Excursões Cabo Verde 2022
Ilha do Sal
➔ Volta à Ilha
Meio-dia ou dia inteiro
Parta à descoberta dos maravilhosos recantos da Ilha do Sal. Para esta aventura é indispensável roupa de
praia, toalha e uma garrafa de água.
Meio-dia: O seu percurso tem início na vila de Espargos, seguido de visita à aldeia piscatória de Palmeira,
sem esquecer a paragem obrigatória em
Buracona para visualização do famoso olho azul.
Seguindo depois para visualização das miragens
de Terra Boa, Baía de Parda e as Salinas de Pedra
Lume, onde poderá tomar um banho nas suas
águas rejuvenescedoras.
Dia Inteiro (almoço incluído): este percurso
inicia-se na Vila de Murdeira e percorre as
localidades de Espargos, Palmeira, Buracona,
Miragens de Terra Boa, Salinas de Pedra de
Lume, Baía de parda e culmina no Pontão em
Santa Maria.
Meio-dia: 3.ª e 5.ª feira
Preço p/ pessoa: 27€/adulto ** Crianças 02-12 anos: 13,50€/criança
Dia Inteiro: 2.ª e 4.ª feira
Preço p/ pessoa: 50€/adulto ** Crianças 02-12 anos: 25€/criança
Pagamento de entradas no local: 3€ p/ pessoa em Buracona | 5€ p/ pessoa nas Salinas | 3€ p/ pessoa aluguer de
crocks na Baía da Parda.

➔ Zipline Serra Negra
Todos os dias
A descida em Zipline inicia-se no topo da Serra Negra e
termina junto ao mar, proporcionando durante a descida,
uma excelente vista para a Serra, Praia da Serra Negra, Kite
Beach e Mar. Transfer incluído.
Preço p/ pessoa: 45€/adulto ** Crianças até aos 12 anos:
35€/criança
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➔ Tradições de Cabo Verde
4ª-feira às 19h30
A família do Benvass tem preparada uma experiência
autêntica que irá recordar. Poderá degustar pratos e
bebidas típicas da gastronomia local, incluindo a
Cachupa, bem como de música ao vivo com uma
demonstração de danças locais de bailarinos caboverdianos.
Preço p/ pessoa:
30€/adulto ** Crianças 03 – 12 anos: 15€/criança

➔ Moto 4 ou Buggy
De 2ª-feira a Sábado
Este passeio guiado proporciona a oportunidade de
conduzir e descobrir os recantos mais escondidos nas
zonas da costa, serra, interior da ilha e praias só possíveis
de visitar em veículos de todo o terreno.
Preço por moto 4 (máx. 2 pessoas):
3 horas: 85€ (sul da ilha) ** 4 horas: 115€ (volta à ilha)

Preço por BUGGY (máx. 2 pessoas):
2 horas: 95,00 € (sul da ilha) ** 4 horas: 180€ (volta à ilha)

➔ Arte & Tapas – passeio a pé em Santa Maria
3ª e 5ª-feira das 16h00 às 18h00
Em Santa Maria, o projeto social “Arte D’Zona”,
desenvolvido durante a pandemia, transformou e
embelezou a localidade.
As obras de arte, dissipadas pelas ruas, contam as
histórias da terra que terá a oportunidade de
descobrir num agradável passeio a pé.
Também vai poder degustar alguns dos melhores
petiscos num restaurante local e visitar uma galeria
de arte, onde pode comprar lembranças das suas
férias.
Parte do custo deste passeio vai diretamente para o projeto de “Arte D’Zona”, que apoia os artistas locais.
Preço p/ pessoa: 29€/ Transfer e lanche incluído
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➔ Atividades de Mar
Snorkeling – Aprecie à superfície o fantástico mundo
subaquático.
Preço p/ pessoa: 30€/adulto (crianças sob consulta)

Batismo de Mergulho – Aprenda a mergulhar em
alto mar e vislumbre as várias espécies marinhas.
Inclui a aula teórica, experiência em piscina e em
mar.
Preço p/ pessoa: 79€ (transfer incluído)

Jet Ski — Alie a adrenalina a um passeio pela baía de
Santa Maria.
Preço p/ mota (máx. 2 pessoas): Meia hora: 70€ | 1h: 120€ | 2h: 200€

Tubarão — Contemple os tubarões-limão de perto no seu habitat natural.
Preço p/ pessoa: 25€

➔ Catamaran de luxo em Palmeira
3ª, 4ª e 5ª-feira - Mediante disponibilidade
Desfrute da experiência no luxuoso Lounge
Catamaran Sodade em Palmeira, com WiFi
a bordo, toalhas e animação. Aproveite a
paragem na baía do Monte Leão para
nadar, pescar ou praticar snorkelling. Os
snacks e bebidas com e sem álcool estão
incluídos.
Para esta experiência é indispensável
roupa de praia e protetor solar.
3ª, 4ª e 5ª-feira - Preço p/ pessoa: Adulto 59€ ** Crianças 3 – 10 anos: 29,50€
4ª e 6ª-feira — apenas adultos – Preço p/ pessoa: 65€

3/4
Atualizado no dia 22.07.2022

Excursões Cabo Verde 2022
Ilha do Sal
➔ Mundo Animal
Tartarugas — Observação Noturna em Tenda Glamping Todos os dias — de julho a outubro
Uma experiência única de observação da desova de tartarugas marinhas. Briefing na tenda com serviço
de bebidas e snacks, seguidos da observação. O transfer e vídeo de lembrança estão incluídos. É
obrigatório o uso de roupa escura e calçado desportivo fechado.
Preço p/ pessoa: Adulto 35€ ** Crianças até 12 anos: 30€

Tartaruga — Observação Simples
Julho – outubro – 3ª-feira 20h00

Excursão noturna simples para assistir à
desova das tartarugas caretta-caretta. É
obrigatório o uso de roupa escura e calçado
desportivo fechado
Preço p/ pessoa: 35€

Cavalo — Descubra o deserto ou as praias da ilha do Sal a cavalo com um guia experiente.
Preço p/ hora: 1h — 40€ ** 1h30 — 60€ ** 2h — 70€

➔ Outras experiências
Pesca: Sugerimos um dia ou meio-dia de pesca
desportiva na praia de Santa Maria ou noutro ponto
da ilha! Poderá escolher entre trolling, jigging ou
Pesca de fundo.
Preço p/ pessoa-Pesca: 4h — 100€ de Trolling/Jiggig
Preço p/ pessoa-Pesca de Fundo: 4h — 80€
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