas piscinas, gratuitas. Terraço-solarium. Club para 
crianças “RiuLand”. Parque infantil. Spa com diferentes tratamentos, massagens e salão de beleza, pago. 
Ginásio, banho turco e jacuzzi, gratuitos. Discoteca “Pacha”. Karaoke “Mali”. Loja de souvenir/ boutique. 
Hobbyclub. Sala de Internet, pago. WiFi no lobby, grátis.

Quartos: 1151 no total. Todos os quartos dispõem de: Secador de cabelo. 220 V. Telefone. Ar condicionado 
central. Ventilador de tecto. Pequeno frigorífico. TV via satélite (ecrã plano). Cofre electrónico. Varanda ou 
terraço. Quartos duplos com: Casa de banho com duche. 2 camas de 110x200 cm. Quartos duplos grandes: 
São maiores. Casa de banho com duche. 1 cama de 180x200 cm. Sofá-cama (135x190 cm) ou cama extra. 
Quartos familiares com: Casa de banho com duche. 1 cama de 180x200 cm. Salão independente com sofá-
cama (135x190 cm). Suites tipo A com: Casa de banho com duche. 1 cama de 180x200 cm. Salão independente 
com sofá-cama (135x190 cm). Suites tipo B com: Casa de banho com banheira de hidromassagem e cabina 
de duche. Salão integrado com sofá. Vestidor. 1 cama de 180x200 cm. Quartos duplos em área ADULTS ONLY 
com: Casa de banho com duche. 2 camas (110x200 cm), alguns com 1 cama de 180x200 cm. Alguns com 
sofá. Mini-bar. Garrafeira disponível. Suites em área ADULTS ONLY com: Casa de banho com banheira de 
hidromassagem e bidé, duche separado. 1 cama de 180x200 cm. Vestidor. Salão integrado com sofá. Mini-bar. 
Garrafeira disponível. Vista para o mar.

Todas as refeições e snacks: Pequeno-almoço: Buffet variado com 
produtos integrais e cozinha ao vivo. Pequeno-almoço continental/

snack.. Almoço: Buffet com cozinha ao vivo e variedade de sobremesas. Pratos ligeiros no restaurante  
piscina. Tartes e café.. Jantar: Buffets e pratos preparados “no momento”. Noites especiais: buffet 
temático, 2 vezes por semana. Jantares opcionais (reserva prévia): Restaurante de especialidades Cabo-
verdianas “Boavista”. Restaurante asiático “Kabuki”. Restaurante italiano “Da Marcello”. Restaurante 
africano “Bereber”.

Snacks durante 24 horas. Bebidas: Bebidas nacionais e importadas (alcoólicas/não-alcoólicas) as 24 horas. 
Exclusivo para os clientes de ADULTS ONLY: Restaurante gourmet a la carte “Kulinarium” (jantar opcional, 
uma vez por semana, reserva prévia). Reposição do mini-bar e da garrafeira disponível nos quartos.

Cofre nos quartos. Desportos e actividades: 2 campos de ténis de piso duro (1 com iluminação). Raquetes 
e bolas de ténis (contra caução). 1 campo poli-desportivo. Ginástica, voleibol de praia. RiuFit: Costas 
saudáveis, hidroginástica, alongamentos, GAP . Ginásio, banho turco, jacuzzi. Caiaque, equipamento de 
snorkel. 1 prova de mergulho na piscina.

Programa de animação: Entretenimento diurno para crianças dos 4 aos 7 anos e dos 8 aos 12 anos em 
“RiuLand” (diariamente). Entretenimento diurno para adultos (diariamente). Actividades no hobbyclub 
(várias vezes por semana). Música ao vivo, espectáculos ou animação nocturna Riu (diariamente). Entrada e 
bebidas na discoteca (abre 6 noites por semana).

A ILHA DA  
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O hotel oferece: Restaurante “Santo Antão” para não fumadores com terraço. Restaurante de especialidades 
Cabo-verdianas “Boavista”. Restaurante asiático “Kabuki”. Restaurante italiano “Da Marcello”. Restaurante 
piscina/ restaurante africano “Bereber”. Lobby bar “Atlas”. Bar salão “Lacacão”. Bar praça “Rabil”. Bar 
piscina com bar aquático. Bar piscina. Piscina de água doce, jacuzzi (e bar aquático), 1.027 m2, no inverno 
climatizada. 4 piscinas de água salgada, 382/282/382/390 m2. 2 piscinas infantis de água doce (no inverno, 
climatizadas). Espreguiçadeiras, sombrinhas e toalhas nas piscinas, gratuitas. Terraço-solarium. Club para 
crianças “RiuLand”. Parque infantil. Spa com diferentes tratamentos, massagens e salão de beleza, pago. 
Ginásio, banho turco e jacuzzi, gratuitos. Discoteca “Pacha”. Karaoke “Mali”. Loja de souvenir/ boutique. 
Hobbyclub. Sala de Internet, pago. WiFi no lobby, grátis.

Quartos: 1151 no total. Todos os quartos dispõem de: Secador de cabelo. 220 V. Telefone. Ar condicionado 
central. Ventilador de tecto. Pequeno frigorífico. TV via satélite (ecrã plano). Cofre electrónico. Varanda ou 
terraço. Quartos duplos com: Casa de banho com duche. 2 camas de 110x200 cm. Quartos duplos grandes: 
São maiores. Casa de banho com duche. 1 cama de 180x200 cm. Sofá-cama (135x190 cm) ou cama extra. 
Quartos familiares com: Casa de banho com duche. 1 cama de 180x200 cm. Salão independente com sofá-
cama (135x190 cm). Suites tipo A com: Casa de banho com duche. 1 cama de 180x200 cm. Salão independente 
com sofá-cama (135x190 cm). Suites tipo B com: Casa de banho com banheira de hidromassagem e cabina 
de duche. Salão integrado com sofá. Vestidor. 1 cama de 180x200 cm. Quartos duplos em área ADULTS ONLY 
com: Casa de banho com duche. 2 camas (110x200 cm), alguns com 1 cama de 180x200 cm. Alguns com 
sofá. Mini-bar. Garrafeira disponível. Suites em área ADULTS ONLY com: Casa de banho com banheira de 
hidromassagem e bidé, duche separado. 1 cama de 180x200 cm. Vestidor. Salão integrado com sofá. Mini-bar. 
Garrafeira disponível. Vista para o mar.

Todas as refeições e snacks: Pequeno-almoço: Buffet variado com 
produtos integrais e cozinha ao vivo. Pequeno-almoço continental/

snack.. Almoço: Buffet com cozinha ao vivo e variedade de sobremesas. Pratos ligeiros no restaurante  
piscina. Tartes e café.. Jantar: Buffets e pratos preparados “no momento”. Noites especiais: buffet 
temático, 2 vezes por semana. Jantares opcionais (reserva prévia): Restaurante de especialidades Cabo-
verdianas “Boavista”. Restaurante asiático “Kabuki”. Restaurante italiano “Da Marcello”. Restaurante 
africano “Bereber”.

Snacks durante 24 horas. Bebidas: Bebidas nacionais e importadas (alcoólicas/não-alcoólicas) as 24 horas. 
Exclusivo para os clientes de ADULTS ONLY: Restaurante gourmet a la carte “Kulinarium” (jantar opcional, 
uma vez por semana, reserva prévia). Reposição do mini-bar e da garrafeira disponível nos quartos.

Cofre nos quartos. Desportos e actividades: 2 campos de ténis de piso duro (1 com iluminação). Raquetes 
e bolas de ténis (contra caução). 1 campo poli-desportivo. Ginástica, voleibol de praia. RiuFit: Costas 
saudáveis, hidroginástica, alongamentos, GAP . Ginásio, banho turco, jacuzzi. Caiaque, equipamento de 
snorkel. 1 prova de mergulho na piscina.

Programa de animação: Entretenimento diurno para crianças dos 4 aos 7 anos e dos 8 aos 12 anos em 
“RiuLand” (diariamente). Entretenimento diurno para adultos (diariamente). Actividades no hobbyclub 
(várias vezes por semana). Música ao vivo, espectáculos ou animação nocturna Riu (diariamente). Entrada e 
bebidas na discoteca (abre 6 noites por semana).
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O hotel oferece: Restaurante principal “Africa” com terraço. Restaurante fusion “Krystal”. Restaurante japonês 
“Mitsuki”. Restaurante snack “Sal Rei” com terraço/ Steakhouse. Lobby bar “Muscat” com terraço. Pastelaria 
“Capuchino”. Bar salão “Kizomba” com terraço. Palco ao ar livre. Sports bar. Bar piscina com bar aquático “Grogue” 
. Bar piscina com bar aquático “Pontchi”. 3 piscinas, de 506/252/248 m2. Piscina infantil 16 m2. Espreguiçadeiras, 
sombrinhas e toalhas na piscina, gratuitas. Terraço-solarium. Club para crianças “RiuLand”. Parque infantil. Centro 
de Wellness “Renova Spa” com diferentes tratamentos, salão de beleza, cabeleireiro e massagens, pago. Ginásio, 
jacuzzi e banho turco, gratuitos. RiuArt ateliê.

Quartos: 503 no total. Todos os quartos dispõem de: Casa de banho com chuveiro de chuva e lavatório 
duplo. Espelho especial para maquilhagem. Secador de cabelo. Roupão de banho. 220 V. Telefone. WiFi, grátis. 
Ar condicionado central. Ventilador de tecto. Mini-bar. Garrafeira disponível. TV via satélite (ecrã plano). Cofre 
electrónico. Ferro e tábua de engomar. Varanda ou terraço. No edifício principal.

Vilas no jardim. Quartos duplos Swim-up: Idade mínima neste tipo de quarto 18 anos. Fervedor de água 
para café ou chá. 2 camas (110 x 200 cm) ou 1 cama king (180 x 200 cm). Zona de estar com sofá. Terraço com 
espreguiçadeiras e pequena piscina privada.

Pago, nos arredores (serviços suplementares): Em colaboração com “Scuba Caribe” (escola profissional 
de mergulho (cert. PADI), serviço suplementar): Cursos de mergulho. Em colaboração com “Surf Vista” (escola 
profissional de surf, serviço suplementar): No inverno (de Outubro a Abril): aluguer de equipamento e aulas de 
Windsurf e Kite (dependente do vento). No verão (de Maio a Setembro): aulas de windsurf para principiantes 
(dependente do vento).

Pequeno-almoço: Buffet variado, cozinha ao vivo. Pequeno-almoço 
continental/snack. Almoço: Buffet com pratos frios e quentes e cozinha ao 

vivo. Pizzas, massas, saladas e variedade de sobremesas. Jantar: Buffets e pratos preparados “no momento”. 
Noites especiais: buffet temático (3 vezes por semana). Jantares opcionais (reserva prévia): Restaurante fusion 
“Krystal” (à carta). Restaurante japonês (à carta). Steakhouse (à carta). Ao jantar é pedido o uso de roupa 
apropriada (restaurante principal: para os cavalheiros, camisa, ou camisola, de manga; restaurantes temático: 
para os cavalheiros, calças e camisa, ou camisola, de manga). 

Snacks durante 24 horas. Para almoço e snacks: escolha livre entre as ofertas dos hotéis Riu Palace Boavista 
e Riu Karamboa.. Bebidas: Bebidas nacionais e importadas (alcoólicas/não-alcoólicas) as 24 horas. Reposição do 
mini-bar e da garrafeira disponível nos quartos. Consumo de bebidas nos bares dos hotéis Riu Palace Boavista e 
Riu Karamboa.

Desportos e actividades: Ginásio e voleibol de praia. Atividades na área RiuFit (diariamente). Banho turco e 
jacuzzi. 1 prova de mergulho na piscina. Caiaque, body board, equipamento de snorkel. Windsurf (material para 
principiantes de “Scuba Caribe”; material de “Surf Vista”, pago). Desportos aquáticos disponíveis consoante as 
condições meteorológicas. No Riu Karamboa: 2 campos de ténis de piso duro com iluminação. Raquetes e bolas 
de ténis (contra caução).

Programa de lazer: Entretenimento diurno para crianças dos 4 aos 7 anos e dos 8 aos 12 anos em “RiuLand” (6 
vezes por semana). Entretenimento diurno para adultos (diariamente). Programa nocturno Riu, espectáculos ou 
música ao vivo (diariamente). No Riu Karamboa: Entrada e bebidas na discoteca “Pacha”, abre 6 noites por semana 
(permitido a maiores de 18 anos).

A ILHA DA  
BOA VISTA

DESTINO PERFEITO PARA 

RELAXAR E DESCOBRIR 

AUTÊNTICOS PARAÍSOS 

NATURAIS,

HOTEL RIU PALACE BOAVISTA HHHHH

Cabo Verde · Boa Vista

MODEL MODEL

MODEL

MODEL

MODEL

MODEL



O hotel oferece: Restaurante principal “Africa” com terraço. Restaurante fusion “Krystal”. Restaurante japonês 
“Mitsuki”. Restaurante snack “Sal Rei” com terraço/ Steakhouse. Lobby bar “Muscat” com terraço. Pastelaria 
“Capuchino”. Bar salão “Kizomba” com terraço. Palco ao ar livre. Sports bar. Bar piscina com bar aquático “Grogue” 
. Bar piscina com bar aquático “Pontchi”. 3 piscinas, de 506/252/248 m2. Piscina infantil 16 m2. Espreguiçadeiras, 
sombrinhas e toalhas na piscina, gratuitas. Terraço-solarium. Club para crianças “RiuLand”. Parque infantil. Centro 
de Wellness “Renova Spa” com diferentes tratamentos, salão de beleza, cabeleireiro e massagens, pago. Ginásio, 
jacuzzi e banho turco, gratuitos. RiuArt ateliê.

Quartos: 503 no total. Todos os quartos dispõem de: Casa de banho com chuveiro de chuva e lavatório 
duplo. Espelho especial para maquilhagem. Secador de cabelo. Roupão de banho. 220 V. Telefone. WiFi, grátis. 
Ar condicionado central. Ventilador de tecto. Mini-bar. Garrafeira disponível. TV via satélite (ecrã plano). Cofre 
electrónico. Ferro e tábua de engomar. Varanda ou terraço. No edifício principal.

Vilas no jardim. Quartos duplos Swim-up: Idade mínima neste tipo de quarto 18 anos. Fervedor de água 
para café ou chá. 2 camas (110 x 200 cm) ou 1 cama king (180 x 200 cm). Zona de estar com sofá. Terraço com 
espreguiçadeiras e pequena piscina privada.

Pago, nos arredores (serviços suplementares): Em colaboração com “Scuba Caribe” (escola profissional 
de mergulho (cert. PADI), serviço suplementar): Cursos de mergulho. Em colaboração com “Surf Vista” (escola 
profissional de surf, serviço suplementar): No inverno (de Outubro a Abril): aluguer de equipamento e aulas de 
Windsurf e Kite (dependente do vento). No verão (de Maio a Setembro): aulas de windsurf para principiantes 
(dependente do vento).

Pequeno-almoço: Buffet variado, cozinha ao vivo. Pequeno-almoço 
continental/snack. Almoço: Buffet com pratos frios e quentes e cozinha ao 

vivo. Pizzas, massas, saladas e variedade de sobremesas. Jantar: Buffets e pratos preparados “no momento”. 
Noites especiais: buffet temático (3 vezes por semana). Jantares opcionais (reserva prévia): Restaurante fusion 
“Krystal” (à carta). Restaurante japonês (à carta). Steakhouse (à carta). Ao jantar é pedido o uso de roupa 
apropriada (restaurante principal: para os cavalheiros, camisa, ou camisola, de manga; restaurantes temático: 
para os cavalheiros, calças e camisa, ou camisola, de manga). 

Snacks durante 24 horas. Para almoço e snacks: escolha livre entre as ofertas dos hotéis Riu Palace Boavista 
e Riu Karamboa.. Bebidas: Bebidas nacionais e importadas (alcoólicas/não-alcoólicas) as 24 horas. Reposição do 
mini-bar e da garrafeira disponível nos quartos. Consumo de bebidas nos bares dos hotéis Riu Palace Boavista e 
Riu Karamboa.

Desportos e actividades: Ginásio e voleibol de praia. Atividades na área RiuFit (diariamente). Banho turco e 
jacuzzi. 1 prova de mergulho na piscina. Caiaque, body board, equipamento de snorkel. Windsurf (material para 
principiantes de “Scuba Caribe”; material de “Surf Vista”, pago). Desportos aquáticos disponíveis consoante as 
condições meteorológicas. No Riu Karamboa: 2 campos de ténis de piso duro com iluminação. Raquetes e bolas 
de ténis (contra caução).

Programa de lazer: Entretenimento diurno para crianças dos 4 aos 7 anos e dos 8 aos 12 anos em “RiuLand” (6 
vezes por semana). Entretenimento diurno para adultos (diariamente). Programa nocturno Riu, espectáculos ou 
música ao vivo (diariamente). No Riu Karamboa: Entrada e bebidas na discoteca “Pacha”, abre 6 noites por semana 
(permitido a maiores de 18 anos).
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RIU PALACE CABO VERDE
RIU FUNANÁ

VILA FAROL

DUNAS DE SAL

OÁSIS BELORIZONTE

MORABEZA

PONTÃO

ODJO D’ÁGUA

MELIA TORTUGA
BEACH

OÁSIS SALINAS SEA

MURDEIRA VILLAGE
RESORT

Sal

As praias são a principal riqueza natural desta ilha.
A praia de Santa Maria possui uma extensão de 8 km de areia 

fina e dourada com um mar de águas transparentes e de cor 
azul-turquesa. É nesta praia que se situa a maior parte da oferta 
hoteleira da ilha. A cidade de Santa Maria que reivindica para si o 
estatuto de Câmara Municipal, cresceu muito nos últimos anos 
e dispõe hoje de numerosas lojas e restaurantes, pelo que uma 
das opções do visitante é agora consagrar longas horas a pas-
sear-se, conviver, alimentar-se e fazer compras na cidade. Pode 
ainda praticar vários desportos aquáticos, tais como mergulho, 
pesca, windsurf ou kitesurf ou efetuar uma volta à ilha.

As salinas de Pedra de Lume localizadas dentro de uma cra-
tera de um vulcão já extinto apresentam aos seus visitantes uma 

paisagem de inegável beleza e são consideradas Património 
Cultural Nacional. As suas lagoas têm um teor de sal 24 vezes 
superior à água do mar e nelas pode-se tomar um banho ines-
quecível, pois com tanta densidade flutuamos como se não 
tivéssemos peso. Depois da visita às Salinas não deixe de mer-
gulhar na piscina natural da Buracona e aqui apreciar o famoso 
olho azul (um buraco na rocha que ao refletir o sol na água do 
mar assemelha-se a um verdadeiro olho).

A língua é a mais rica manifestação da cultura cabo-verdiana. 
O crioulo surgiu nos primeiros anos de povoamento do arqui-
pélago, decorrente da necessidade de entendimento entre os 
escravos e os povoadores europeus. O crioulo tornou-se um 
símbolo, que vai para além da linguagem, tendo-se convertido 
numa identidade social rica, genuína e mística. As festas e even-
tos tradicionais transpiram a autenticidade e a mística da cultura 
crioula, onde se festejam, lado a lado, o profano e o religioso. 
Os temas “saudade”, “amor”, “alegria” e “tristeza” constituíram o 
mote para o surgimento de géneros musicais e danças, tipica-
mente crioulas, e que expressam a identidade do povo destas 
ilhas. Deixe-se envolver pela magia dos ritmos quentes do batu-
que, funaná, coladeira e apaixone-se, ao som das mornas, nas 
noites cabo-verdianas. Sinta esta mística crioula e saia revigora-
do desta memorável experiência.

A visitar 
A não perder as festas de Verão da ilha do Sal, começando pelas 
Festas de Santa Cruz 3 de maio, a Festa de São João a 13 de ju-
nho e a Festa de São Pedro a 24 de junho. Mas nem só de festa 
vive a ilha, um passeio de jipe leva à descoberta das Salinas Pedra 
Lume onde é possível tomar um banho relaxante e flutuar numa 
água 26 vezes mais salgada que a do mar, descobrir as piscinas 
naturais do Olho Azul onde a água transparente que convida a 
banhos sem fim. Aproveite ainda para conhecer a costa fazendo 
um passeio de barco ou para praticar mergulho.
 

Guia
Moeda: 1 euro – 110 escudo cabo-verdiano
Fuso horário: GMT -2 horas de abril a outubro; -1 hora de no-
vembro a março
Idioma: Português e crioulo

MELIA
DUNAS BEACH

MELIA SOL DUNAS
MELIA LLANA

HILTON SAL 

VILA VERDE
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Santa Maria do Sal A Ilha das Águas Azul-Turquesa
8 DIAS / 7 NOITES 
1º DIA - LISBOA, PORTO OU FARO / SAL
Comparência no aeroporto três horas antes da partida. Forma-
lidade de embarque e partida para CABO VERDE. Após cerca de 
três horas e meia de voo, chegada e assistência pelos delegados 
SOLFÉRIAS. Transporte para o hotel escolhido e alojamento.
2º AO 7º DIA - SAL (SANTA MARIA)
Estadia em Santa Maria. Dias inteiramente livres. As praias são a 
principal riqueza natural desta ilha. A praia de Santa Maria possui 
uma extensão de 8 km de areia fina e dourada com um mar de 
águas transparentes e de cor azul-turquesa. É nesta praia que 
se situa a maior parte da oferta hoteleira da ilha. A cidade de 
Santa Maria que reivindica para si o estatuto de Câmara Muni-
cipal, cresceu muito nos últimos anos e dispõe hoje de nume-
rosas lojas e restaurantes, pelo que uma das opções do visitante 

é agora consagrar longas horas a passear-se, conviver, alimen-
tar-se e fazer compras na cidade. Recorrendo ao nosso recetivo 
local poderá optar por ocupar parte das suas férias praticando 
desportos aquáticos, tais como mergulho, pesca, windsurf ou 
kitesurf ou efetuar uma volta à ilha em excursão organizada ten-
do desta forma um contacto com a população e modo de vida 
local ou ainda optar por uma excursão a outra ilha do arquipéla-
go, podendo conhecer um pouco mais da vida cabo-verdiana e 
constatar os contrastes naturais de ilha para ilha. Veja as nossas 
sugestões em www.solferias.pt 
8º DIA - SAL / LISBOA, PORTO OU FARO
À hora indicada, partida para o aeroporto. Formalidades de em-
barque assistidas pelos delegados SOLFÉRIAS. Regresso a Lis-
boa, Porto ou Faro. Chegada e fim dos nossos serviços.

Preços por pessoa em euros Os preços incluem taxas de aeroportos, segurança e combustível à partida de Lisboa (valor indicativo 223,00 Euros ) / Os valores das taxas 
estão sujeitos a reconfirmação / (1) Possibilidade de alojar 2 adultos e 2 crianças (2) Ocupação Min 3 pax  Serviços Incluídos no Preço  Voos Lisboa/Sal/Lisboa em voos 
TACV em classe O ou em voos TAP em classe G com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência local; 7 noites de alojamento no 
hotel e regime escolhidos; Taxas de aeroportos, segurança e combustível à partida de Lisboa (sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagens Operador; 
Visto (obrigatório) para dados de passaporte enviados até 5 dias úteis antes do início da viagem. / Serviços Não Incluídos no Preço taxa turística (valor indicativo de 2 euros 
por pessoa e noite), aplicável a maiores de 16 anos, até ao máximo de 10 noites consecutivas, paga localmente nos hotéis. Outros que não mencionados no programa e 
extras de carácter pessoal.

VOOS TAP - Partidas de Lisboa, Porto ou Faro às 2ªs, 5ªs e 6ªs feiras, sábados e domingos
VOOS TACV - Partidas de Lisboa às 2ªs, 3ªs, 4ªs e 5ªs feiras, sábados e domingos
VOO TAP REVEILLON - Partidas de Lisboa a 26 dezembro
VOO ESPECIAL CARNAVAL - Partidas de Lisboa a 02 março
VOO ESPECIAL PÁSCOA - Partidas de Lisboa de 06 a 27 de abril (última partida) PROGRAMAS ESPECIAIS LUA DE MEL EM WWW.SOLFERIAS.PT

Oásis Salinas Sea       

www.oasisatlantico.com 929€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Central      

www.caboverde.com 639€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Pontão      

www.caboverde.com 739€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Murdeira Village     

www.murdeiravillage.com 729€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Vila Verde      

www.aguahotels.com 679€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Dunas de Sal      855€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA
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Morabeza      

www.hotelmorabeza.com 1.059€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Oásis Belorizonte      

www.oasisatlantico.com 1.059€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em TI

Vila Farol      

www.caboverde.com 1.069€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em TI

Oásis Salinas Sea       

www.oasisatlantico.com 1.209€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em TI

Melia Sol Dunas Beach Resort       

www.melia.com 1.229€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em TI

Melia Tortuga Beach       

www.melia.com 1.189€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em TI

Melia Llana Resort & SPA       

www.melia.com 1.295€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em TI

Melia Dunas Beach       

www.melia.com 1.249€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em TI

Riu Palace Cabo Verde       

www.riu.com 1.289€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em TI

Hilton Cabo Verde Sal Resort *****  

www.hilton.com 1.349€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em TI

Riu Funana       

www.riu.com 1.169€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em TI

Odjo D’Água      

www.odjodagua.net 999€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA
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Situado na Ilha do Sal, na vila de Santa Maria, este hotel fica a 15 minutos do 
Aeroporto. Dispõe de 84 quartos espaçosos e confortáveis, divididos pelas categorias 
de Duplo, Apartamentos tipo T1 e Suites tipo T2, todos com casa de banho privativa,

ar condicionado, televisão, satélite, minibar, telefone, água quente e varanda exterior.

O hotel também dispõe de uma piscina de água doce e um bar de apoio à piscina,
assim como um serviço de rent-a-car.

Vila de Santa Maria - Ilha do Sal
Telefone: 00238 2428060/63 / Fax: 00238-2421455 / ctpontao@cvtelecom.cv

www.hoteldunasdesal.com





Situação: * Completamente reformado no verão/outono 2016. Situado na Ilha do Sal, no arquipélago de Cabo 
Verde. Edifício principal e edifícios anexos de 2 andares. Situado directamente na praia, juntamente com o 
Hotel Riu Funana. Espreguiçadeiras e sombrinhas na praia, gratuitas. A 1,5 km de Santa Maria. A 15 km do 
aeroporto. Cartões de crédito aceites: Visa.

O hotel oferece: * Restaurante principal “Promenade” com terraço. Restaurante fusion “Krystal” . Restaurante 
italiano “Sofia”. Restaurante piscina “Santa Maria”/Steakhouse. Lobby bar “Daiquiri” com pastelaria e 
geladaria “Capuchino”. Bar salão “Boavista” com terraço. Bar piscina com bar aquático “Botafogo”. Bar praça 
“Batucada”. Bar praia “Sal”, 2 piscinas, no inverno uma delas climatizada. Piscina infantil. Espreguiçadeiras, 
sombrinhas e toalhas na piscina, gratuitas. Terraço-solarium, Centro de Wellness “Renova Spa” com diferentes 
tratamentos, salão de beleza e massagens, pago. Ginásio, jacuzzi e sauna, gratuitos. Cabeleireiro, No ginásio é 
obrigatório o uso de calçado desportivo. Sala de jogos. Loja de souvenir. WiFi em todo o hotel, gratuito.

Quartos: 500 no total. Casa de banho com duche. Roupão de banho. Secador de cabelo. Lavatório duplo. 
Espelho especial para maquilhagem. 220 V. Telefone. WiFi gratuito. Ar condicionado central. Ventilador de 
teto. Mini-bar. Garrafeira disponível. Fervedor de água para café ou chá. TV via satélite (ecrã plano). Cofre 
electrónico . Varanda ou terraço.

Pago, nos arredores (serviços suplementares): Em colaboração com “Scuba Caribe” (escola profissional de 
mergulho (cert. PADI): Cursos de mergulho. Em colaboração com “Surf Zone” (escola profissional de surf): No 
inverno (de Outubro a Abril): aluguer de equipamento e aulas de Windsurf e Kite (dependente do vento). No verão 
(de Maio a Setembro): aulas de windsurf para principiantes (dependente do vento).

Todas as refeições e snacks: Pequeno-almoço: Buffet variado com produtos 
integrais e cozinha ao vivo. Pequeno-almoço continental/snack. Almoço: 

Buffet com cozinha ao vivo e variedade de sobremesas. Pratos ligeiros no restaurante piscina. . Tartes e café. 
Jantar: Buffets e pratos preparados “no momento”. Noites especiais: buffet temático, 2 vezes por semana. 
Jantares opcionais (reserva prévia): Restaurante fusion “Krystal” (à carta). Steakhouse “Santa Maria” (à carta). 
Restaurante italiano “Sofia” (à carta, buffet de entradas e de sobremesas).

No Hotel Riu Funana: Restaurante “Kulinarium” (à carta). Restaurante especialidades Cabo-verdianas ou 
“Grill” (buffet, alternativamente) . Restaurante asiático “Mandalay” (buffet).

Snacks durante 24 horas. Bebidas: Bebidas nacionais e importadas (alcoólicas/não-alcoólicas) as 24 horas. 
Reposição do mini-bar e da garrafeira disponível nos quartos.

Cofre nos quartos. Desportos e actividades: Voleibol de praia, ginástica . Ginásio, jacuzzi e sauna. Windsurf 
(material para principiantes de “Scuba Caribe”). Caiaque, body board, equipamento de snorkel. 1 prova de 
mergulho na piscina. No Hotel Riu Funana: RiuFit: Costas saudáveis, hidroginástica, alongamentos, GAP. 
Campo poli-desportivo (ténis, futebol, basquetebol). Raquetes e bolas de ténis (contra caução).

Programa de lazer: Entretenimento diurno para adultos (várias vezes por semana).

No Hotel Riu Funana: Entretenimento diurno para crianças dos 4 aos 7 anos e dos 8 aos 12 anos em “RiuLand” 
(diariamente). Actividades no RiuArt ateliê (várias vezes por semana). Música ao vivo, espectáculos ou animação 
nocturna Riu (várias vezes por semana). Entrada e bebidas na discoteca “Pacha” (abre 6 noites por semana).

A ILHA DO SAL

TEM UM O CARÁCTER 

AMÁVEL DA SUA 

POPULAÇÃO, UM CLIMA 

TROPICAL SUAVE E AS 

SUAS ESPECTACULARES 

PRAIAS.

RIU PALACE CABO VERDE HHHHH

Cabo Verde · Ilha do Sal



Situação: * Completamente reformado no verão/outono 2016. Situado na Ilha do Sal, no arquipélago de Cabo 
Verde. Edifício principal e edifícios anexos de 2 andares. Situado directamente na praia, juntamente com o 
Hotel Riu Funana. Espreguiçadeiras e sombrinhas na praia, gratuitas. A 1,5 km de Santa Maria. A 15 km do 
aeroporto. Cartões de crédito aceites: Visa.

O hotel oferece: * Restaurante principal “Promenade” com terraço. Restaurante fusion “Krystal” . Restaurante 
italiano “Sofia”. Restaurante piscina “Santa Maria”/Steakhouse. Lobby bar “Daiquiri” com pastelaria e 
geladaria “Capuchino”. Bar salão “Boavista” com terraço. Bar piscina com bar aquático “Botafogo”. Bar praça 
“Batucada”. Bar praia “Sal”, 2 piscinas, no inverno uma delas climatizada. Piscina infantil. Espreguiçadeiras, 
sombrinhas e toalhas na piscina, gratuitas. Terraço-solarium, Centro de Wellness “Renova Spa” com diferentes 
tratamentos, salão de beleza e massagens, pago. Ginásio, jacuzzi e sauna, gratuitos. Cabeleireiro, No ginásio é 
obrigatório o uso de calçado desportivo. Sala de jogos. Loja de souvenir. WiFi em todo o hotel, gratuito.

Quartos: 500 no total. Casa de banho com duche. Roupão de banho. Secador de cabelo. Lavatório duplo. 
Espelho especial para maquilhagem. 220 V. Telefone. WiFi gratuito. Ar condicionado central. Ventilador de 
teto. Mini-bar. Garrafeira disponível. Fervedor de água para café ou chá. TV via satélite (ecrã plano). Cofre 
electrónico . Varanda ou terraço.

Pago, nos arredores (serviços suplementares): Em colaboração com “Scuba Caribe” (escola profissional de 
mergulho (cert. PADI): Cursos de mergulho. Em colaboração com “Surf Zone” (escola profissional de surf): No 
inverno (de Outubro a Abril): aluguer de equipamento e aulas de Windsurf e Kite (dependente do vento). No verão 
(de Maio a Setembro): aulas de windsurf para principiantes (dependente do vento).

Todas as refeições e snacks: Pequeno-almoço: Buffet variado com produtos 
integrais e cozinha ao vivo. Pequeno-almoço continental/snack. Almoço: 

Buffet com cozinha ao vivo e variedade de sobremesas. Pratos ligeiros no restaurante piscina. . Tartes e café. 
Jantar: Buffets e pratos preparados “no momento”. Noites especiais: buffet temático, 2 vezes por semana. 
Jantares opcionais (reserva prévia): Restaurante fusion “Krystal” (à carta). Steakhouse “Santa Maria” (à carta). 
Restaurante italiano “Sofia” (à carta, buffet de entradas e de sobremesas).

No Hotel Riu Funana: Restaurante “Kulinarium” (à carta). Restaurante especialidades Cabo-verdianas ou 
“Grill” (buffet, alternativamente) . Restaurante asiático “Mandalay” (buffet).

Snacks durante 24 horas. Bebidas: Bebidas nacionais e importadas (alcoólicas/não-alcoólicas) as 24 horas. 
Reposição do mini-bar e da garrafeira disponível nos quartos.

Cofre nos quartos. Desportos e actividades: Voleibol de praia, ginástica . Ginásio, jacuzzi e sauna. Windsurf 
(material para principiantes de “Scuba Caribe”). Caiaque, body board, equipamento de snorkel. 1 prova de 
mergulho na piscina. No Hotel Riu Funana: RiuFit: Costas saudáveis, hidroginástica, alongamentos, GAP. 
Campo poli-desportivo (ténis, futebol, basquetebol). Raquetes e bolas de ténis (contra caução).

Programa de lazer: Entretenimento diurno para adultos (várias vezes por semana).

No Hotel Riu Funana: Entretenimento diurno para crianças dos 4 aos 7 anos e dos 8 aos 12 anos em “RiuLand” 
(diariamente). Actividades no RiuArt ateliê (várias vezes por semana). Música ao vivo, espectáculos ou animação 
nocturna Riu (várias vezes por semana). Entrada e bebidas na discoteca “Pacha” (abre 6 noites por semana).

A ILHA DO SAL

TEM UM O CARÁCTER 

AMÁVEL DA SUA 

POPULAÇÃO, UM CLIMA 

TROPICAL SUAVE E AS 

SUAS ESPECTACULARES 

PRAIAS.

RIU PALACE CABO VERDE HHHHH

Cabo Verde · Ilha do Sal



Situação: Parcialmente reformado no verão/outono 2016. Situado na Ilha do Sal, no arquipélago de Cabo Verde. 
Edifício principal e edifícios anexos de 2 andares. Situado directamente na praia, ao lado do Riu Palace Cabo 
Verde. Espreguiçadeiras e sombrinhas na praia, gratuitas. A 1,5 km de Santa María. A 15 km do aeroporto. 
Cartões de crédito aceites: Visa.

O hotel oferece: Restaurante principal “Espargos” com terraço. Restaurante asiático “Mandalay”. Restaurante 
piscina “Mambana”/restaurante de especialidades Cabo-verdianas/grill . Restaurante “Kulinarium”. Lobby bar 
“Santo Antão”. Bar salão “Abacaxi” com terraço. Sports bar. Bar piscina com bar aquático “Mindelo”. Bar praça 
“Batucada”. Bar “Barracuda”, com palco e pista de dança. Bar praia “Sal”. 2 piscinas com jacuzzi (no inverno 
uma delas climatizada). Piscina infantil. Espreguiçadeiras, sombrinhas e toalhas na piscina, gratuitas. Terraço-
solarium. Club para crianças “RiuLand” e parque infantil. RiuArt ateliê. Discoteca “Pacha”. Loja de souvenir, 
boutique/quiosque. WiFi gratuito nas áreas públicas do hotel.

Quartos: 572 no total. Casa de banho com duche. Secador de cabelo. 220 V. Telefone. Ar condicionado central. 
Ventilador de teto. Pequeno frigorífico. Fervedor de água para café ou chá. TV via satélite (ecrã plano). Cofre. 
Varanda ou terraço.

Desportos e actividades: Em colaboração com “Scuba Caribe” (escola profissional de mergulho (cert. PADI): 
Cursos de mergulho. Em colaboração com “Surf Zone” (escola profissional de surf): No inverno (de Outubro a 
Abril): aluguer de equipamento e aulas de Windsurf e Kite (dependente do vento). No verão (de Maio a Setembro): 
aulas de windsurf para principiantes (dependente do vento).

Todas as refeições e snacks: Pequeno-almoço: Buffet variado com produtos 
integrais e cozinha ao vivo. Pequeno-almoço continental/snack. Tartes e café. 

Jantar: Buffets e pratos preparados “no momento”. Noites especiais: buffet temático, 2 vezes por semana. 
Jantares opcionais (reserva prévia): Restaurante asiático “Mandalay” (buffet). “Grill” ou especialidades Cabo-
verdianas (alternativamente) no restaurante piscina (buffet). Restaurante “Kulinarium” (à carta). 

Snacks durante 24 horas. Bebidas: Bebidas nacionais e importadas (alcoólicas/não-alcoólicas) as 24 horas. 
Cofre nos quartos. Desportos e actividades: Ténis de mesa, ginástica, Voleibol de praia. Raquetes e bolas 
de ténis (contra caução). RiuFit: Costas saudáveis, hidroginástica, alongamentos, GAP. Windsurf (material 
para principiantes de “Scuba Caribe”). Caiaque, body board, equipamento de snorkel. 1 prova de mergulho na 
piscina. Desportos aquáticos disponíveis consoante as condições meteorológicas.

No Riu Palace Cabo Verde: Ginásio, jacuzzi e sauna. 

Programa de animação: Entretenimento diurno para crianças dos 4 aos 7 anos e dos 8 aos 12 anos em “RiuLand” 
(diariamente). Entretenimento diurno para adultos (diariamente). Actividades no RiuArt ateliê (várias vezes 
por semana). Música ao vivo, espectáculos ou animação nocturna Riu (diariamente). Entrada e bebidas na 
discoteca “Pacha” (abre 6 noites por semana).

A ILHA DO SAL. 
É UMA DAS DEZ ILHAS 

QUE INTEGRAM O 

ARQUIPÉLAGO DE  

CABO VERDE.

HOTEL RIU FUNANA HHHHH

Cabo Verde · Ilha do Sal



Situação: Parcialmente reformado no verão/outono 2016. Situado na Ilha do Sal, no arquipélago de Cabo Verde. 
Edifício principal e edifícios anexos de 2 andares. Situado directamente na praia, ao lado do Riu Palace Cabo 
Verde. Espreguiçadeiras e sombrinhas na praia, gratuitas. A 1,5 km de Santa María. A 15 km do aeroporto. 
Cartões de crédito aceites: Visa.

O hotel oferece: Restaurante principal “Espargos” com terraço. Restaurante asiático “Mandalay”. Restaurante 
piscina “Mambana”/restaurante de especialidades Cabo-verdianas/grill . Restaurante “Kulinarium”. Lobby bar 
“Santo Antão”. Bar salão “Abacaxi” com terraço. Sports bar. Bar piscina com bar aquático “Mindelo”. Bar praça 
“Batucada”. Bar “Barracuda”, com palco e pista de dança. Bar praia “Sal”. 2 piscinas com jacuzzi (no inverno 
uma delas climatizada). Piscina infantil. Espreguiçadeiras, sombrinhas e toalhas na piscina, gratuitas. Terraço-
solarium. Club para crianças “RiuLand” e parque infantil. RiuArt ateliê. Discoteca “Pacha”. Loja de souvenir, 
boutique/quiosque. WiFi gratuito nas áreas públicas do hotel.

Quartos: 572 no total. Casa de banho com duche. Secador de cabelo. 220 V. Telefone. Ar condicionado central. 
Ventilador de teto. Pequeno frigorífico. Fervedor de água para café ou chá. TV via satélite (ecrã plano). Cofre. 
Varanda ou terraço.

Desportos e actividades: Em colaboração com “Scuba Caribe” (escola profissional de mergulho (cert. PADI): 
Cursos de mergulho. Em colaboração com “Surf Zone” (escola profissional de surf): No inverno (de Outubro a 
Abril): aluguer de equipamento e aulas de Windsurf e Kite (dependente do vento). No verão (de Maio a Setembro): 
aulas de windsurf para principiantes (dependente do vento).

Todas as refeições e snacks: Pequeno-almoço: Buffet variado com produtos 
integrais e cozinha ao vivo. Pequeno-almoço continental/snack. Tartes e café. 

Jantar: Buffets e pratos preparados “no momento”. Noites especiais: buffet temático, 2 vezes por semana. 
Jantares opcionais (reserva prévia): Restaurante asiático “Mandalay” (buffet). “Grill” ou especialidades Cabo-
verdianas (alternativamente) no restaurante piscina (buffet). Restaurante “Kulinarium” (à carta). 

Snacks durante 24 horas. Bebidas: Bebidas nacionais e importadas (alcoólicas/não-alcoólicas) as 24 horas. 
Cofre nos quartos. Desportos e actividades: Ténis de mesa, ginástica, Voleibol de praia. Raquetes e bolas 
de ténis (contra caução). RiuFit: Costas saudáveis, hidroginástica, alongamentos, GAP. Windsurf (material 
para principiantes de “Scuba Caribe”). Caiaque, body board, equipamento de snorkel. 1 prova de mergulho na 
piscina. Desportos aquáticos disponíveis consoante as condições meteorológicas.

No Riu Palace Cabo Verde: Ginásio, jacuzzi e sauna. 

Programa de animação: Entretenimento diurno para crianças dos 4 aos 7 anos e dos 8 aos 12 anos em “RiuLand” 
(diariamente). Entretenimento diurno para adultos (diariamente). Actividades no RiuArt ateliê (várias vezes 
por semana). Música ao vivo, espectáculos ou animação nocturna Riu (diariamente). Entrada e bebidas na 
discoteca “Pacha” (abre 6 noites por semana).

A ILHA DO SAL. 
É UMA DAS DEZ ILHAS 

QUE INTEGRAM O 

ARQUIPÉLAGO DE  

CABO VERDE.

HOTEL RIU FUNANA HHHHH

Cabo Verde · Ilha do Sal







Localização: Situado a sul da ilha do 
Sal, a uns 15 minutos do aeroporto inter-
nacional Amílcar Cabral (SID) e a 5 mi-
nutos da Vila de Santa Maria, o hotel de 
cinco estrelas Meliá Tortuga Beach All 
Inclusive é o lugar perfeito para relaxar 
e desfrutar das suas férias. Dispõe de 
uma praia de areia, situada frente de 
um recife com uma variedade exube-
rante de fauna marinha. Destaca-se 
também a vista espetacular sobre o 
oceano e o Monte Leão com o pôr-do-
-sol mais famoso da ilha. A Ilha do Sal 
oferece maravilhosas praias de areia 
branca com quilómetros de extensão, 
uma forma relaxada de viver a vida e 
uma beleza natural intacta. Cabo Ver-
de é um dos mais importantes lugares 
de desova para várias espécies de tar-
tarugas marinhas. Durante os meses de 
Junho a Outubro, a nidificação das tar-
tarugas é uma das principais atrações 
turísticas.

Alojamento: O hotel dispõe de 288 uni-
dades entre as quais Suites, Suites de 2 
quartos, Suites Familiares, Villas de 3 e 
Villas de 4 quartos. 

Restaurantes e Bares: Com uma grande 
variedade de serviços, o resort é ideal 
para famílias ou casais- Oferece uma 
excelente seleção de restaurantes e 
bares, restaurante SPICES com buffet e 
Show cooking, restaurante a piscina 
WATERSIDE, bar a piscina POOL BAR, 
SWAY Lobby Bar e Champagne bar LA-
TE BAR, e também o famoso Beach 
Club bar & restaurante Ô GRILLE direta-
mente na praia oferecendo delicias da 
grelha com noites temáticas e musica 
ao vivo. 

Serviços: O hotel inclui também o luxuo-
so YHI SPA para um rejuvenescimento 
total e um equilíbrio perfeito entre o 
corpo e a mente. O seu circuito de hi-

droterapia inclui: sauna, banho turco, 
duches de essências, duches de sen-
sações, e Pediluvio. O resort oferece 
ainda um ginásio, quatro piscinas, in-
cluindo duas piscinas para crianças, 
um miniclub com varias atividades, 
uma pequena loja, depósito de baga-
gem, serviços de lavandaria, internet 
wireless gratuita nas áreas comuns do 
hotel (com cargo), um posto de pri-
meiros socorros e um programa de en-
tretenimento diário e noturno. Tam-
bém é possível praticar desportos co-
mo o mergulho, snorke-lling, surf, wind-
surf ou kite surf utilizando os serviços do 
Centro de desportes náuticos do hotel.



Localização: Situado na costa sudoeste 
da Ilha do Sal, na Praia Algodoeiro, a 5 
minutos de carro da colorida cidade 
de Santa Maria e a apenas 15 minutos 
do Aeroporto Internacional de Amílcar 
Cabral. Este Resort é a escolha perfeita 
para as suas férias de lazer e relaxa-
mento.

Alojamento: O Resort oferece 420 uni-
dades entre as quais luxuosas Villas, 
quartos familiares, quartos The Level, 
bem como Suites Junior e Presidencial 
para atender a todas as necessidades 
dos nossos hóspedes. Situados ao longo 
do resort e distribuídos em diferentes 
edifícios, os quartos têm uma vista mag-
nífica para os jardins, piscinas ou para o 
oceano. Todos os quartos e suites estão 
equipados com uma grande TV LCD sa-

télite na área lounge e quartos princi-
pais, produtos de higiene, ar condicio-
nado, cofre no quarto e mini frigorífico. 

Restaurantes e Bares: A zona gastronó-
mica oferece uma seleção requintada 
de quatro restaurantes à la Carte. Con-
ta também com 8 bares & lounges que 
oferecem os melhores cocktails e uma 
seleção internacional de outras bebi-
das. 

Serviços: Para os nossos hóspedes mais 
exigentes, oferecemos o The Level, o 
serviço de excelência colocado à dis-
posição pela Meliá. Dispomos de um 
programa de atividades vasto e varia-
do, pensado para todas as idades, pa-
ra crianças e adultos bem como entre-
tenimento variado para o final do dia, 

com atuações musicais profissionais, 
espetáculos e discotecas.
O nosso YHI SPA, concebido como um 
local para relaxar, carregar baterias e 
recuperar a sua força, é sítio ideal pa-
ra esquecer os seus problemas, o can-
saço e o stress. A Sala de Conferência 
principal pode ser adaptada para reu-
niões e convenções, e poderá ser 
transformada em 3 salas de reuniões 
independentes todas elas equipadas 
com material audiovisual moderno.



Localização: O Sol Dunas está localizado 
no sudoeste da Ilha do Sal no arquipélago 
de Cabo Verde, a somente 20 minutos do 
aeroporto internacional de Amílcar Ca-
bral. A praia do Algodoeiro está a apenas 
800 metros, e a bela vila de Santa María a 
5 minutos. O Sol Dunas é um Resort Familiar 
Tudo Incluído.

Alojamento: O Resort é composto por 738 
quartos e suites.

Restaurantes e Bares: 3 restaurantes ofere-
cem uma oferta gastronómica atual mui-
to variada e requintada para satisfazer os 
paladares mais exigentes - o Restaurante 
Buffet Spices com capacidade até 1000 
pessoas e 2 restaurantes à La Carte. 4 Ba-
res: oferecem bebidas internacionais e 
cocktails.

Serviços: Compõem o hotel várias piscinas 
de água doce, ginásio totalmente equi-
pado, campo de volley de praia, campo 
de ténis, campo multiusos, parque infantil 
temático e parque aquático com escor-
regas apenas para crianças (altura desde 
120 cm), anfiteatro para espetáculos e 
festas temáticas e cerca de 350 m2 para 
realização de reuniões ou conferências. O 
Yhi Spa, a lavandaria, o cabeleireiro, o sa-
lão de beleza, o serviço médico, o serviço 
de táxi 24 horas e transporte privado, as lo-
jas e todas as condições para celebra-
ções de casamentos estão disponíveis 
mediante pagamento. Para os clientes 
que queiram medir as suas destrezas, dis-
pomos de uma grande variedade de ati-
vidades desportivas, bem como um espe-
tacular programa de entretenimento du-
rante a tarde com música ao vivo e uma 

ampla gama de espetáculos e demons-
trações artísticas, disponíveis em diferen-
tes áreas do resort.
Os mais pequenos também poderão dis-
frutar de umas férias inesquecíveis. O Re-
sort dispõe de uma área infantil com um 
baby club (8 meses a 4 anos) e o Miniclu-
be Kids & Co (desde 5 a 12 anos) com 
monitores especializados, um club para 
adolescente s (13-17 anos) com videojo-
gos, mesa de bilhar, mini cinema e ativi-
dades especializadas.



Localização: Benvindo ao Meliá LLANA, 
um novo resort Tudo Incluído localizado 
junto à singular praia do Algodoeiro, com 
vista para um recife de coral rico em fau-
na marinha. É a opção perfeita para des-
cobrir e explorar a Ilha do Sal em Cabo 
Verde, graças à sua beleza natural, aos 
seus maravilhosos jardins tropicais e ao seu 
sempre eterno clima de verão acompa-
nhado de luxuosas instalações. O Meliá 
Llana está situado no sudoeste da Ilha do 
Sal, no arquipélago de Cabo Verde, a 
apenas 20 minutos do Aeroporto Interna-
cional Amílcar Cabral e a outros 5 da co-
lorida vila de Santa María. O Meliá Llana é 
um Resort apenas para adultos (maiores 
de 18 anos).

Alojamento: O hotel dispõe de 303 unida-
des entre as quais quartos Deluxe, quartos 
The Level Deluxe e Suites The Level.

Restaurantes e Bares: 4 restaurantes que 
oferecem uma grande oferta gastronómi-
ca bem concebida e variada que busca 
satisfazer os paladares mais exigentes. Os 
nossos restaurantes oferecem uma ex-
traordinária variedade de pratos y cozi-
nhas internacionais para que durante a 
sua estadia disfrute de uma experiência 
culinária única. Os nossos 4 Bares ofere-
cem bebidas y cocktails internacionais.

Serviços: O Meliá Llana apresenta: THE LE-
VEL. O compromisso mais exclusivo da Me-
liá com os seus clientes oferecendo uma 
vasta gama de serviços personalizados ex-
tra, apenas para adultos (maiores de 18 
anos). Eleja este novo conceito e comple-
te a sua experiência em Cabo Verde. 
O Melia Llana dispõe ainda de instala-
ções e serviços adicionais, tais como 

piscinas de água doce e ginásio total-
mente equipado. O Yhi Spa, a lavan-
daria, o salão de beleza, o serviço mé-
dico, o serviço de táxi 24 horas, trans-
porte privado e as lojas, estão disponí-
veis mediante pagamento. Para os 
clientes que queiram medir as suas des-
trezas, dispomos de uma grande varie-
dade de atividades desportivas, bem 
como um espetacular programa de 
entretenimento durante a tarde com 
música ao vivo e uma ampla gama de 
espetáculos e demonstrações artísti-
cas, disponíveis em 
diferentes áreas do 
resort.



ECOSPORT
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PÉROLA

QUINTA DA 
MONTANHA

POUSADA SÃO PEDRO

AMÉRICA
ROTERDÃO

RESIDENCIAL TOMASIA

PRAIA MARIA RES. /
SANTA MARIA RES.

TRÓPICO

PESCADOR GUESTHOUSE

OÁSIS PRAIAMAR
LUAR

BAÍA VERDE

APARHOTEL 
PALMACENTER

Santiago

Considerada como o berço da nação, Santiago é a maior 
ilha do arquipélago. Não deixe de visitar a Cidade Velha, con-
siderada um monumento histórico e a Fortaleza de S. Filipe, 
construída com pedra oriunda de Portugal, a qual tem uma vista 
única. O Pelourinho, datado do séc. XVI e de estilo manuelino, 
continua intacto a lembrar os tempos em que os escravos ali 
eram publicamente punidos. O vale que desagua na cidade é 
rico em vegetação, com destaque para os coqueiros e calaba-
ceiras (embondeiros) imponentes. Outro dos locais obrigatórios 
de visita é a cidade da Praia, atual capital, centro administrativo e 
comercial do país. A Avenida Amílcar Cabral, principal artéria do 
Platô, ladeada pelas mais importantes casas comerciais e em-
presas, até ao Liceu Domingos Ramos, merece uma visita que 
pode anteceder um agradável passeio às belas praias de Quebra 
Canela, Prainha, Gamboa e Mulher Branca.

Explorando o resto da ilha, e viajando pelo interior, encontra-
mos São Domingos, um dos vales mais ricos e verdejantes da 
ilha. Em direção ao Norte da ilha poderemos contemplar as inú-
meras encostas montanhosas culminadas por picos de formas 

peculiares e vales profundos com vegetação bastante abundan-
te. Ao chegar a São Jorge de Órgãos, um local onde o encanto 
paisagístico e o sossego da densa vegetação encontram o seu 
expoente máximo, poderá visitar o lindo Jardim Botânico do 
país, no sopé do Pico da Antónia, o mais elevado da ilha. Mais a 
Norte encontramos a cidade da Assomada, localizada a 64 Km 
da Cidade da Praia, importante polo comercial e agrícola. Aqui 
poderá visitar o Museu da Tabanka. Chegados ao Norte, depois 
de passada a Serra da Malagueta, encontramos o Tarrafal. A sua 
baía, com uma fabulosa praia de areia fina e branca, águas tépi-
das e cristalinas e vastas sombras de coqueiros é um importante 
local turístico e piscatório. A vila convida a um passeio pela Praça 
Central com visita à igreja e ao mercado. Igualmente conhecido 
por estas paragens é o antigo campo de concentração de pre-
sos políticos da era colonial, onde foi construído um pequeno 
museu que expõe a sua história. O caminho de regresso pode-
rá ser efetuado pelo litoral Nordeste da ilha, que nos desvenda 
uma paisagem diferente mas igualmente admirável. Pequenas 
baías e enseadas ladeiam a estrada com pequenos areais negros 
e desertos que servem de descanso a pequenos botes de pesca.

A visitar 
Não pode de visitar a Cidade Velha, considerada um monu-
mento histórico, a Fortaleza de S. Filipe, construída com pedra 
oriunda de Portugal, a qual tem uma vista única e, em dia de 
boa visibilidade, pode dali avistar-se ao longe a Ilha do Fogo, o 
Pelourinho, datado do séc. XVI e de estilo manuelino que conti-
nua intacto. Outro ponto obrigatório de visita é a cidade da Praia, 
atual capital e a zona do Platô, ladeada pelas mais importantes 
casas comerciais e empresas. Por fim o Tarrafal, onde fica o an-
tigo campo de concentração e onde é possível descansar numa 
praia fabulosa de areia fina e branca e águas tépidas e cristalinas.
 

Guia
Moeda: 1 euro – 110 escudo cabo-verdiano
Fuso horário: GMT -2 horas de abril a outubro; -1 hora de no-
vembro a março
Idioma: Português e crioulo

VIP PRAIA
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CABO VERDEMONTANHAS E RIBEIRAS

Ilha de Santiago O Berço da Nação

5 DIAS / 4 NOITES 

1º DIA – LISBOA, PORTO OU FARO / SANTIAGO
Comparência no aeroporto três horas antes da partida. Embar-
que em voo regular de cerca de quatro horas com destino à Ilha 
de Santiago, Cidade da Praia. Assistência pelos delegados SOL-
FÉRIAS à chegada, transporte ao hotel escolhido e alojamento.
2º AO 4º DIA - PRAIA
Dias Livres. Considerada o berço da nação, Santiago é a maior 
ilha do arquipélago com 991km2. Não deixe de visitar a Cidade 
Velha, considerada um monumento histórico,  a Fortaleza de 
S. Filipe, construída com pedra oriunda de Portugal, a qual tem 
uma vista única e, em dia de boa visibilidade, pode dali avistar-se 
ao longe a Ilha do Fogo. O Pelourinho, datado do séc. XVI e de 
estilo manuelino, continua intacto a lembrar os tempos em que 
os escravos ali eram publicamente punidos. O vale que desagua 
na cidade é rico em vegetação, com destaque para os coquei-
ros e calabaceiras (embondeiros) imponentes. Outro dos locais 
obrigatórios de visita é logicamente a cidade da Praia, atual capi-
tal, centro administrativo e comercial do país. A Avenida Amílcar 
Cabral, principal artéria do Platô, ladeada pelas mais importantes 
casas comerciais e empresas, até ao Liceu Domingos Ramos, 
merece uma visita que pode anteceder um agradável passeio 
às belas praias de Quebra Canela, Prainha, Gamboa e Mulher 
Branca. A vida e o calor humano estão sempre presentes nesta 
cidade, onde se sublinha igualmente uma agitada vida noturna. 
Explorando o resto da ilha, e viajando pelo interior, encontramos 
a uma quinzena de quilómetros da Cidade da Praia São Domin-
gos, um dos vales mais ricos e verdejantes da ilha. Em direção 

ao Norte da ilha poderemos contemplar as inúmeras encostas 
montanhosas culminadas por picos de formas peculiares e vales 
profundos com vegetação bastante abundante. Ao chegar a São 
Jorge de Órgãos, um local onde o encanto paisagístico e o sos-
sego da densa vegetação encontram o seu expoente máximo, 
poderá visitar o lindo Jardim Botânico do país, no sopé do Pico 
da Antónia, o mais elevado da ilha (1394m). Mais a Norte encon-
tramos a cidade da Assomada, localizada a 64 Km da Cidade da 
Praia, importante pólo comercial e agrícola, onde pode usufruir 
de uma atmosfera original, num misto de urbe e campo. Aqui 
poderá visitar o Museu da Tabanka. Chegados ao Norte, depois 
de passada a Serra da Malagueta, encontramos o Tarrafal. A sua 
baía, com uma fabulosa praia de areia fina e branca, águas tépi-
das e cristalinas e vastas sombras de coqueiros é um importante 
local turístico e piscatório.
A vila convida a um passeio pela Praça Central com visita à igreja 
e ao mercado. Igualmente conhecido por estas paragens é o 
antigo campo de concentração de presos políticos da era colo-
nial, onde foi construído um pequeno museu que expõe a sua 
história. O caminho de regresso poderá ser efetuado pelo lito-
ral Nordeste da ilha, que nos desvenda uma paisagem diferente 
mas igualmente admirável. Pequenas baías e enseadas ladeiam 
a estrada com pequenos areais negros e desertos que servem 
de descanso a pequenos botes de pesca.
5º DIA - SANTIAGO / LISBOA, PORTO OU FARO
À hora previamente marcada, transfere ao aeroporto e embar-
que em voo internacional com destino a Lisboa/ Porto ou Faro. 
Chegada e fim dos nossos serviços. 

Preços por pessoa em euros Os preços incluem taxas de aeroportos, segurança e combustível à partida de Lisboa (valor indicativo 223,00 Euros) / Os valores das taxas estão sujeitos a reconfirmação 
Serviços Incluídos no Preço Voos TAP Lisboa/Santiago/Lisboa em classe “K” ou em voos TAP em classe K com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência 
local; 4 noites de alojamento no hotel e regime escolhidos; Taxas de aeroportos, segurança e combustível à partida de Lisboa (sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagens Operador. 
/ Serviços Não Incluídos no Preço taxa turística (valor indicativo de 2 euros por pessoa e noite), aplicável a maiores de 16 anos, até ao máximo de 10 noites consecutivas, paga localmente nos hotéis. 
Visto e outros que não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

VOOS TAP - PARTIDAS DIÁRIAS 
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América     

www.caboverde.com
(Cidade da Praia)

719€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Praiano Aparthotel      

www.praianoaparthotel.com
(Cidade da Praia)

739€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Quinta da Montanha  

www.caboverde.com
(Rui Vaz)

699€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Solhotel     

www.caboverde.com
(Cidade da Praia)

729€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Santa Maria     

www.caboverde.com
(Cidade da Praia)

659€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA



CABO VERDEMONTANHAS E RIBEIRAS

Vip Praia      

www.hotelvippraia.com
(Cidade da Praia)

799€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Pestana Trópico      

www.pestana.com
(Cidade da Praia)

839€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Oásis Praiamar      

www.oasisatlantico.com
(Cidade da Praia)

799€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Vista Hotel      

www.caboverde.com
(Cidade da Praia)

749€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Baía Verde    

www.caboverde.com
(Tarrafal)

769€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Pérola      

www.hotelperola.cv
(Cidade da Praia)

769€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA
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Fogo

Um dos principais atrativos para quem visita Cabo Verde 
é a variedade de paisagens que as diversas ilhas proporcio-
nam. O Fogo, com o seu imponente vulcão de quase 3.000 
metros de altitude, é o expoente máximo da espetacularidade. 
Visite Chã das Caldeiras, a 1.750 metros de altitude, cenário das 
últimas erupções, em 1951 e 1995, e onde se situa a aldeia mais 
alta do arquipélago; é possível escalar a partir daqui os derradei-
ros 1000 metros, tarefa para umas 4 horas de esforço muscular. 
Aproveite para conhecer Mosteiros, no extremo oposto da ilha, 
por uma estrada pitoresca que sulca a lava expelida pelo vulcão 
em 1951, entre a cratera e o mar.

A não perder a cidade de S. Filipe, com os seus sobrados se-
nhoriais, evoca o passado de uma ilha orgulhosa, povoada por 
gente distinta que pagou por vezes com o exílio atitudes de dis-
cordância com os poderes instituídos em Lisboa.

O ponto mais elevado do arquipélago situa-se na ilha no Fogo 
e constitui um dos ex-líbris do turismo de Cabo Verde. É nas 

suas encostas acidentadas que se cultiva o incomparável vinho 
do Fogo. Pernoitar na Portela ou em Bangaeira torna-se numa 
experiência de comunicação com o além silencioso e infinito, 
com miríades de constelações filtradas pelo monóculo das pa-
redes alterosas de uma cratera habitada.

Rica, variada e saborosa. Assim se pode definir a gastronomia 
cabo-verdiana, que tem para lhe oferecer inúmeros pratos, re-
sultantes de influências muito distintas que foram chegando ao 
arquipélago, ao longo dos séculos. A grande referência da tra-
dição gastronómica cabo-verdiana está na cachupa, um prato 
confecionado à base de peixe, milho e feijão, às vezes só milho 
e toucinho. Com o passar dos anos os locais foram introduzindo 
vegetais e carnes, que lhe conferem um sabor muito particular. 
Os sabores de Cabo Verde passam também pela qualidade e di-
versidade de peixes e mariscos existentes nas Ilhas, que fazem as 
delícias dos visitantes. Os queijos e os doces também se inscre-
vem na tradição culinária do país. A refeição não fica completa 
sem um bom vinho do Fogo, ou o típico grogue, uma bebida 
alcoólica feita à base de fermentação da cana-de-açúcar, rema-
tando, no final, com o famoso e delicioso café da ilha do Fogo.

A visitar 
Na ilha do Fogo o imponente vulcão de quase 3.000 metros 
domina a paisagem. Poderá visitar Chã das Caldeiras, a 1.750 
metros de altitude, local das últimas erupções e onde se situa a 
aldeia mais alta do arquipélago. Ainda a não perder a bela cidade 
de S. Filipe onde realça a forte influência da arquitetura colonial 
portuguesa.
 

Guia
Moeda: 1 euro – 110 escudo cabo-verdiano
Fuso horário: GMT -2 horas de abril a outubro; -1 hora de no-
vembro a março
Idioma: Português e crioulo
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CABO VERDEMONTANHAS E RIBEIRAS

Preços por pessoa em euros Os preços incluem taxas de aeroportos, segurança e combustível à partida de Lisboa (valor indicativo 35,00 Euros) / Os valores das taxas 
estão sujeitos a reconfirmação Serviços Incluídos no Preço Voos Binter Santiago/Fogo/Santiago em classe Y (ligações internacionais TACV); transporte aeroporto/ hotel 
/ aeroporto com assistência local; 3 noites de alojamento no hotel e regime escolhidos; Taxas de aeroportos, segurança e combustível à partida de Santiago (sujeitas a 
reconfirmação e alterações legais) / Serviços Não Incluídos no Preço taxa turística (valor indicativo de 2 euros por pessoa e noite), aplicável a maiores de 16 anos, até ao 
máximo de 10 noites consecutivas, paga localmente nos hotéis. Outros que não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

VOOS BINTER - Partidas diárias

Extensão à Ilha do Fogo A Ilha do Vulcão
À partida de Santiago
4 DIAS / 3 NOITES 

1º DIA - SANTIAGO / FOGO
À hora previamente fixada localmente, transfere ao aeroporto 
e embarque em voo doméstico com destino à Ilha do Fogo. 
Chegada e transfere ao hotel escolhido. Alojamento. Resto do 
dia livre.
2º e 3º DIAS - FOGO
Um dos principais atrativos para quem visita Cabo Verde é a 
variedade de paisagens que as diversas ilhas proporcionam. O 
Fogo, com o seu imponente vulcão de quase 3.000 metros 
de altitude, é o expoente máximo da espetacularidade. Pode-
rá visitar Chã das Caldeiras, a 1.750 metros de altitude, cenário 
das últimas erupções, em 1951 e 1995, e onde se situa a aldeia 

mais alta do arquipélago; é possível escalar a partir daqui os 
derradeiros 1000 metros, tarefa para umas 4 horas de esforço 
muscular!
Pode, se pretender, prolongar a sua excursão aos Mosteiros, 
no extremo oposto da ilha, por uma estrada pitoresca que sul-
ca a lava expelida pelo vulcão em 1951, entre a cratera e o mar.
A cidade de S. Filipe, com os seus sobrados senhoriais, evoca 
o passado de uma ilha orgulhosa, povoada por gente distin-
ta que pagou por vezes com o exílio atitudes de discordância 
com os poderes instituídos em Lisboa.
4º DIA - FOGO / SANTIAGO
À hora previamente marcada localmente, transfere ao aero-
porto e embarque em voo doméstico com destino à ilha de 
Santiago. 

Bela Vista Pousada  

www.caboverde.com 309€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Olamar Hotel  

www.caboverde.com 309€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Savana Residencial  

www.hotelsavana.com 339€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Xaguate      

www.hotelxaguate.com 349€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

The Colonial House  

www.zebratravel.net 359€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA
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PONTA DO SOLBLUE BELL

PÔR DO SOL

PAUL MAR

CASA  
DAS ILHAS

PEDRACIN

Santo Antão

Chega-se a Santo Antão de ferry proveniente do Mindelo 
uma vez que esta é uma das duas ilhas de Cabo Verde que 
não tem um aeroporto. 

Prepare-se para se surpreender porque a floresta quase nór-
dica da espinha dorsal da ilha, desde o Pico da Cruz a Lagoa e 
Espadana, contrasta por um lado com a vertente sul, árida e es-
branquiçada e por outro com as ribeiras profundas, verdejantes 
e húmidas que penetram no âmago das montanhas a norte e 
ainda a oeste com o imponente teto vulcânico encimado pelo 
Tope de Coroa. Descer da Cova até ao Paúl pela Ribeira do mes-
mo nome é uma experiência de retorno às emoções fortes e 
originais que só a natureza mais virgem proporciona.

Santo Antão é uma das ilhas mais fantásticas e belas de Cabo 
Verde, onde a mãe natureza é senhora e rainha. Detentora de 
imponentes montanhas e profundos vales, o relevo desta ilha é 
de suster a respiração. Ao atracarmos em Porto Novo, depara-
mo-nos com uma paisagem árida e com a praia do Escorralete. 

Se tomarmos a estrada de montanha em direção ao norte da 
ilha somos levados para um mundo quase irreal, onde a força 
e vontade humana se impuseram à natureza caprichosa des-
tas paragens. Autênticos monumentos ao esforço e trabalho de 
quem por elas contribuíram são as estradas esculpidas entre en-
costas abruptas. Verdadeiras montanhas russas, elas são motivo 
de espanto. Como que num gesto de mágica somos transpor-
tados da aridez dominante a sul, para uma zona montanhosa e 
verdejante em toda a vertente norte.

A Ilha de Santo Antão convida o visitante ao turismo rural e de 
natureza apresentando um vasto leque de produtos de trekking. 
Santo Antão é igualmente conhecida pela ilha do grogue, aguar-
dente típica feita ainda hoje por métodos tradicionais de moa-
gem da cana sacarina. Com o mar sempre por perto, não pode 
o visitante sair de Santo Antão sem saborear um belíssimo caldo 
de peixe como prato principal seguido de um gostoso doce de 
papaia com queijo de cabra como sobremesa e, claro, o grogue 
ou um licor para colocarmos a cereja em cima do bolo.

A visitar 
Santo Antão é uma das ilhas mais fantásticas e belas de Cabo 
Verde detentora de imponentes montanhas e profundos vales. 
A paisagem natural convida ao turismo rural e de natureza apre-
sentando um vasto leque de produtos de trekking. Santo Antão 
é igualmente conhecida pela ilha do grogue, aguardente típica 
feita ainda hoje por métodos tradicionais de moagem da cana 
sacarina.
 

Guia
Moeda: 1 euro – 110 escudo cabo-verdiano
Fuso horário: GMT -2 horas de abril a outubro; -1 hora de no-
vembro a março
Idioma: Português e crioulo
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CABO VERDEMONTANHAS E RIBEIRAS

Serviços Incluídos no Preço Bilhete de Barco S. Vicente/Santo Antão/S. Vicente; transporte cais/ hotel/ cais com assistência local; 3 noites de alojamento no hotel e regi-
me escolhidos. Serviços Não Incluídos no Preço taxa turística (valor indicativo de 2 euros por pessoa e noite), aplicável a maiores de 16 anos, até ao máximo de 10 noites 
consecutivas, paga localmente nos hotéis. Outros que não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

PARTIDAS DIÁRIAS

Extensão à Ilha de Santo Antão
O encanto das Montanhas e Ribeiras
À partida de São Vicente
4 DIAS / 3 NOITES 
1º DIA - S. VICENTE / SANTO ANTÃO
Em hora marcada localmente, transfere ao porto do Min-
delo e embarque num ferry local para a travessia do “Mar 
Di Canal” com destino a Santo Antão. Após uma viagem 
de cerca de 1 hora, chegada a Porto Novo, assistência e 
transfere para o hotel escolhido.
2º E 3º DIAS - SANTO ANTÃO
Santo Antão é uma das ilhas mais fantásticas e belas de 
Cabo Verde, onde a mãe natureza é senhora e rainha. De-
tentora de imponentes montanhas e profundos vales, o 
relevo desta ilha é de suster a respiração. Ao atracarmos 
em Porto Novo, deparamo-nos com uma paisagem árida 
e com a praia do Escorralete. Se tomarmos a estrada de 
montanha em direção ao norte da ilha somos levados pa-
ra um mundo quase irreal, onde a força e vontade huma-
na se impuseram à natureza caprichosa destas paragens. 
Autênticos monumentos ao esforço e trabalho de quem 
por elas contribuíram, são as estradas esculpidas entre en-

costas abruptas. Verdadeiras montanhas russas, elas são 
motivo de espanto. Como que num gesto de mágica so-
mos transportados da aridez dominante a sul, para uma 
zona montanhosa e verdejante em toda a vertente norte. 
A Ilha de Santo Antão convida o visitante ao turismo rural 
e de natureza apresentando um vasto leque de produtos 
de trekking. Santo Antão é igualmente conhecida pela ilha 
do grogue, aguardente típica feita ainda hoje por méto-
dos tradicionais de moagem da cana sacarina. Com o mar 
sempre por perto, não pode o visitante sair de Santo An-
tão sem saborear um belíssimo caldo de peixe como pra-
to principal seguido de um gostoso doce de papaia com 
queijo de cabra como sobremesa e, claro, o grogue ou 
um licor para colocarmos a cereja em cima do bolo.
4º DIA - SANTO ANTÃO / S. VICENTE
Conforme combinado localmente, transfere para Porto 
Novo, que pode agora ser feita com maior rapidez pela 
nova estrada da Janela. De Porto Novo tomar-se-á o bar-
co de regresso a S. Vicente.

Santo Antão Art Resort      

www.santantao-art-resort.com 219€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Blue Bell     

www.caboverde.com 209€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Paul Mar  

www.sci.cv 179€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Pedracin Village      

www.caboverde.com 279€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Pôr do Sol Residencial
www.caboverde.com 159€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA
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AVENIDA APARHOTEL

JENNY RESIDENCIAL

SODADECHEZ LOUTCHA

LAZARETO
PORTO GRANDEMINDELHOTEL

DON PACO

FOYA BRANCA

São Vicente

Com uma superfície de 227 km2, S. Vicente é uma ilha com 
características bastante próprias, que convida o visitante ao 
lazer e à vida boémia nas suas famosas noites cabo-verdia-
nas. Terra de poetas e artistas das mais variadas expressões, 
sendo a música uma das fundamentais, o Mindelo deixa recor-
dações únicas em quem a visita e sente o pulsar das suas noites 
tropicais. Visitando o Fortim do Rei, a construção mais antiga 
existente no Mindelo, o visitante gozará de uma magnífica vista 
panorâmica da cidade. Também merecedor da sua visita será 
o Centro Nacional de Artesanato, um museu vivo que encerra 
toda a cultura artesanal de Cabo Verde desde os tempos mais 
remotos. A poucos quilómetros da cidade do Mindelo e em di-
reção a Leste poderá encontrar diversas praias que fazem o de-
leite de quem aí queira repousar da agitação das longas noites. 
Outro local a não perder é a Baía das Gatas, com a sua praia 
de mar calmo e cristalino e a sua piscina natural. Em contraste, 
a Oeste, a praia de S. Pedro, com o mar mais agitado, oferece 
ótimas condições para a prática de desportos aquáticos como o 
windsurf, kitesurf, entre outros.

São Vicente e a cidade do Mindelo afirmam-se como um cen-
tro de grande cosmopolitismo, de festivais musicais, do Carna-

val, de festas religiosas e do artesanato, onde a noite ganha vida 
às serenas horas do dia. Ao ritmo da morna e da coladeira, a ilha 
tornou-se um lugar de diversidade cultural, trocando as voltas 
de uma paisagem árida e tranquila, pela energia e diversão das 
suas gentes. O destaque também vai para a magnífica baia do 
Porto Grande, o “Monte Cara” e o Parque Natural do Monte Ver-
de, bem como para as belíssimas praias, as quais destacamos a 
de “Laginha” (na cidade do Mindelo), São Pedro, “Baia das Gatas”, 
“Praia Grande” e “Calhau”. O teatro, este, é um prato forte e que 
possui muita expressão nesta ilha, havendo mesmo um festival 
anual. S. Vicente é carinhosamente chamada pelos cabo-ver-
dianos como a Ilha dos artistas, por ser o berço de cantores e 
poetas como Cesária Évora, Tito Paris, Jorge Barbosa e Manuel 
de Novas.

Costuma-se dizer em Cabo Verde que a verdadeira essência 
do espírito e da cultura cabo-verdiana se encontra na cidade do 
Mindelo, o que levou Manuel de Novas a afirmar “Quem ca con-
chê Mindelo, ca conchê Cabo Verde” (Quem não conhece o 
Mindelo, não conhece Cabo Verde).

A visitar 
A não perder o Fortim do Rei, a construção mais antiga existente 
no Mindelo e o Centro
Nacional de Artesanato. A poucos quilómetros da cidade do 
Mindelo e em direção a Leste poderá encontrar diversas praias 
que fazem o deleite de quem aí queira repousar. Outro local a 
não perder é a Baía das Gatas que encanta com a com a sua 
praia de mar calmo e cristalino e a sua piscina natural. Já a praia 
de S. Pedro, com o mar mais agitado, oferece ótimas condições 
para a prática de desportos aquáticos como o windsurf e o ki-
tesurf.
 

Guia
Moeda: 1 euro – 110 escudo cabo-verdiano
Fuso horário: GMT -2 horas de abril a outubro; -1 hora de no-
vembro a março
Idioma: Português e crioulo
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CABO VERDEILHA DO PORTO GRANDE

Mindelo
Cidade das noites longas
8 DIAS / 7 NOITES 

1º DIA - LISBOA / S. VICENTE
Comparência no aeroporto da Portela três horas antes da 
partida. Embarque com destino à ilha de S. Vicente em via-
gem que durará cerca de quatro horas. Chegada, assistência 
e transporte ao hotel escolhido.

2º AO 7º DIA - S. VICENTE
Dias inteiramente livres. Com uma superfície de 227 km2, S. 
Vicente é uma ilha com características bastante próprias, que 
convida o visitante ao lazer e à vida boémia nas suas famo-
sas noites cabo-verdianas. Terra de poetas e artistas das mais 
variadas expressões, sendo a música uma das fundamentais, 
o Mindelo deixa recordações únicas em quem a visita e sen-
te o pulsar das suas noites tropicais. Visitando o Fortim do 
Rei, a construção mais antiga existente no Mindelo (data de 
1852), o visitante gozará de uma magnífica vista panorâmica 

da cidade. Também merecedor da sua visita será o Centro 
Nacional de Artesanato, um museu vivo que encerra toda a 
cultura artesanal de Cabo Verde desde os tempos mais re-
motos. A poucos quilómetros da cidade do Mindelo e em 
direção a Leste poderá o visitante encontrar diversas praias 
que fazem o deleite de quem aí queira repousar da agitação 
das longas noites. Outro local a não perder será a Baía das 
Gatas, a qual o(a) espera com a sua praia de mar calmo e 
cristalino e com a sua piscina natural. Em contraste, a Oeste, 
a praia de S. Pedro, com o mar mais agitado, oferece ótimas 
condições para a prática de desportos aquáticos como o 
windsurf, kitesurf, etc… Aconselhamos uma excursão de um 
ou 2 dias à ilha vizinha de Santo Antão.

8º DIA - S. VICENTE / LISBOA
Em hora a determinar localmente, transporte ao aeroporto 
e partida com destino a Lisboa. Chegada e fim dos nossos 
serviços.

VOOS TAP  - Partidas aos sábados, segundas, quartas, programa de 7 noites

Preços por pessoa em euros Os preços incluem taxas de aeroportos, segurança e combustível à partida de Lisboa (valor indicativo 223,00 Euros) / Os valores das taxas estão 
sujeitos a reconfirmação / Serviços Incluídos no Preço Voos TAP em classe G com direito a 20 kg de bagagem; transporte aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência local; 
7 noites de alojamento no hotel e regime escolhidos; Taxas de aeroportos, segurança e combustível à partida de Lisboa (sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro 
de Viagens Operador; Visto (obrigatório) para dados de passaporte enviados até 5 dias úteis antes do inicio da viagem. / Serviços Não Incluídos no Preço taxa turística (valor 
indicativo de 2 euros por pessoa e noite), aplicável a maiores de 16 anos, até ao máximo de 10 noites consecutivas, paga localmente nos hotéis. Outros que não mencionados 
no programa e extras de carácter pessoal.

Chez Loutcha Pensão  

www.caboverde.com 659€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Jenny Residencial  

www.caboverde.com 669€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Avenida Aparthotel      

www.caboverde.com 689€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Beleza Residencial  

www.rsbeleza.com 679€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA
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Foya Branca      

www.foyabranca.com 869€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Kira’S Boutique Hotel  

www.kirashotel.com 599€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Mindelo Residencial  

www.caboverde.com 779€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Pousada Montecara  

www.pousadamontecara.net 839€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Mindelhotel     

www.caboverde.com 819€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Don Paco      

www.donpacohotel.com 819€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Oásis Porto Grande      

www.oasisatlantico.com 819€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA
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Sal e S. Vicente Praia, Cultura e Animação
8 DIAS / 7 NOITES 

1º DIA – LISBOA, PORTO OU FARO / SAL
Comparência no aeroporto três horas antes da partida. Em-
barque e viagem de cerca de três horas e meia, com refeição 
a bordo com destino ao Sal. Chegada, recolha da bagagem e 
transfere ao hotel escolhido. Alojamento.

2º AO 4º DIA - SAL
A ilha do Sal espera-o com a sua maravilhosa baía com condi-
ções excecionais para o turismo balnear: Santa Maria, a 16 km 
do Aeroporto. Aqui pode dedicar-se ao repouso absoluto ou, se 
preferir, a atividades desportivas ou lúdicas.

5º DIA - SAL / S. VICENTE
À hora previamente marcada, transfere ao aeroporto e partida 
para S. Vicente. Chegada ao aeroporto de S. Pedro, transfere ao 
hotel escolhido e alojamento. 

6º E 7º DIAS - S. VICENTE
S. Vicente é carinhosamente chamada pelos cabo-verdianos 
como a Ilha dos artistas, por ser o berço de cantores e poetas 
como Cesária Évora, Tito Paris, Jorge Barbosa e Manuel de No-
vas. Costumamos dizer em Cabo Verde que a verdadeira essên-
cia do espírito e da cultura cabo-verdiana se encontra na cidade 
do Mindelo, o que levou Manuel de Novas a afirmar “Quem ca 
conchê Mindelo, ca conchê Cabo Verde” (Quem não conhece 
o Mindelo, não conhece Cabo Verde).

8º DIA - S. VICENTE / SAL / LISBOA
À hora previamente marcada localmente, transfere ao aeroporto 
para embarque em voo doméstico com destino ao Sal para liga-
ção ao voo internacional com destino final a Lisboa. Chegada a 
Lisboa e fim dos nossos serviços.

Preços por pessoa em euros Os preços incluem taxas de aeroportos, segurança e combustível à partida de Lisboa (valor indicativo 247,00 Euros) / Os valores das taxas estão 
sujeitos a reconfirmação Serviços Incluídos no Preço Voos internacionais TACV Lisboa/Sal/ Lisboa em classe “O” com direito a 20 kg de bagagem; voos domésticos Binter 
Sal/S. Vicente/Sal em classe Y; transportes aeroportos/ hotéis/ aeroportos com assistência local; 4 noites de alojamento no hotel e regime escolhidos na ilha do Sal; 3 noites 
de alojamento no hotel e regime escolhidos na ilha de S. Vicente; Taxas de aeroportos, segurança e combustível à partida de Lisboa (sujeitas a reconfirmação e alterações 
legais); Seguro de Viagens Operador; Visto (obrigatório) para dados de passaporte enviados até 5 dias úteis antes do início da viagem / Serviços Não Incluídos no Preço   taxa 
turística (valor indicativo de 2 euros por pessoa e noite), aplicável a maiores de 16 anos, até ao máximo de 10 noites consecutivas, paga localmente nos hotéis. Outros que não 
mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

VOOS TACV - Partidas de Lisboa aos Sábados
VOOS TAP / TACV - Partidas de Lisboa, Porto ou Faro diárias (exceto 3ªs Feiras)

Morabeza      

www.morabeza.com
Sal + São Vicente

Oásis Belorizonte      

www.oasisatlantico.com
Sal + São Vicente

Pontão      

www.caboverde.com
Sal + São Vicente

Foya Branca      

www.foyabranca.com 1.179€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA + APA

Oásis Porto Grande      

www.oasisatlantico.com 1.159€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em TI + APA

Mindelo Residencial  

www.caboverde.com 1.029€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA + APA

+

+

+
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Sal e Santiago Praia, História e Montanhas

8 DIAS / 7 NOITES 
1º DIA – LISBOA / PORTO OU FARO / SAL
Comparência no aeroporto da Portela três horas antes da parti-
da. Embarque e viagem de cerca de três horas e meia. Chegada 
ao Sal, acolhimento e transfere para o hotel escolhido. Aloja-
mento. 
2º AO 4º DIA – SAL
Dias livres. Aproveite a sua estadia na Ilha do Sal para desfrutar 
da magnífica praia de Santa Maria, onde o mar de águas translú-
cidas de cor azul-turquesa convida a um banho e a um dia rela-
xante ou opte por uma excursão junto dos delegados Solférias 
para conhecer a ilha.
5º DIA – SAL / SANTIAGO
À hora previamente marcada, transfere para o aeroporto e par-
tida para a ilha de Santiago em viagem que durará aproximada-
mente 40 minutos. Chegada, acolhimento e transfere ao hotel. 
Alojamento. 
6º DIA – SANTIAGO
Em hora a combinar localmente, saída do hotel para excursão 
de meio-dia à Cidade Velha, que constitui o principal patrimó-

nio arquitetónico de Cabo Verde. A Cidade Velha, antiga Ribeira 
Grande de Santiago, foi a primeira cidade portuguesa edificada 
em África, tendo sido classificada recentemente pela UNESCO 
como património mundial. Alberga diversos monumentos de 
grande significado histórico, tais como a Igreja de Nossa Senho-
ra do Rosário, edificada no sopé da encosta oeste da ribeira, de 
estilo manuelino, e o Pelourinho, edificado em 1495, em pleno 
meio do terreiro junto à praia. Poderá ainda apreciar a Sé Cate-
dral e a Fortaleza Real de S. Filipe. Regresso ao hotel e resto de 
lia livre. Alojamento.
7º DIA – SANTIAGO
Dia Livre para poder usufruir de um dia de praia ou visitar o mer-
cado de Sucupira e o centro da cidade antiga, conhecido por 
Platô.
8º DIA – SANTIAGO / SAL / LISBOA/PORTO OU FARO
À hora combinada, transfere para o aeroporto. Formalidades de 
embarque assistidas pelo delegado SOLFÉRIAS e partida em voo 
doméstico com destino ao Sal para conexão com voo interna-
cional com destino a Lisboa. Chegada e fim dos nossos serviços.

Inclui meio dia de excursão à Cidade Velha (Património Mundial)

Preços por pessoa em euros Os preços incluem taxas de aeroportos, segurança e combustível à partida de Lisboa (valor indicativo 247,00 Euros) / Os valores das taxas estão 
sujeitos a reconfirmação Serviços Incluídos no Preço Voos internacionais TACV Lisboa/Sal/ Lisboa em classe “O” com direito a 20 kg de bagagem; voos domésticos Binter 
Sal/Santiago/Sal em classe Y; transportes aeroportos/ hotéis/ aeroportos com assistência local; 4 noites de alojamento no hotel e regime escolhidos na ilha do Sal; 3 noites de 
alojamento no hotel e regime escolhidos na ilha de Santiago; Taxas de aeroportos, segurança e combustível à partida de Lisboa (sujeitas a reconfirmação e alterações legais); 
Seguro de Viagens Operador; Visto (obrigatório) para dados de passaporte enviados até 5 dias úteis antes do início da viagem / Serviços Não Incluídos no Preço taxa turística 
(valor indicativo de 2 euros por pessoa e noite), aplicável a maiores de 16 anos, até ao máximo de 10 noites consecutivas, paga localmente nos hotéis. Outros que não men-
cionados no programa e extras de carácter pessoal.

VOOS TACV - Partidas de Lisboa aos Sábados
VOOS TAP / TACV - Partidas de Lisboa, Porto ou Faro diárias (exceto 3ªs Feiras)

Morabeza      

www.morabeza.com
Sal + Santiago

Oásis Belorizonte      

www.oasisatlantico.com
Sal + Santiago

Pontão     

www.caboverde.com
Sal + Santiago

Pestana Trópico      

www.pestana.com 1.279€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA + APA

Oásis Praiamar      

www.oasisatlantico.com 1.259€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em TI + APA

Pérola     

www.caboverde.com 1.079€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA + APA

+

+

+
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Sal, Santiago e S. Vicente
Praia, Cultura, História e Diversão Inclui excursão de dia inteiro à Ilha de Santiago

com almoço no Tarrafal

8 DIAS / 7 NOITES 
1º DIA – LISBOA, PORTO OU FARO /  SAL
Comparência no aeroporto três horas antes da partida. Formali-
dades de embarque e partida para Cabo Verde em voo de cerca 
de três horas e meia. Assistência
pelos delegados SOLFÉRIAS à chegada à Ilha do Sal. Transfere 
para o hotel escolhido e alojamento. 
2º E 3º DIAS - SAl
Dias livres para fazer praia longe das atividades quotidianas ou 
optar por praticar desportos aquáticos ou ainda fazer um pas-
seio pela ilha do Sal. 
4º DIA – SAL / SANTIAGO
Em hora a combinar localmente, transfere para o aeroporto pa-
ra embarque em voo doméstico de cerca de 40 minutos com 
destino à Ilha de Santiago. Chegada, acolhimento e transfere ao 
hotel escolhido. Alojamento.
5º DIA – SANTIAGO
Após o pequeno-almoço, partida com o delegado SOLFÉRIAS 
para uma excursão de dia inteiro ao Tarrafal de Santiago. Visita a 
S. Jorge dos Órgãos (Jardim Botânico) e Assomada. Na chega-

da ao Tarrafal, antes do almoço, tempo para um mergulho nas 
águas da sua esplêndida baía, onde um complexo de bungalows 
foi implantado à sombra de coqueiros e acácias rubras. Visita ao 
antigo presídio do Tarrafal. Regresso à Praia por Achada Monte, 
Porto Formoso, Mangue das Sete Ribeiras, Calheta, Pedra Bade-
jo e Milho Branco.
6º DIA – SANTIAGO / S. VICENTE
Em hora a indicar localmente, transfere ao aeroporto e embar-
que em voo doméstico com destino a S. Vicente. Chegada, as-
sistência e transfere ao hotel escolhido. Alojamento.
7º DIA - S. VICENTE
Famosa Ilha do Porto Grande, capital das noites boémias, da 
música e cultura. Aproveite para uma volta à ilha percorrendo o 
Monte Verde, Baía das Gatas e Calhau ou opte por conhecer a 
ilha vizinha de Santo Antão. 
8º DIA - S. VICENTE / SAL / LISBOA/ PORTO OU FARO
Em hora a combinar localmente, transfere ao aeroporto para 
embarque em voo doméstico de cerca de 35 minutos com des-
tino à ilha do Sal para conexão ao voo internacional com destino 
a Lisboa. Chegada e fim dos nossos serviços.

Preços por pessoa em euros Os preços incluem taxas de aeroportos, segurança e combustível à partida de Lisboa (valor indicativo 263 ,00 Euros) / Os valores das taxas estão 
sujeitos a reconfirmação Serviços Incluídos no Preço Voos internacionais TACV Lisboa/Sal/ Lisboa em classe “O” com direito a 20 kg de bagagem; voos domésticos Binter 
Sal / Santiago / S. Vicente / Sal em classe Y; transportes aeroportos/ hotéis/ aeroportos com assistência local; 3 noites de alojamento no hotel e regime escolhidos na Ilha do 
Sal; 2 noites de alojamento no hotel e regime escolhidos na ilha de Santiago; 2 noites de alojamento no hotel e regime escolhidos na ilha de S.Vicente; Excursão de dia inteiro 
à Ilha de Santiago com almoço no Tarrafal; Taxas de aeroportos, segurança e combustível à partida de Lisboa (sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagens 
Operador; Visto (obrigatório) para dados de passaporte enviados até 5 dias úteis antes do início da viagem / Serviços Não Incluídos no Preço  taxa turística (valor indicativo de 
2 euros por pessoa e noite), aplicável a maiores de 16 anos, até ao máximo de 10 noites consecutivas, paga localmente nos hotéis. Outros que não mencionados no programa 
e extras de carácter pessoal.

VOOS TACV - Partidas de Lisboa aos Sábados
VOOS TAP / TACV - Partidas de Lisboa, Porto ou Faro diárias (exceto 4ªs Feiras)

Pontão     

www.caboverde.com
Sal + Santiago + São Vicente

Morabeza      

www.morabeza.com
Sal + Santiago + São Vicente

Oásis Belorizonte      

www.oasisatlantico.com
Sal + Santiago + São Vicente

Pérola     

www.caboverde.com

Pestana Trópico      

www.pestana.com

Oásis Praiamar      

www.oasisatlantico.com

Mindelo
Residencial   
www.caboverde.com

Foya Branca      

www.foyabranca.com

Oásis
Porto Grande      

www.oasisatlantico.com

1.209€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA + APA + APA

1.389€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA + APA + APA

1.359€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em TI + APA + APA

+

+

+

+

+

+



FICHA DE INFORMAÇÃO NORMALIZADA
A combinação de serviços de viagem que lhe é proposta constitui uma 
viagem organizada na aceção da legislação em vigor.  Por conseguinte, 
beneficiará de todos os direitos da UE aplicáveis às viagens organizadas.
A Soliférias, S. A. e a agência de viagens que efetuou a venda ao clien-
te serão plenamente responsáveis pela correta execução da globalida-
de da viagem organizada. Além disso, conforme exigido por lei, a Soli-
férias, S. A. e a agência de viagens que efetuou a venda ao cliente têm 
uma proteção para reembolsar os pagamentos que tenha efetuado e, se 
o transporte estiver incluído na viagem organizada, assegurar o seu re-
patriamento caso seja(m) declarada(s) insolvente(s). 

Direitos essenciais previstos no Decreto-Lei n.º 17/2018 de 08 de março:
− Os viajantes receberão todas as informações essenciais sobre a via-
gem organizada antes de celebrarem o respetivo contrato. 
− Há sempre pelo menos um operador responsável pela correta execu-
ção de todos os serviços de viagem incluídos no contrato. 
− Os viajantes dispõem de um número de telefone de emergência ou 
dos contactos de um ponto de contacto para poderem comunicar com 
o organizador ou a agência de viagens. 
− Os viajantes podem ceder a viagem organizada a outra pessoa, me-
diante um pré-aviso razoável e, eventualmente, mediante o pagamen-
to de custos adicionais. 
− O preço da viagem organizada só pode ser aumentado em caso de 
aumento de custos específicos (por exemplo, o preço do combustível), 
se essa possibilidade estiver expressamente prevista no contrato e, em 

qualquer caso, até 20 dias antes do início da viagem organizada. Se o 
aumento do preço for superior a 8 % do preço da viagem organizada, o 
viajante pode rescindir o contrato. Se o organizador se reservar o direito 
de aumentar o preço, o viajante tem direito a uma redução do preço em 
caso de redução dos custos relevantes. 
− Os viajantes podem rescindir o contrato sem pagar uma taxa de res-
cisão e obter o reembolso integral de quaisquer pagamentos efetuados 
em caso de alteração significativa de algum dos elementos essenciais da 
viagem organizada, com exceção do preço. Se, antes do início da via-
gem organizada, o operador responsável pela mesma a anular, os viajan-
tes têm direito ao reembolso e, se for caso disso, a uma indemnização. 
− Os viajantes podem rescindir o contrato sem pagar uma taxa de res-
cisão antes do início da viagem organizada, em circunstâncias excecio-
nais, por exemplo em caso de graves problemas de segurança no desti-
no suscetíveis de afetar a viagem organizada. 
− Além disso, os viajantes podem rescindir o contrato a qualquer mo-
mento antes do início da viagem organizada mediante o pagamento de 
uma taxa de rescisão adequada. 
− Se, após o início da viagem organizada, não for possível prestar ele-
mentos significativos da mesma conforme acordado, terão de ser pro-
postas alternativas adequadas ao viajante, sem custos suplementares. O 
viajante pode rescindir o contrato de viagem organizada sem pagar uma 
taxa de rescisão caso os serviços não sejam executados nos termos do 
contrato, esta falta de conformidade afete consideravelmente a execu-
ção da viagem organizada e o organizador não supra esta falta. 
− Os viajantes têm também direito a uma redução do preço e/ou a uma 
indemnização por danos em caso de incumprimento ou de execução 

deficiente dos serviços de viagem. 
− O organizador tem de prestar assistência se um viajante estiver em di-
ficuldades. 
− Se o organizador ou o retalhista for declarado insolvente, os pagamen-
tos serão reembolsados. Se o organizador ou o retalhista for declarado 
insolvente após o início da viagem organizada e se o transporte estiver 
incluído na viagem organizada, é garantido o repatriamento dos viajan-
tes. A Soliférias – Operador Turístico, S. A. subscreveu uma proteção em 
caso de insolvência com o Fundo de Garantia de Viagens e Turismo. Os 
viajantes podem contactar esta entidade ou, se aplicável, a autoridade 
competente (Turismo de Portugal, I.P., Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050-124 
Lisboa, Tel. 211 140 200 | Fax. 211 140 830, info@turismodeportugal.pt) se 
for recusada a prestação de serviços devido à insolvência da Soliférias – 
Operador Turístico, S. A.

Sitio web que disponibiliza a Directiva 2015/2302 conforme transposta 
para o direito nacional : www.dre.pt

SEGUROS

Responsabilidade Civil Vida Privada

Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no Estrangeiro, por acidente e por doença

Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no Estrangeiro, por acidente e por doença pré-existente

Acompanhamento da pessoa segura hospitalizada (despesas de Hotel e Transporte)

Bilhete de ida e volta para um familiar e respectiva estadia - Transporte e Estadia

Transporte ou repatriamento das restantes pessoas seguras

Encargos com crianças desacompanhadas no estrangeiro

Busca e Resgate do Segurado

Regresso antecipado por falecimento de familiar

Não previsto

5 000,00 €

Não previsto

1 000,00 €

1 000,00 €

Não previsto

Ilimitado

Não previsto

Não previsto

25 000,00 €

7 500,00 €

Não previsto

1 250,00 €

1 250,00 €

Não previsto

Ilimitado

Não previsto

Não previsto

30 000,00 €

30 000,00 €

Não previsto

1 750,00 €

1 750,00 €

Ilimitado

Ilimitado

3 000,00 €

Ilimitado

Morte ou Invalidez Permanente

Despesas de funeral em Portugal em caso de acidente ocorrido no estrangeiro

25,000.00 €

500.00 €

30,000.00 €

1,000.00 €

60,000.00 €

2,000.00 €

Perdas ou Danos à Bagagem

Atraso na recepção de bagagem (>24 horas)

750.00 €

100.00 €

1,000.00 €

100.00 €

1,500.00 €

500.00 €

Cancelamento Antecipado da Viagem

Interrupção de Viagem após iniciada

Perturbação de viagem por motivos de força maior (PVMF)

10,000.00 €

5,000.00 €

2,000.00 €

10,000.00 €

5,000.00 €

3,000.00 €

10,000.00 €

5,000.00 €

4,000.00 €

PRINCIPAIS GARANTIAS - SOLFÉRIAS
Todos os seguros para viagens até 30 dias, exceto All IN. 
Consulte-nos para suplementos aplicáveis sobre seguro base incluido. OPERADOR ESSENCIAL EXCLUSIVO "ALL IN"

30 000,00 €

500.000,00 €

500,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

Ilimitado

Ilimitado

3 000,00 €

Ilimitado

100,000.00 €

2,000.00 €

2,000.00 €

500.00 €

10,000.00 €

5,000.00 €

5,000.00 €

PERTURBAÇÃO DA VIAGEM POR MOTIVOS DE FORÇA MAIOR
No caso de o destino estar prejudicado para poder ser usufruído, ou em caso de perturbações para chegar ao destino ou no regresso à origem da viagem, sempre que motivados 
por Motivos de Força Maior, os nossos clientes possuem uma garantia com capital por pessoa conforme quadro acima, que vai permitir respectivamente, o cancelamento 
antecipado, ou o pagamento de dias não usufruídos e os gastos adicionais para chegar ao destino e usufruir da viagem contratada. São Motivos de Força Maior eventos como 
Cataclismos Naturais, Terrorismo, Guerra, Epidemias, Pandemias, Greves, entre outros que causem perturbações na viagem organizada.

OPCIONAL 2018 Por +10€/pessoa Subscreva opcionalmente SEGURO ATIVIDADES RADICAIS

1) Em caso de Morte, Acidente Grave e Doença Grave da Pessoa 
Segura, cônjuge, bem como ascendentes e descendentes em 1º e 
2º grau de ambos, e ainda: irmãos, cunhados, noras e genros de 
ambos. Para efeitos da presente alínea, considera-se acidente 
grave ou doença grave toda a situação clínica súbita, imprevisível e 
não pré-existente que coloque em risco a vida, bem como a que 
origine mais de 1 dia de internamento hospitalar.
2) Acontecimento súbito e fortuito que exija a presença da Pessoa 
Segura em qualquer das seguintes situações:
a) Sinistro de proporções graves na residência da Pessoa Segura, 
ou no seu local de trabalho, originados por roubo, incêndio, 
explosão, inundação. 
b) Sinistro automóvel em Portugal de que resultem danos 
corporais graves em terceiros que impliquem internamento 
hospitalar superior a 2 dias.

c) Roubo da viatura da Pessoa Segura ou do cônjuge no mesmo 
dia ou nos dois dias anteriores ao do início da viagem.
d) Chamada a novo emprego, com contrato laboral sem termo, 
com exceção de passagem de contrato temporário a contrato 
sem termo.
e) Relocalização da empresa em que a Pessoa Segura trabalha.
f) Despedimento da Pessoa Segura nos quinze dias anteriores à 
data da partida;
g) Qualquer doença de Pessoas Seguras de idade inferior a 2 anos 
e que seja impeditiva de viajar,
h) Convocado a depor em tribunal como testemunha.
i) Convocação para mesa de voto em eleições para: Presidenciais, 
Europeias, Parlamentares e Municipais.
j) chamada inesperada para intervenção cirúrgica quando em lista 
de espera em hospital público.

l) Convocado para transplante de órgão.
m) Complicações de gravidez, nos primeiros seis meses, exceto se 
previsíveis.
n) Citação ou notificação do Segurado em sede de processo de 
divórcio.
  Para uma consulta detalhada de todos os motivos de 
cancelamento antecipado, interrupção de viagem e perturba-
ções da viagem por motivo de força maior, favor consultar em 
www.solferias.pt
Esta página é meramente informativa, sem carácter contratual
e não substitui as condições gerais e especiais das apólices em
poder da SOLFERIAS e das Seguradora VICTORIA – Seguros, SA.
Apólice nº 4900002315 e RNA Seguros de Assistência, SA. 
Apólice 2017-954-00000124. Para mais informações consultar 
www.solferias.pt

PRINCIPAIS MOTIVOS DE CANCELAMENTO ANTECIPADO E INTERRUPÇÃO DE VIAGEM



CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA
O presente programa/ catálogo é o documento informativo no 
qual se inserem as presentes condições gerais, dele fazendo parte 
integrante e  que constituem, na ausência de documento autóno-
mo o contrato de viagem.
A presente informação é vinculativa para a agência salvo se cumu-
lativamente:
> O programa o prever expressamente;
> As alterações ao mesmo sejam insignificantes;
> A informação da alteração seja prestada ao viajante em supor-
te duradouro;
As presentes condições gerais obedecem ao disposto na legislação 
em vigor, Decreto-Lei número 17/2018 de 8 de março. 
As Condições Gerais cujo objeto seja uma Viagem Organizada 
ou Serviço de Viagem Conexo constante do presente programa, 
as correspondentes fichas de informação normalizada e as condi-
ções particulares que constam da documentação de viagem facul-
tada ao Viajante no momento de reserva da viagem consubstan-
ciam o contrato de viagem que vincula as partes.
 

1. ORGANIZAÇÃO
1.1 A organização das viagens incluídas na presente brochura é da 
Soliférias – Operador Turístico, S. A., pessoa coletiva e número de 
matrícula 503 339 938, com sede na Rua Soeiro Pereira Gomes, 
Lote 1, 1.º B, 1600 – 196 Lisboa, titular do RNAVT 1989.

2. INSCRIÇÕES
No ato da inscrição o Viajante efetuará o pagamento solicitado. Se 
a inscrição tiver lugar a 21 dias ou menos da data do início do servi-
ço, o preço total do mesmo deverá ser paga no ato da inscrição. A 
Soliférias, S. A. reserva-se o direito de anular qualquer inscrição cujo 
pagamento não tenha sido efetuado nas condições acima men-
cionadas. As reservas encontram-se condicionadas à obtenção da 
parte dos fornecedores da confirmação de todos os serviços.

3. INFORMAÇÃO AO ABRIGO DA LEI N.º 144/2015 DE 8 DE SETEMBRO
Nos termos da Lei n.º 144/2015 de 8 de setembro na sua reda-
ção atual, informamos que o Viajante poderá recorrer às seguin-
tes Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo: 
Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo in www.
provedorapavt.com; Comissão Arbitral do Turismo de Portugal in 
www.turismodeportugal.pt;
 
4. RECLAMAÇÕES
4.1 Qualquer desconformidade na execução de um ser-
viço de viagem incluído no contrato de viagem organiza-
da tem de ser comunicada à agência de viagens organizado-
ra ou retalhista por escrito ou outra forma adequada logo que 
tal desconformidade ocorra, ou seja, sem demora injustificada.  
4.2 O direito a apresentar reclamações para efeitos de redução de 
preço ou direito a indemnização por falta de conformidade dos 
serviços de viagem incluídos na viagem organizada prescreve no 
prazo de 2 anos.

5. BAGAGEM
A agência é responsável pela bagagem nos termos legais; O Viajan-
te tem obrigação de reclamar junto da entidade prestadora dos ser-
viços no momento de subtração, deterioração ou destruição de ba-
gagem. No transporte internacional, em caso de dano na bagagem, 
a reclamação deverá ser feita por escrito ao transportador imediata-
mente após a verificação do dano e no máximo 7 dias a contar da sua 
entrega. Estando em caso o mero atraso na entrega da bagagem a re-
clamação deverá ser feita dentro de 21 dias a contar da data de entre-
ga da mesma. A apresentação de tal reclamação será fundamento es-
sencial para o acionamento da responsabilidade da Soliférias, S. A. so-
bre a entidade prestadora do serviço.

6. LIMITES
6.1 A responsabilidade da agência terá como limite o montante 
máximo exigível às entidades prestadoras dos serviços, nos termos 
da Convenção de Montreal, de 28 de maio de 1999, sobre Trans-
porte Aéreo Internacional, e da Convenção de Berna, de 1961, so-
bre Transporte Ferroviário.
6.2. No que concerne aos transportes marítimos, a responsabilida-
de das agências de viagens, relativamente aos seus Viajantes, pe-
la prestação de serviços de transporte, ou alojamento, quando for 
caso disso, por empresas de transportes marítimos, no caso de da-
nos resultantes de dolo ou negligência destas, terá como limites os 
seguintes montantes:
a) € 441.436, em caso de morte ou danos corporais;
b) € 7.881, em caso de perda total ou parcial de bagagem ou da 
sua danificação;
c) € 31.424, em caso de perda de veículo automóvel, incluindo a 
bagagem nele contida;
d) € 10.375, em caso de perda de bagagem, acompanhada ou não, 
contida em veículo automóvel;
e) € 1.097, por danos na bagagem, em resultado da danificação do 
veículo automóvel.
6.3. Quando exista, a responsabilidade das agências de viagens e 
turismo pela deterioração, destruição e subtração de bagagens ou 
outros artigos, em estabelecimentos de alojamento turístico, en-
quanto o Viajante aí se encontrar alojado, tem como limites:
a) € 1.397, globalmente;
b) € 449 por artigo;
c) O valor declarado pelo Viajante, quanto aos artigos depositados 
à guarda do estabelecimento de alojamento turístico.
6.4. A responsabilidade da agência por danos não corporais está 
contratualmente limitada ao valor correspondente a três vezes o 
preço do serviço vendido.

7. DESPESAS DE RESERVAS E DE ALTERAÇÃO
Por cada reserva serão cobradas despesas de acordo com informa-
ção a prestar pela agência de viagens, no momento da reserva. Por 
cada alteração (nomes, datas, tipo de apartamento ou quarto, via-
gem, etc.) serão cobradas despesas de acordo com informação a 
prestar pela agência de viagens no momento da reserva. A aceita-
ção de tais alterações depende de aceitação por parte dos respe-
tivos fornecedores.

8. DOCUMENTAÇÃO
8.1. O Viajante deverá possuir em boa ordem a sua documentação 
pessoal ou familiar, (cartão do cidadão, B. I., passaporte, documen-
tação militar, autorização para menores, vistos, certificado de vaci-
nas e outros eventualmente exigidos). A agência declina qualquer 
responsabilidade pela recusa de concessão de vistos ou a não per-
missão de entrada ao Viajante em país estrangeiro, sendo ainda da 
conta do Viajante todo e qualquer custo que tal situação acarretar. 
8.2. Viagens na União Europeia:
Os Viajantes (independentemente da idade) que se desloquem 
dentro da União Europeia deverão ser possuidores do respetivo 
documento de identificação civil (Passaporte; B.I, Cartão do Cida-
dão); Para obtenção de assistência médica devem ser portadores 
do respetivo Cartão Europeu de Seguro de Doença; Os nacionais 
de países não comunitários devem consultar informação específi-
ca quanto à documentação necessária para realização de viagem 
junto das embaixadas/ consulados dos países de origem;
8.3. Viagens fora da União Europeia:
Os Viajantes (independentemente da idade) que se desloquem pa-
ra fora da União Europeia deverão ser possuidores do respetivo do-
cumento de identificação civil (passaporte) bem como do visto se 
necessário (obtenha tal informação junto da agência no momento 
da reserva); os nacionais de países não comunitários devem con-
sultar informação específica quanto à documentação necessária 
para realização de viagem junto das embaixadas/ consulados dos 
países de origem;

9. ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO VIAJANTE
9.1. Caso os fornecedores da viagem em causa permitam, sem-

pre que um Viajante, inscrito para uma determinada viagem, de-
sejar mudar a sua inscrição para uma outra viagem ou pa-
ra a mesma com partida em data diferente, ou outra even-
tual alteração, deverá pagar a taxa acima referida, como des-
pesas de alteração. Contudo, quando a mudança tiver lugar 
com 21 dias ou menos de antecedência em relação à data da par-
tida da viagem, para a qual o Viajante se encontra inscrito, ou se 
os fornecedores de serviços não aceitarem a alteração, fica sujei-
to às despesas e encargos previstos na cláusula “Rescisão do Con-
trato pelo Viajante”.
9.2. Após iniciada a viagem, se solicitada a alteração dos serviços 
contratados por motivos não imputáveis à agência (ex. ampliação 
das noites de estadia, alteração de voo) os preços dos serviços tu-
rísticos poderão não corresponder aos publicados no folheto que 
motivou a contratação.
 
10. CESSÃO DA INSCRIÇÃO (POSIÇÃO CONTRATUAL)
10.1 O viajante pode ceder a sua posição, fazendo-se substituir por 
outra pessoa que preencha todas as condições requeridas para a 
viagem organizada, desde que informe a agência de viagens e tu-
rismo, por forma escrita, até sete dias seguidos antes da data pre-
vista para a partida.
10.2 O cedente e o cessionário são solidariamente responsáveis pe-
lo pagamento do saldo em dívida e pelas taxas, os encargos ou cus-
tos adicionais originados pela cessão, os quais serão devidamente 
informados e comprovados pela agência de viagens e turismo.

11. ALTERAÇÕES A EFECTUAR PELA AGÊNCIA
11.1. Sempre que, antes do início da viagem organizada, (i) a agên-
cia de viagens e turismo se veja obrigada a alterar significativamen-
te alguma das características principais dos serviços de viagem, (ii) 
ou não consiga ir de encontro às exigências especiais solicitada 
pelo Viajante; (iii) ou propuser o aumento do preço da viagem or-
ganizada em mais de 8%, o viajante pode, no prazo de 08 (oito) 
dias seguidos: 
a) Aceitar a alteração proposta;
b) Rescindir o contrato, sem qualquer penalização, sendo reembol-
sado das quantias pagas;
c) Aceitar uma viagem organizada de substituição proposta pela 
agência de viagens e turismo, sendo reembolsado em caso de di-
ferença de preço.
11.2. A ausência de resposta por parte do viajante no prazo fixado 
pela agência de viagens e turismo implicará a aceitação tácita da al-
teração proposta com a aplicação das respetivas taxas de rescisão 
previstas na cláusula 15ª, infra.
 
12. RESCISÃO DO CONTRATO PELA AGÊNCIA
12.1. Quando a viagem esteja dependente de um número mínimo 
de participantes a Agência reserva-se o direito de cancelar a viagem 
organizada caso o número de participantes alcançado seja inferior 
ao mínimo. Nestes casos, o viajante será informado por escrito do 
cancelamento no prazo de:
a) 20 dias antes do início da viagem organizada, no caso de viagens 
com duração superior a seis dias;
b) 7 dias antes do início da viagem organizada, no caso de viagens 
com duração de dois a seis dias;
c) 48 horas antes do início da viagem organizada, no caso de via-
gens com duração inferior a dois dias.
12.2. Antes do início da viagem organizada a agência de viagens e 
turismo poderá ainda rescindir o contrato se for impedida de exe-
cutar o mesmo devido a circunstâncias inevitáveis e excecionais.
12.2. A rescisão do contrato de viagem pela agência nos termos 
acima referidos apenas confere ao viajante o direito ao reembol-
so integral dos pagamentos efetuados no prazo máximo de 14 dias 
após a rescisão do contrato de viagem.
 
13. ALTERAÇÃO AO PREÇO
13.1. Os preços constantes do programa estão baseados nos cus-
tos dos serviços e taxas de câmbio vigentes à data de impressão 
deste programa, pelo que estão sujeitos a alterações (aumento ou 
redução de preço) que resultem de variações no custo dos trans-
portes ou do combustível, impostos, taxas e flutuações cambiais 
até 20 dias antes da data de viagem.
13.2. Caso o aumento em causa exceda 8% do preço total da via-
gem organizada, aplicar-se-á o disposto na cláusula “ALTERAÇÕES 
A EFECTUAR PELA AGÊNCIA”.
13.3. Em caso de redução de preço a agência de viagens e turismo 
reserva-se o direito de deduzir ao reembolso a efetuar ao viajante 
as correspondentes despesas administrativas, que a pedido do via-
jante serão justificadas.

14. REEMBOLSOS
Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reembolso por 
serviços não utilizados pelo Viajante por motivos de força maior 
ou por causa imputável ao Viajante, salvo reembolso pelos respeti-
vos fornecedores. A não prestação de serviços previstos no progra-
ma de viagem por causas imputáveis à agência organizadora e ca-
so não seja possível a substituição por outros equivalentes, confere 
ao Viajante o direito a ser reembolsado pela diferença entre o preço 
dos serviços previstos e o dos efetivamente prestados.

15. RESCISÃO DO CONTRATO PELO VIAJANTE
15.1 O viajante é livre de desistir da viagem a todo o tempo antes 
do início da viagem.
15.2 Tal rescisão implica que o mesmo seja responsável pelo pa-
gamento de todos os encargos a que o início do cumprimento do 
contrato e a sua desistência deem lugar, menos a reafectação de 
serviços e as economias de custos.
15.3. Quando seja caso disso, o Viajante será reembolsado pela di-
ferença entre a quantia paga e os montantes acima referidos. Na 
presente situação o reembolso será efetuado, deduzido da taxa de 
rescisão, no prazo máximo de 14 dias após a rescisão do contra-
to de viagem.
15.4. O viajante tem ainda direito a rescindir o contrato de viagem 
antes do início da mesma sem pagar qualquer taxa de rescisão, ca-
so se verifiquem circunstâncias inevitáveis e excecionais no local 
de destino ou na sua proximidade imediata que afetem conside-
ravelmente a realização da mesma ou o transporte dos passagei-
ros para o destino. A rescisão do contrato de viagem nesta situação 
apenas confere ao viajante o direito ao reembolso integral dos pa-
gamentos efetuados.

16. RESPONSABILIDADE
16.1. A agência de viagens e turismo é responsável pela correta 
execução de todos os serviços de viagem incluídos no contrato 
de viagem.
16.2. Quando se tratar de viagens organizadas, as agências de via-
gens e turismo são responsáveis perante os Viajantes, ainda que os 
serviços devam ser executados por terceiros e sem prejuízo do di-
reito de regresso, nos termos gerais aplicáveis.
16.3. As agências de viagens e turismo organizadoras respondem 
solidariamente com as agências retalhistas, no caso de viagens or-
ganizadas.
16.4. Nos restantes serviços de viagens, a agência de viagens e tu-
rismo responde pela correta emissão dos títulos de alojamento e 
de transporte e ainda pela escolha culposa dos prestadores de ser-
viços, caso estes não tenham sido sugeridos pelo viajante.
16.5. A agência de viagens e turismo que intervenha como inter-
mediária em vendas ou reservas de serviços de viagem avulsos é 
responsável pelos erros de emissão dos respetivos títulos, mesmo 
nos casos decorrentes de deficiências técnicas nos sistemas de re-
servas que lhes sejam imputáveis.
6.6. A agência de viagens e turismo é responsável por quaisquer erros 
devido a deficiências técnicas no sistema de reservas que lhe sejam im-
putáveis e, se tiver aceitado proceder à reserva de uma viagem organizada 
ou de serviços de viagem que façam parte de serviços de viagem co-
nexos, pelos erros cometidos durante o processo de reserva.
16.7. A agência de viagens e turismo não é responsável por erros 
na reserva que sejam imputáveis ao viajante ou que sejam causa-
dos por circunstâncias inevitáveis e excecionais.

17. ASSISTÊNCIA
17.1. Em caso de dificuldades do viajante, ou quando por razões que 
não lhe forem imputáveis, este não possa terminar a viagem orga-
nizada, a agência de viagens e turismo dará a seguinte assistência: 
a) Disponibilização de informações adequadas sobre os serviços de 
saúde, as autoridades locais e a assistência consular; e 
b) Auxilio ao viajante na realização de comunicações à distância e a 
encontrar soluções alternativas de viagem.
17.2 Caso a dificuldade que fundamenta o pedido de assistência 
tenha sido causada pelo viajante de forma deliberada ou por ne-
gligência, a agência de viagens e turismo poderá cobrar uma ta-
xa no valor dos custos em que incorreu em virtude da prestação 
dessa assistência.
17.3. Se devido a circunstâncias inevitáveis e excecionais, o viajan-
te não puder regressar, a agência de viagens e turismo organiza-
dora é responsável por assegurar os custos de alojamento neces-
sários, se possível de categoria equivalente, por um período não 
superior a três noites por viajante. A agência de viagens e turismo 
retalhista é solidariamente responsável pela obrigação em causa, 
sem prejuízo do direito de regresso, nos termos gerais aplicáveis. 
17.4. A limitação dos custos prevista supra não se aplica às pessoas 
com mobilidade reduzida, nem aos respetivos acompanhantes, às 
grávidas e às crianças não acompanhadas, nem às pessoas que ne-
cessitem de cuidados médicos específicos, desde que a agência de 
viagens e turismo tenha sido notificada dessas necessidades espe-
cíficas pelo menos 48 horas antes do início da viagem organizada.

18. INSOLVÊNCIA
Em caso de insolvência da agência de viagens e turismo o viajante 
pode recorrer ao Fundo de Garantia de Viagens e Turismo, deven-
do para tal recorrer ao Turismo de Portugal I. P. entidade responsá-
vel pelo respetivo acionamento: Turismo de Portugal, I. P., Rua Ivo-
ne Silva, Lote 6, 1050-124Lisboa, Tel. 211 140 200 | Fax. 211 140 830 
- info@turismodeportugal.pt
 
19. SEGUROS
19.1. A responsabilidade da agência de viagens organizadora deste 
programa e emergente das obrigações assumidas, encontra-se ga-
rantida por seguro de responsabilidade civil na Companhia de Se-
guros Seguradores Unidos, apólice nº 0001481167, no montante 
de 75.000 euros, nos termos da legislação em vigor.
19.2. A agência disponibiliza ainda a venda de seguros que pode-
rão ser adquiridos em função da viagem para garantia de situações 
de assistência e despesas de cancelamento.

20. IVA
Os preços mencionados neste programa refletem o previsto no DL 
221/85 de 3 de julho, I. V. A. na margem.

21. VALIDADE
Este documento é válido de 01 novembro 2018 a 30 abril 2019

NOTAS
As presentes condições gerais poderão ser complementadas 
por quaisquer outras específicas desde que devidamente acor-
dadas pelas partes. Os preços dos programas estão baseados na 
cotização média do dólar pelo que qualquer derivação relevan-
te desta moeda poderá implicar uma revisão dos preços da via-
gem nos termos constantes da cláusula “alteração de preço”. 
Devido às constantes alterações do preço dos combustíveis so-
bre os preços praticados poderá haver alteração do suplemen-
to de combustível inserido no preço nos termos constantes da 
cláusula “alteração de preço”. As categorias dos hotéis e cruzei-
ros apresentados nesta brochura seguem as normas de qualida-
de do pais de acolhimento, podendo os mesmos ser alterados por 
outros similares quando por motivos alheios à agência não seja 
possível manter ou confirmar a reserva existente, obrigando-se a 
agência a informar o Viajante logo que de tal tenha conhecimento.
 
INFORMAÇÕES GERAIS

HORAS DE CHEGADA OU PARTIDA
As horas de partida e de chegada estão indicadas na hora local do 
respetivo país e de acordo com horários das respetivas companhias 
aérea à data de impressão deste programa, podendo por isso ser 
sujeitas a alteração.

HOTÉIS/ APARTAMENTOS
Apartamentos - No caso de o alojamento ser contratado em apar-
tamento é da responsabilidade do Viajante a informação do núme-
ro de pessoas que irão ocupar o apartamento.
No caso de se apresentarem mais pessoas que as reservadas, os 
apartamentos poderão recusar a entradas.
Hotéis - O preço apresentado é por pessoa e estão baseados nu-
ma ocupação dupla. Nem todos os hotéis dispõem de quarto tri-
plo sendo por norma colocada uma cama extra que pode não ser 
de idêntica qualidade. Nos quartos equipados com duas camas ou 
casal, o triplo pode ser constituído apenas por aquelas camas. A re-
lação dos hotéis e apartamentos constantes dos programas é indi-
cativa assim como a sua categoria que respeita a critérios e clas-
sificações locais cujos critérios por vezes são distintos dos utiliza-
dos em Portugal.

REFEIÇÕES
Salvo indicações em contrário, os preços apresentados para os su-
plementos de meia pensão e pensão completa não incluem bebi-
das. Nas chegadas ao hotel após a 19h o primeiro serviço de refei-
ção será o pequeno-almoço do dia seguinte, no último dia e sal-
vo possibilidade de late check-out, o último serviço do hotel será 
o pequeno-almoço.
 
HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA
As horas e entrada e saída no primeiro e último dia, serão defini-
das em função do primeiro e último serviço. Em regra, sem ca-
rácter vinculativo os quartos podem ser utilizados a partir das 14h 
do dia de chegada e deverão ser deixados livres até as 12 h do dia 
de saída. Nos apartamentos a entrada verifica-se geralmente pe-
las 17 h do dia de chegada e deverão ser deixados livres até as 10 
h do dia de saída.
 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS
ada a diversidade de condições aplicadas às crianças (destino e for-
necedor) recomenda-se questionar sempre as condições especiais 
que porventura sejam aplicadas à viagem em causa.

INFORMAÇÕES E RESERVAS NA SUA AGÊNCIA DE VIAGENS
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