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Brochura válida de 01 maio 2021 a 30 abril 2022

MP - Meia Pensão
PC - Pensão Completa
TI - Tudo Incluído

A Solférias acompanha, em permanência, a evolução do surto do novo Coronavírus Covid-19 e tem
estado atenta às recomendações emitidas pelas
entidades nacionais e internacionais competentes,
designadamente a Organização Mundial de Saúde
(OMS) e a Direção Geral de Saúde, bem como o Portal das Comunidades.
As medidas de segurança e proteção nos vários países e companhias aéreas, variam de acordo com as
políticas internas de cada governo e de acordo com
a evolução da situação epidemiológica e de vacinação em cada país, influenciando assim as regras
fronteiriças para quem viaja.
Para que a viagem dos clientes decorra da melhor
forma possível, é essencial que se informem antecipadamente sobre todas as medidas (e possíveis
atualizações) exigidas pelo país para onde pretendem viajar e/ou fazer escala, nomeadamente em relação a documentações e procedimentos-requisitos
de entrada/saída.
Em virtude das alterações constantes, a Solférias disponibiliza apenas no seu site, a informação mais relevante e atualizada sobre a abertura de fronteiras e
relativamente às medidas implementadas nos vários
destinos que comercializa e que já estejam abertos
ou já tenham data oficial prevista de abertura.
Essa informação poderá ser acedida, de uma forma
fácil, através do link: Update Covid19
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Cabo Verde é composto por 10 ilhas, das quais, uma não é
habitada e 5 são ilhéus. As ilhas dividem-se em 2 grupos: Barlavento, de que fazem parte Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia,
São Nicolau e Sal, e Sotavento, de que fazem parte Brava, Fogo,
Santiago, Maio e Boavista. Quem por lá passa, vai percebendo
que todas são diferentes, por isso mesmo recomenda-se que
conheça todas.
Por aqui, montanhas imponentes diluem-se em planícies a
perder de vista, enquanto o verde se mistura com os tons quentes
de uma paisagem desértica. Em Cabo Verde, encontrará inúmeras
reservas e parques naturais, alguns localizados em zonas de difícil
acesso.
Com temperaturas de água do mar entre os 22ºC e os 25ºC, e
temperaturas médias do ar entre os 22ºC e os 27ºC, ao longo de
todo o ano, as praias de Cabo Verde são autênticos paraísos a descobrir. A brisa que se faz sentir alivia o calor mais intenso tornando o
clima mais aprazível.
Ainda a pensar nas diferenças que dão um encanto especial a
Cabo Verde, na Ilha da Boavista encontrará 55 km de magníficas
praias de areia fina e branca e um mar cor de esmeralda. Na Ilha do
Sal, descubra 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, e na Ilha do Maio será surpreendido por belíssimas praias desertas ainda no seu estado puro,
que convidam a um passeio.
Se as praias são um dos principais produtos turísticos de Cabo
Verde, a prática de desportos também deve ser tida em consideração. Este destino reúne todas as condições para que possa usufruir
em pleno de kitesurf, windsurf e mergulho, bem como mergulho
e pesca.
Existe aqui um potencial de riquezas inesgotável, a pureza e
temperatura da água, 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, ou seja, aqui podemos descobrir um fantástico aquário
natural, uma experiência, sem dúvida, inesquecível.
O crioulo é um símbolo da cultura cabo-verdiana, fazendo parte
da sua identidade. Com uma cultura muito rica e um pouco mística,
o crioulo dá uma nova vida a temas como a saudade, o amor, a
alegria e a tristeza, destacando-se especialmente em vários géneros musicais como as mornas e a coladeira, cujas melodias estão
ligadas à cultura europeia e latino-americana e, por outro lado, o
batuque e o finaçon, com uma marcada influência africana.
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ARQUIPÉLAGO DE CABO VERDE

A visitar

O mais difícil poderá ser por onde começar, uma vez que todas as
ilhas têm um encanto diferente. Na Ilha do Sal, existem belas praias,
excelentes restaurantes e muita animação. Em Santiago, recomenda-se que descubra a Cidade Velha, que fica na capital, Praia, e ainda o Campo do Tarrafal, a antiga prisão da ilha. O Fogo destaca-se
pelo seu vulcão e por ter o ponto mais alto do arquipélago, Mindelo,
pelas suas belas mornas, e as praias da Boavista, com areal a perder
no infinito do horizonte.

Guia

Moeda: Escudo caboverdiano CVE (1 Euro – 110 CVE)
Fuso horário: GMT - 2 horas
Idioma: Português
Nota: Para informações sobre os requisitos de viagem derivados da
pandemia causada pelo COVID19, favor consultar o nosso online
em www.solferias.pt
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A visitar
A Ilha da Boavista tem praias a perder de vista e uma tranquilidade que irá apreciar. Pode percorrer a ilha de jipe, por estradas de
terra batida, desde a praia da Boa Esperança, onde pode descobrir no areal o que resta do navio italiano encalhado, desde 1968,
já ferrugento, mas com um encanto especial, pode aproveitar
ao máximo a beleza das praias de Santa Mónica e Varandinha,
com os seus muitos quilómetros de areais brancos e macios e
água morna, e, claro, vai encontrar, um pouco por todo o lado,
muita 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 novembro a março
Idioma: Português e crioulo
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A Boavista é a terceira maior ilha do país, depois de Santiago e Santo Antão, sendo a sua maior povoação a vila de
Sal Rei.
Aqui encontrará praias que podem ser consideradas das melhores 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 numa praia isolada e
deserta. Na ilha das dunas e tamareiras, pode desfrutar de passeios, puro lazer, do inevitável convívio com a morna e descobrir
as tradições profundamente enraizadas numa população acolhedora.
Este é um verdadeiro paraíso para os amantes dos desportos náuticos. Kitesurf, windsurf, snorkeling, mergulho, natação,
praia, pesca e pesca em alto mar são algumas das atividades
desportivas que pode também praticar. Descubra as mil cores do oceano, onde a vida se manifesta de inúmeras formas.
Aproveite para ver peixes muito variados, golfinhos, tartarugas e
baleias. Este é ainda um dos locais escolhidos pelas tartarugas-marinhas para a sua desova.
Pelas suas características, a Boavista é um destino bastante
tranquilo, indicado para umas férias em família, onde as belas
praias desertas com dunas douradas e a temperatura da água
do mar se conjugam, para que nada falhe neste cenário paradisíaco.
Sol, mar e praia constituem os maiores atrativos desta ilha,
onde praias brancas e cristalinas e um oceano calmo proporcionam, a quem a visita, umas férias repousantes, longe do
stress. Aqui a população vive a sua vida em paz transmitindo
essa tranquilidade a quem por lá passa.
Em Sal Rei encontra-se um interessante património arquitetónico, 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.

CABO VERDE

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. Formalidades 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 alojamento

do-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 acolhedora. Consulte nossas sugestões de excursões
em www.solferias.pt.

2º AO 7º DIA - BOAVISTA
Dias Livres. 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 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, oferecen-

8º DIA - BOAVISTA / LISBOA
À hora previamente indicada, partida para o aeroporto. Formalidades de embarque assistidas pelos delegados SOLFÉRIAS. Regresso a Lisboa. Chegada e fim dos nossos serviços.
VOOS TAP - Partidas de Lisboa aos sábados e quartas de 3 de novembro 2021 a 23 de abril 2022
VOO ESPECIAL RÉVEILLON - Partida de Lisboa a 26 de dezembro
VOOS ESPECIAIS PÁSCOA - Março/Abril 2022 - a informar

Preços por pessoa em euros Os preços incluem taxas de aeroportos, segurança e combustível à partida de Lisboa (valor indicativo 311,00 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 de bagagem com o máximo de 23 Kg.; 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; Taxa de Segurança
Aeroportuária (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 caráter pessoal.

Ouril Hotel Águeda 
www.caboverde.com

Royal New Horizon 
www.decameron.com

719€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Migrante Guesthouse 
www.migrante-guesthouse.com

819€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

1049€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI
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Iberostar Club Boavista 
www.iberostar.com

Riu Karamboa 
www.riu.com

1069€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

1119€

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 nas zonas comuns do hotel e nos quartos,
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.
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Praia do Estoril, CP 40, Sal-Rei, Ilha da Boa Vista

Riu Touareg 
www.riu.com

Riu Palace Boavista 
www.riu.com

1109€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

1329€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

HOTEL RIU KARAMBOA +++++
Cabo Verde · Boa Vista

A ILHA DA
BOA VISTA
Ë A TERCEIRA MAIOR
DO ARQUIPÉLAGO E A MAIS
PRÓXIMA DO CONTINENTE
AFRICANO

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 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 em todo o hotel, 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).

HOTEL RIU TOUAREG +++++
Cabo Verde · Boa Vista

A ILHA DA
BOA VISTA
TEM PRAIAS DE AREIA FINA
BANHADAS POR UM MAR
ÈáÜÓ±ÛÜÙØÜÌÚÈÍÈáÌÔËÌ
CABO VERDE UM DESTINO
ACOLHEDOR

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 grill “Bereber”. Lobby bar “Atlas”. Bar salão “Lacacão”. Bar praça “Rabil”. Bar piscina
com bar aquático “Mauritania”. Bar piscina “Creole”. Piscina, jacuzzi (e bar aquático), 1.027 m2, no inverno
climatizada. 3 piscinas de água salgada, 382/282/382 m2. Piscina infinity de água salgada (climatizada no
inverno), de 390 m2. 2 piscinas infantis (no inverno, climatizadas). Espreguiçadeiras, sombrinhas e toalhas
nas piscinas, gratuitas. Terraço-solarium. Club para crianças “RiuLand”. Parque infantil. Spa com diferentes
tratamentos. Discoteca “Pacha”. Karaoke “Mali”. Loja de souvenir/ boutique. RiuArt ateliê. Sala de Internet,
pago. WiFi em todo o hotel, grátis . Exclusivo para os clientes de ADULTS ONLY:. Restaurante “Kulinarium”,
a la carte. Bar piscina “Tiniwan” com bar aquático. Piscina de 250 m2, climatizada no inverno, com jacuzzi
integrado e terraço-solarium.
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 sofácama (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 Caboverdianas “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).

HOTEL RIU PALACE BOAVISTA +++++
Cabo Verde · Boa Vista

A ILHA DA
BOA VISTA
DESTINO PERFEITO PARA
RELAXAR E DESCOBRIR
AUTÊNTICOS PARAÍSOS
NATURAIS,

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. Só está permitido o acesso ao ginásio, ao jacuzzi e ao banho turco a maiores de
18 anos. No ginásio é obrigatório o uso de calçado desportivo. RiuArt ateliê. Internet sem fios em todo o hotel,
grátis. Boutique/quiosque.
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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OÁSIS BELORIZONTE

Quem viaja para a Ilha do Sal encanta-se de imediato pelas
suas belas praias de extenso areal dourado.
A praia de Santa Maria possui uma extensão de 8 km de areia
dourada e um mar de águas transparentes e de cor azul-turquesa.
É aqui que se concentra a maior parte da oferta hoteleira, mas um
pouco por toda a ilha encontra-se alojamento de excelente qualidade, uma vez que as grandes cadeias hoteleiras internacionais
estão cá representadas.
Devido ao seu grande crescimento e desenvolvimento, a cida-

de de Santa Maria reivindica para si o estatuto de câmara municipal. Aproveite para fazer compras, tomar as suas refeições
ou simplesmente descontrair numa esplanada. A cidade possui
inúmeras lojas e restaurantes de excelente qualidade, onde se recomenda o peixe fresco e o marisco. Pode ainda praticar vários
desportos aquáticos, tais como mergulho, pesca, windsurf ou kitesurf. De barco ou de jipe é obrigatório um passeio para ficar a
conhecer melhor toda a ilha.
Prepare-se para se surpreender com as salinas de Pedra de
Lume, consideradas Património Cultural Nacional, localizadas
dentro de uma cratera de um vulcão já extinto. Uma paisagem de
inegável beleza. O melhor de tudo é a experiência que irá viver,
leve roupa de banho porque, como as suas lagoas têm um teor
de sal 24 vezes superior à água do mar, pode tomar um banho
inesquecível. Devido a esta densidade, os corpos flutuam. Depois
da visita às salinas, aproveite para mais um mergulho na piscina
natural da Buracona e aprecie o famoso olho azul. Trata-se de um
buraco na rocha que, ao refletir o sol na água do mar, se assemelha a um gigante olho azul.

A visitar

Se escolher viajar nesta altura do ano, recomenda-se as festas de
verão da Ilha do Sal. Pode escolher entre as Festas de Santa Cruz,
a 3 de maio, a Festa de São João, a 13 de junho, ou a Festa de São
Pedro, a 24 de junho. Para além de apreciar a vida calma, desfrute
de um passeio de jipe, descubra as salinas de Pedra de Lume e
as piscinas naturais do Olho Azul, onde a água transparente convida a banhos sem fim. Descubra a costa, fazendo um passeio
de barco e aproveite para observar os cetáceos ou para praticar
mergulho.

Guia

Moeda: 1 euro – 110 escudo cabo-verdiano
Fuso horário: GMT -2 horas de abril a outubro; -1 hora de novembro a março
Idioma: Português e crioulo

CABO VERDE

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. Formalidade 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 Municipal, cresceu muito nos últimos anos e dispõe hoje de numerosas lojas e restaurantes, pelo que uma das opções do visitante
VOOS TAP - Partidas de Lisboa, Porto ou Faro às 2ªs, 5ªs e 6ªs feiras, sábados e domingos
VOOS Cabo Verde Airlines - Partidas de Lisboa diários
VOOS ESPECIAIS VERÃO - Partidas de Lisboa de 04 de junho 2021 a 17 de setembro 2021

é agora consagrar longas horas a passear-se, conviver, alimentar-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 tendo desta forma um contacto com a população e modo de vida
local ou ainda optar por uma excursão a outra ilha do arquipélago, 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 embarque assistidas pelos delegados SOLFÉRIAS. Regresso a Lisboa, Porto ou Faro. Chegada e fim dos nossos serviços.
VOOS ESPECIAIS VERÃO - Partidas do Porto de 25 de junho 2021 a 17 de setembro 2021
VOO ESPECIAL REVEILLON - Partida de Lisboa a 26 de dezembro
VOOS ESPECIAIS PÁSCOA - Março/Abril 2022: a informar

PROGRAMAS ESPECIAIS LUA DE MEL EM WWW.SOLFERIAS.PT
Preços por pessoa em euros Os preços incluem taxas de aeroportos, segurança e combustível à partida de Lisboa (valor indicativo 311,00 Euros ) / Os valores das taxas estão sujeitos a reconfirmação
/ Serviços Incluídos no Preço Voos Cabo Verde Airlines Lisboa/Sal/Lisboa em classe O com direito a 20 kg. de bagagem ou em voos TAP em classe G com direito a 1 PC de bagagem até 23 kg.;
; 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; Taxa de Segurança Aeroportuária (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 caráter pessoal.

Hotel Da Luz 
www.caboverde.com

679€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Ouril Hotel Pontão 
www.caboverde.com

779€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

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
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Halos Casa Resort 

www.halos-casa-resort.cape-verde-hotels.com

Dunas de Sal 

www.hoteldunasdesal.com

Morabeza 

www.hotelmorabeza.com

18

829€

Vila Verde 

885€

Odjo D’Água 

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

1089€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

www.aguahotels.com

www.odjodagua.net

Robinson 
www.robinson.com

789€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

1029€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

1099€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

CABO VERDE
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Oásis Belorizonte 
www.oasisatlantico.com

Riu Funana 
www.riu.com

Oásis Salinas Sea 
www.oasisatlantico.com
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1099€

Oásis Salinas Sea 

1209€

Melia Tortuga Beach 

1249€

Melia Sol Dunas Beach Resort 

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

www.oasisatlantico.com

www.melia.com

www.melia.com

969€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

1219€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

1269€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

CABO VERDE

Melia Dunas Beach 
www.melia.com

Melia Llana Resort & SPA 
www.melia.com

1289€

Riu Palace Cabo Verde 

1325€

Hilton Cabo Verde Sal Resort 

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

www.riu.com

www.hilton.com

1319€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI

1389€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Ilha do Sal . Cabo Verde

No novísimo paraíso de férias
ROBINSON Club Cabo Verde o sol
brilha 350 dias por ano. A melhor vista
para os praticantes de wind e kitesurf,
que encontrarão aqui as melhores
condições de vento e de ondulação.
O nosso club, apenas para adultos,
estálocalizado numa extensa praia de
areia branca no sul da ilha, local ideal
para as populares festas na praia.
Recém-construído . Desportos
Aquáticos . Wellfit Spa . Programa
de Animação . Na 1ªlinha da Praia .
Programas de Fitness
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HOTEL RIU CABO VERDE +++++
Cabo Verde · Ilha do Sal

A ILHA DO SAL
TEM UM O CARÁCTER
AMÁVEL DA SUA
POPULAÇÃO, UM CLIMA
TROPICAL SUAVE E AS
SUAS ESPECTACULARES
PRAIAS.

Situação: Hotel ADULTS ONLY, exclusivo para os hóspedes com mais de 18 anos. Situado na Ilha do Sal, no
arquipélago de Cabo Verde. Edifício principal e edifícios anexos de 2 andares. Situado junto à praia, ao lado do 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, Mastercard.
O hotel oferece: Restaurante principal “Promenade” com terraço. Restaurante “Kulinarium”. Restaurante
italiano “Sofia”. Restaurante piscina “Santa Maria”/ “Grill”. Lobby bar “Daiquiri”. Pastelaria . Bar salão “Boavista”
com terraço. Bar piscina com bar aquático “Botafogo”. Bar praça “Batucada”. Bar praia “Sal”. . . 2 piscinas, no
inverno uma delas climatizada. Espreguiçadeiras, sombrinhas e toalhas na piscina, gratuitas. Terraço-solarium. . .
Boutique/quiosque. WiFi em todo o hotel, gratuito. . . No Riu Funana*:. . Sports bar. RiuArt ateliê. Discoteca “Pacha”.
Centro de Wellness “Renova Spa” com diferentes tratamentos, cabeleireiro, salão de beleza e massagens, pago.
Ginásio, jacuzzi e banho de vapor, gratuitos. No ginásio é obrigatório o uso de calçado desportivo.. . . . * O Hotel
Riu Funana recebe hóspedes de todas as idades.. .
Quartos. 500 no total: Todos os quartos dispõem de:. . Casa de banho com duche. 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 eletrónico.
Varanda ou terraço. Quartos duplos com:. . Zona de estar com sofá, alguns com sofá-cama. 2 camas (110x200 cm) ou
1 cama king (180x200 cm). Quartos duplos grandes com:. . Zona de estar com sofá-cama . 1 cama king (180x200 cm).
Suites com:. . Salão independente com sofá ou sofá-cama . Dormitório com 1 cama (180x200 cm).
Desportos e atividades:. Atividades na área RiuFit (diariamente). Voleibol de praia. Windsurf (material para
principiantes de “Scuba Caribe”; material de “Kite&Tonic”, pago). Caiaque, body board, equipamento de snorkel. 1
prova de mergulho na piscina. Desportos aquáticos disponíveis consoante as condições meteorológicas. . No Riu
Funana:. . Ginásio, jacuzzi e banho de vapor.

Todas as refeições e snacks: Pequeno-almoço: Buffet variado, cozinha
ao vivo. Pequeno-almoço continental/snack. Almoço: Buffet com cozinha ao
vivo e variedade de sobremesas. Pratos ligeiros no restaurante piscina. Jantar: Buffets e pratos preparados
“no momento”. Noites especiais: buffet temático, 2 vezes por semana. Jantares opcionais (reserva prévia):.
Restaurante “Kulinarium” (à carta). “Grill” no restaurante piscina (buffet). Restaurante italiano (à carta, buffet de
entradas e de sobremesas). . . Ao jantar é pedido o uso de roupa apropriada.
Snacks durante 24 horas (serviço All Inclusive 24h no Riu Funana). Bebidas: Bebidas nacionais e importadas
(alcoólicas/não-alcoólicas) as 24 horas. Reposição do minibar e da garrafeira disponível nos quartos. Cofre nos
quartos. . Desportos e atividades:. . Atividades na área RiuFit (diariamente). Voleibol de praia. Windsurf (material
para principiantes de “Scuba Caribe”; material de “Kite&Tonic”, pago). Caiaque, body board, equipamento de
snorkel. 1 prova de mergulho na piscina. Desportos aquáticos disponíveis consoante as condições meteorológicas.
No Riu Funana: Ginásio, jacuzzi e banho de vapor. Programa de lazer: Entretenimento diurno para adultos
(diariamente).
No Riu Funana: Música ao vivo, espetáculos ou animação noturna Riu (várias vezes por semana). Entrada e
bebidas na discoteca “Pacha” (abre 6 noites por semana)

HOTEL RIU FUNANA +++++
Cabo Verde · Ilha do Sal

A ILHA DO SAL
É UMA DAS DEZ ILHAS
QUE INTEGRAM O
ARQUIPÉLAGO DE
CABO VERDE.

Situação: Situado na Ilha do Sal, no arquipélago de Cabo Verde. Edifício principal e edifícios anexos de 2
andares. A 300 m da praia e ao lado do Riu Cabo Verde. Espreguiçadeiras e sombrinhas na praia, gratuitas. A 1,5
km de Santa Maria. A 15 km do aeroporto. Cartões de crédito aceites: Visa, Mastercard.
O hotel oferece: Restaurante principal “Espargos” com terraço. Restaurante asiático “Mandalay”. Restaurante
piscina “Mambana”/restaurante grill. Restaurante “Kulinarium”. Lobby bar “Santo Antão”. Bar salão “Abacaxi”
com terraço. Sports bar. Bar piscina com bar aquático “Mindelo”. Bar praça “Batucada” com terraço. Bar
“Barracuda”, com palco e pista de dança. Bar praia “Sal”. . 2 piscinas, de 509/490 m2 (no inverno uma delas
climatizada). Piscina infantil. Espreguiçadeiras, sombrinhas e toalhas na piscina, gratuitas. Terraço-solarium.
Club para crianças “RiuLand”. Parque infantil. RiuArt ateliê. Discoteca “Pacha”. Boutique/quiosque. Internet
sem fios em todo o hotel, grátis. Centro de Wellness “Renova Spa” com diferentes tratamentos, salão de beleza,
cabeleireiro e massagens, pago. Ginásio, jacuzzi e banho de vapor, gratuitos.
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 Caboverdianas (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).

HOTEL RIU PALACE SANTA MARIA +++++
Cabo Verde · Ilha do Sal

A ILHA DO SAL
PODERÁ VISITAR PISCINAS
NATURAIS EM BURACONA,
CATIVANTES VILAS, COMO
PALMEIRA, OU UMA ANTIGA
ALDEIA MINEIRA

O hotel oferece: Restaurante principal com terraço. Restaurante fusion “Krystal” com terraço. Restaurante japonês
. Restaurante italiano. Restaurante piscina/ Steakhouse. Lobby bar com terraço. Pastelaria “Capuchino”. Sports
bar. Bar salão com palco e terraço. Bar praça com terraço. Bar piscina com bar aquático. Grill “Pepe’s Food” na
piscina. 3 piscinas, dois delas no inverno climatizadas. 2 piscinas com bar aquático. Piscina infantil com escorregas.
Espreguiçadeiras, sombrinhas e toalhas na piscina, gratuitas. Terraço-solarium. Club para crianças “RiuLand”. Parque
infantil.. Parque aquático “Splash Water World” com escorregas. Acesso com uma altura mínima de 1,20 m... “Renova
Spa” com diferentes tratamentos, salão de beleza, cabeleireiro e massagens, pago. Ginásio e banho de vapor,
gratuitos. Piscina interior, gratuita (climatizada). Só está permitido o acesso ao ginásio e à banho de vapor a maiores
de 18 anos. No ginásio é obrigatório o uso de calçado desportivo. RiuArt ateliê. Boutique/quiosque. Internet sem fios
em todo o hotel, grátis.
Quartos. 1001 no total, Todos os quartos dispõem de: Casa de banho com duche. Lavatório duplo. Roupão de
banho. Espelho especial para maquilhagem. Secador de cabelo. 220 V. Telefone. WiFi gratuito . Ar condicionado
central. Ventilador de teto. Minibar. Garrafeira disponível. Fervedor de água para café ou chá. TV via satélite (ecrã
plano). Cofre electrónico. Varanda ou terraço. Quartos duplos com: 2 camas (110 x 200 cm) ou 1 cama king (180 x
200 cm). Zona de estar com sofá. Quartos duplos grandes com: São maiores. 2 camas (110 x 200 cm) ou 1 cama king
(180 x 200 cm). Zona de estar com sofá-cama . Quartos familiares: Casa de banho com duche e sanitário separado. 2
camas (110 x 200 cm) ou 1 cama king (180 x 200 cm). Salão independente com sofá-cama. Quartos duplos Swim-up:
Idade mínima neste tipo de quarto: 18 anos. 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.

MODEL

MODEL

MODEL

MODEL

MODEL

MODEL

Pequeno-almoço: Buffet variado, cozinha ao vivo. Pequeno-almoço
continental/snack. Almoço: Buffet com cozinha ao vivo e variedade de
sobremesas. Grill na piscina. Jantar: Buffets e pratos preparados “no momento”. Noites especiais: buffet temático,
3 vezes por semana. Jantares opcionais (reserva prévia): Restaurante fusion “Krystal”. Restaurante japonês .
Restaurante italiano. Steakhouse.
Snacks durante 24 horas. Bebidas: Bebidas nacionais e internacionais (alcoólicas/não-alcoólicas) as 24 horas.
Reposição do mini-bar e da garrafeira nos quartos. Cofre nos quartos
Desportos e actividades: Ginásio, campo de voleibol de praia. Atividades na área RiuFit (6 vezes por semana).
Banho de vapor. Windsurf (material para principiantes de “Scuba Caribe”; material de “Kite&Tonic”, pago). Caiaque,
body board, 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”
(6 vezes por semana). Entretenimento diurno para adultos (diariamente). Música ao vivo, espectáculos ou
animação nocturna Riu (diariamente)

Descubra o seu
Oásis em Cabo Verde.
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Hotel Oásis Belorizonte
O hotel de 4 estrelas Belorizonte está situado perto da vila de
Santa Maria, na primeira linha de praia. Com 430 quartos e
bungalows, o hotel contempla também áreas públicas e privadas
adaptadas a pessoas com mobilidade reduzida, e disponibiliza
vários restaurantes, bares, piscinas e um kids club. Na lista de
serviços extra encontra no hotel um clube de mergulho, um spa,
lojas, organização de excursões e uma rent-a-car.

www.oasisatlantico.com

Descubra o seu
Oásis em Cabo Verde.

Hotel Oásis Salinas Sea
O Salinas Sea é um hotel de 5 estrelas, situado na melhor zona
d a p r a i a a 5 m i n u t o s a p é d a v i l a d e S a n t a M a r i a . Co m u m
serviço de excelência, o hotel dispões de 338 quartos, restaurantes, bares e piscinas, internet wireless gratuita em toda a
àrea do hotel incluíndo quartos, um kids club, uma sala de jogos
e um ginásio. Com quartos e áreas públicas adaptadas para
pessoas com mobilidade reduzida, é ainda preocupação do hotel
ter um papel ativo e responsável na proteção do ambiente.
Como serviços extra, o Salinas Sea tem um clube de mergulho,
um spa, organiza excursões e disponibiliza serviço de rent-a-car.

www.oasisatlantico.com

SANTIAGO
BAÍA VERDE
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RESIDENCIAL TOMASIA
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MONTANHA

LUAR

OÁSIS PRAIAMAR

APARHOTEL
PALMACENTER
POUSADA SÃO PEDRO
PRAIA MARIA RES. /
SANTA MARIA RES.
VIP PRAIA
AMÉRICA

ROTERDÃO
PÉROLA
TRÓPICO

PESCADOR GUESTHOUSE

A visitar

Recomenda-se uma visita à Cidade Velha e à Fortaleza de São
Filipe, onde poderá desfrutar da vista. Em dia de boa visibilidade
pode avistar a Ilha do Fogo. Passeie pela Cidade Velha e chegue ao pelourinho. Na cidade da Praia, atual capital, siga para a
zona do Plateau, onde pode fazer compras, tomar refeições ou
descansar nas esplanadas. Por fim, o Tarrafal, onde fica o antigo
campo de concentração e onde é possível descobrir também
uma 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 novembro a março
Idioma: Português e crioulo
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Santiago, a maior ilha do arquipélago, é a capital do país e
também o berço da nação.
Foi aqui que os portugueses desembarcaram pela primeira
vez em Cabo Verde. Por isso mesmo, existem, até hoje, inúmeros vestígios dessa época. Não deixe de visitar a Cidade Velha,
considerada Património Mundial da Humanidade, e de se deslumbrar com a vista da Fortaleza de São Filipe, construída com
pedra oriunda de Portugal. O pelourinho, datado do século XVI
e de estilo manuelino, continua intacto. Na Rua Banana, que se
pensa ter sido a primeira rua da cidade, casas que conservam
ainda a mesma estrutura de tempos antigos, permitindo-nos
perceber melhor como era a vida nessa época.
O vale que desagua na cidade é rico em vegetação, com
destaque para os coqueiros e imponentes embondeiros. Outro
dos locais obrigatório de visita é a cidade da Praia, atual capital,
centro administrativo e comercial do país. Percorra a Avenida
Amílcar Cabral, principal artéria do Plateau, ladeada pelas mais
importantes casas comerciais e empresas, até ao Liceu Domingos Ramos, antes de um agradável passeio às belas praias de
Quebra Canela, Prainha, Gamboa e Mulher Branca.
Partindo para o interior, à descoberta do resto da ilha, chegamos a São Domingos, um dos vales mais ricos e verdejantes
da ilha. Em direção ao norte da ilha, poderemos contemplar as
inúmeras encostas montanhosas e os seus picos de formas peculiares, bem como vales profundos, com vegetação bastante
abundante. Ao chegar a São Jorge de Órgãos, deixe-se levar
pela beleza da paisagem e pelo sossego da densa vegetação.
Poderá visitar o Jardim Botânico, no sopé do Pico da Antónia, o
mais elevado da ilha. Mais a norte, encontra a cidade da Assomada, a 64 Km da Cidade da Praia, importante polo comercial e
agrícola. Aqui poderá visitar o Museu da Tabanca.
Depois de passada a Serra da Malagueta, chega ao Tarrafal. A
sua baía, 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. Não deixe de
conhecer o antigo campo de concentração de presos políticos
da era colonial. Este local possui atualmente um pequeno museu que explica toda a sua história. O silêncio, o calor e a aridez
que se fazem sentir vão conduzi-lo numa viagem ao passado.
O caminho de regresso poderá ser efetuado pelo litoral nordeste da ilha, onde encontra uma paisagem diferente, mas
igualmente admirável. Aqui, pequenas baías e enseadas ladeiam
a estrada com pequenos areais negros e desertos que servem
de descanso a botes de pesca.

CABO VERDE

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. Embarque em voo regular de cerca de quatro horas com destino à Ilha
de Santiago, Cidade da Praia. Assistência pelos delegados SOLFÉRIAS 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 coqueiros
e calabaceiras (embondeiros) imponentes. Outro dos locais obrigatórios de visita é logicamente a cidade da Praia, atual capital,
centro administrativo e comercial do país. A Avenida Amílcar Cabral, principal artéria do Plateau, 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 Domingos, 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 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 (1394m). Mais a Norte encontramos 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 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
história. O caminho de regresso poderá 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.
5º DIA - SANTIAGO / LISBOA, PORTO OU FARO
À hora previamente marcada, transfere ao aeroporto e embarque em voo internacional com destino a Lisboa/ Porto ou Faro.
Chegada e fim dos nossos serviços.
VOOS TAP - PARTIDAS DIÁRIAS

Preços por pessoa em euros Os preços incluem taxas de aeroportos, segurança e combustível à partida de Lisboa (valor indicativo 235,00 Euros) / Os valores das taxas estão sujeitos a reconfirmação
Serviços Incluídos no Preço Voos TAP Lisboa/Santiago/Lisboa em classe “O” com direito a 1 PC de bagagem até 23 kg.; 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. Taxa de Segurança Aeroportuária e outros que não mencionados no programa e extras de caráter pessoal.
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Santa Maria 
www.caboverde.com
(Cidade da Praia)

Pérola 

www.hotelperola.cv
(Cidade da Praia)

Oásis Praiamar 
www.oasisatlantico.com
(Cidade da Praia)
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689€

Praiano Aparthotel 

799€

Vip Praia 

829€

Pestana Trópico 

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

www.praianoaparthotel.com
(Cidade da Praia)

www.hotelvippraia.com
(Cidade da Praia)

www.pestana.com
(Cidade da Praia)

779€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

829€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

879€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA
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FOGO
SAVANA
RESIDENCIAL

PEDRA
BRABO

XAGUATE
BELA VISTA
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HOUSE
LUANDA RESIDENCIAL

Na Ilha do Fogo, ou Ilha do Vulcão, a paisagem é dominada pelo imponente cone de quase 3000 metros de altitude.
Recomenda-se que descubra Chã das Caldeiras, a 1750 metros
de altitude, onde se situa a aldeia mais alta do arquipélago. A
partir daqui, é possível escalar os derradeiros 1000 metros, mas
prepare-se para cerca de 4 horas de esforço físico.
No extremo oposto da ilha, vai encontrar Mosteiros. Para lá
chegar, vai percorrer uma estrada pitoresca que sulca a lava expelida pelo vulcão, em 1951, entre a cratera e o mar.
Continuando a descobrir a história, a não perder, a cidade de
São Filipe, com os seus sobrados senhoriais.
O ponto mais elevado do arquipélago situa-se na Ilha no Fogo
e constitui um dos ex-libris do turismo de Cabo Verde. É nas

suas encostas acidentadas que se cultiva o incomparável vinho
do Fogo. É possível pernoitar na Portela ou em Bangaeira, regiões habitadas da cratera.
A gastronomia cabo-verdiana, rica, variada e saborosa, tem
para lhe oferecer inúmeros pratos, resultantes de influências
muito distintas, ao longo dos séculos. A grande referência da
tradição gastronómica cabo-verdiana está na cachupa, um prato 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 diversidade
de peixes e mariscos existentes nas ilhas, que fazem as delícias
dos visitantes. Os queijos e os doces também se inscrevem na
tradição culinária do país. A refeição não fica completa sem um
bom vinho do Fogo, ou o típico grogue, uma bebida alcoólica
feita a partir da fermentação da cana-de-açúcar, rematando, no
final, com o famoso e delicioso café da Ilha do Fogo.

A visitar

Mesmo de longe percebe-se que o imponente vulcão de quase
3000 metros domina a paisagem. Poderá visitar Chã das Caldeiras, a 1750 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 São Filipe, onde sobressai 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 novembro a março
Idioma: Português e crioulo
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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. Poderá 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 sulca 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 distinta 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 aeroporto e embarque em voo doméstico com destino à ilha de
Santiago.

VOOS BINTER - Partidas diárias
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 TAP); 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 caráter pessoal.

Olamar Hotel

www.caboverde.com

Savana Residencial
www.hotelsavana.com

319€

Bela Vista Pousada

359€

The Colonial House

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

www.caboverde.com

www.zebratravel.net

Xaguate 

www.hotelxaguate.com
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329€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

379€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

369€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA
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SANTO ANTÃO
PEDRACIN

BLUE BELL

PONTA DO SOL

PAUL MAR
mapas cedidos pelas Páginas Amarelas de Cabo Verde

Quem conhece bem outras ilhas de Cabo Verde, mas nunca foi a Santo Antão, surpreende-se de imediato com o verde luxuriante da ilha. Olhando com mais atenção percebe-se
que 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 esbranquiçada, 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 Topo da Coroa. A paisagem é imponente
e faz-nos esquecer que estamos em África.
Aqui só é possível chegar de barco, pelo que a melhor opção é
apanhar o ferry no Mindelo e apreciar Santo Antão à medida que
se vai aproximando da ilha, sem dúvida uma das mais fantásticas
e belas de Cabo Verde, onde a mãe natureza se afirma de forma
imponente. Detentora de altas montanhas e profundos vales, a
visão que temos em alguns pontos é de suster a respiração.
Quando o barco atraca em Porto Novo, repara-se de imediato
no burburinho dos vendedores ambulantes e, mais ao longe,
na praia do Escorralete. Entrando na estrada de montanha, em
direção ao norte da ilha, chega-se a uma zona surpreendente,
onde a força da natureza verde cria uma paisagem irreal e onde
se descobrem autênticos monumentos ao esforço e trabalho de
quem passou a sua vida no campo. Descobrimos, por entre encostas abruptas, estradas e caminhos, verdadeiras montanhas
russas que conferem à paisagem um encanto único. Voltando
atrás, se a opção for rumar a sul na estrada, descobre-se a aridez
dominante a sul. Sem dúvida, uma ilha de contrastes, mas onde
a simpatia nos encanta e a simpatia dos olhares nos prende para
sempre.
É por causa da sua configuração natural que o visitante se
sente convidado a desfrutar do turismo rural e do que a natureza coloca à sua disposição. É também por este motivo que este
é o local perfeito para o trekking, feito ao longo dos caminhos
desenhados pelos agricultores e com graus de dificuldade bastante variados.
A nível gastronómico não pode deixar de experimentar o grogue, aguardente típica feita através de métodos tradicionais de
moagem da cana sacarina, de saborear um belíssimo caldo de
peixe, bem como o saboroso doce de papaia com queijo de
cabra.

CASA
DAS ILHAS

PÔR DO SOL

A visitar

Santo Antão é uma das ilhas de Cabo Verde que mais nos surpreende por causa das suas imponentes montanhas e vales
profundos. A paisagem natural convida ao turismo de natureza
nomeadamente à prática de trekking. Santo Antão é igualmente
conhecida por ser a ilha do grogue, aguardente típica feita ainda hoje por métodos tradicionais de moagem da cana sacarina,
bem como pelos inúmeros produtos agrícolas, que incluem frutas e legumes e que conferem à gastronomia local uma riqueza
que não se espera encontrar em África.

Guia

Moeda: 1 euro – 110 escudo cabo-verdiano
Fuso horário: GMT -2 horas de abril a outubro; -1 hora de novembro a março
Idioma: Português e crioulo
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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 Mindelo 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. Detentora 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 para um mundo quase irreal, onde a força e vontade humana 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 somos 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 métodos tradicionais de moagem 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.
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 barco de regresso a S. Vicente.

PARTIDAS DIÁRIAS
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 regime 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 caráter pessoal.

Pôr do Sol Residencial
www.caboverde.com

Blue Bell 

www.caboverde.com

Hotel Tiduca 
www.sci.cv
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179€

Paul Mar

229€

Pedracin Village 

209€

Santo Antão Art Resort 

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

www.sci.cv

www.caboverde.com

www.santantao-art-resort.com

199€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

299€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

239€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

SÃO VICENTE
MINDELHOTEL
CHEZ LOUTCHA

LAZARETO

PORTO GRANDE
SODADE

DON PACO

AVENIDA APARHOTEL
mapas cedidos pelas Páginas Amarelas de Cabo Verde

São Vicente é a capital da cultura, da música, das mornas.
Esta é a ilha que viu nascer grandes artistas como Cesária Évora
e Tito Paris. Aqui a vida é uma festa e a festa tem sempre música,
por isso é tão conhecido o Carnaval do Mindelo e o Festival da
Baía das Gatas, em agosto.
Praia, cultura e animação, mas esta ilha tem mais para oferecer a quem a visita. As suas características convidam ao lazer e
à vida boémia nas quentes noites cabo-verdianas. É uma terra
de poetas e artistas das mais variadas expressões e que se orgulha das suas tradições. Por isso mesmo é que o Mindelo deixa
recordações eternas a quem a visita. Sem dúvida que, ao ritmo
da morna e da coladeira, esta ilha se tornou um lugar de diversidade cultural. O teatro também tem muita expressão nesta ilha,
havendo um festival anual.
Recomenda-se a visita ao Fortim do Rei, a construção mais
antiga existente no Mindelo, e onde se pode desfrutar de uma
magnífica vista panorâmica sobre a cidade. Não deixe de descobrir o Centro Nacional de Artesanato, um museu vivo onde
pode conhecer melhor a cultura e o artesanato de Cabo Verde.
A poucos quilómetros da cidade do Mindelo, e em direção a leste, descobrem-se praias que deleitam quem as visita. 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
São Pedro, com o mar mais agitado, e onde pode praticar vários
desportos aquáticos como o windsurf e o kitesurf.
Mas existe mais para descobrir, como a magnífica Baía do Porto Grande, o “Monte Cara” e o Parque Natural do Monte Verde
e as belíssimas praias, com destaque para a de “Laginha” (na cidade do Mindelo), São Pedro, “Baía das Gatas”, “Praia Grande”
e “Calhau”. São 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 Novas.
Costuma dizer-se 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 conchê Mindelo, ca conchê Cabo Verde” (Quem não conhece o
Mindelo, não conhece Cabo Verde).

JENNY RESIDENCIAL

FOYA BRANCA

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, as 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 sua praia de mar calmo e
cristalino e a sua piscina natural. Há ainda o festival de música, e
a praia de São Pedro, com um mar mais agitado, convida à prática de desportos aquáticos como o windsurf e o kitesurf.

Guia

Moeda: 1 euro – 110 escudo cabo-verdiano
Fuso horário: GMT -2 horas de abril a outubro; -1 hora de novembro a março
Idioma: Português e crioulo
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CABO VERDE

Mindelo Cidade das noites longas
8 DIAS / 7 NOITES
1º DIA - LISBOA / S. VICENTE
Comparência no aeroporto três horas antes da partida. Embarque com destino à ilha de S. Vicente em viagem 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 famosas 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 sente 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 remotos. 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 diárias, programa de 7 noites

Preços por pessoa em euros Os preços incluem taxas de aeroportos, segurança e combustível à partida de Lisboa (valor indicativo 311,00 Euros) / Os valores das taxas estão
sujeitos a reconfirmação / Serviços Incluídos no Preço Voos TAP em classe G com direito a 1 PC de bagagem até 23kg; 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; Taxa de Segurança Aeroportuária (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 caráter pessoal.

Kira’S Boutique Hotel
www.kirashotel.com

Jenny Residencial
www.caboverde.com
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629€

Chez Loutcha Pensão

699€

Beleza Residencial

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

www.caboverde.com

www.rsbeleza.com

689€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

709€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

CABO VERDE

Mindelo Residencial
www.caboverde.com

Casa Branca 

www.casabrancahotel.com

Don Paco 

www.donpacohotel.com

Oásis Porto Grande 
www.oasisatlantico.com

809€

Pousada Montecara

999€

Avenida Aparthotel 

849€

Hotel Blue Marlin 

849€

Foya Branca 

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

www.pousadamontecara.net

www.caboverde.com

www.caboverde.com

www.foyabranca.com

869€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

719€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

909€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

909€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA
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CIRCUITOS

Sal e S. Vicente Praia, Cultura e Animação
8 DIAS / 7 NOITES
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 Novas. Costumamos 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
conchê Mindelo, ca conchê Cabo Verde” (Quem não conhece
o Mindelo, não conhece Cabo Verde).

1º DIA – LISBOA, PORTO OU FARO / SAL
Comparência no aeroporto três horas antes da partida. Embarque 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 condições 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.

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

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.

VOOS Cabo Verde Airlines / BINTER - Partidas de Lisboa aos Sábados
VOOS TAP / BINTER - Partidas de Lisboa, Porto ou Faro diárias (exceto 3ªs Feiras)
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 Cabo Verde Airlines 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; Taxa de Segurança Aeroportuária (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 caráter pessoal.

+

Pontão 

Mindelo Residencial

www.caboverde.com
Sal + São Vicente

www.caboverde.com

1069€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA + APA

+

Oásis Belorizonte 

Oásis Porto Grande 

www.oasisatlantico.com
Sal + São Vicente

www.oasisatlantico.com

1199€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI + APA

+

Morabeza 
www.morabeza.com
Sal + São Vicente
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Foya Branca 
www.foyabranca.com

1219€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA + APA

CABO VERDE

Sal e Santiago Praia, História e Montanhas
Inclui meio dia de excursão à Cidade Velha (Património Mundial)
8 DIAS / 7 NOITES
1º DIA – LISBOA / PORTO OU FARO / SAL
Comparência no aeroporto três horas antes da partida. Embarque e viagem de cerca de três horas e meia. Chegada ao Sal,
acolhimento e transfere para o hotel escolhido. Alojamento.
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 translúcidas de cor azul-turquesa convida a um banho e a um dia relaxante 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 partida para a ilha de Santiago em viagem que durará aproximadamente 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 património 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 Senhora 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 Catedral 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 mercado de Sucupira e o centro da cidade antiga, conhecido por
Plateau.
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 internacional com destino a Lisboa. Chegada e fim dos nossos serviços.

VOOS Cabo Verde Airlines / BINTER - Partidas de Lisboa aos Sábados
VOOS TAP / BINTER - Partidas de Lisboa, Porto ou Faro diárias (exceto 3ªs Feiras)
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 Cabo Verde Airlines 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; Taxa de Segurança Aeroportuária (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 caráter pessoal.

+

Pérola 

Pontão 

www.caboverde.com

www.caboverde.com
Sal + Santiago

1119€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA + APA

+

Oásis Praiamar 

Oásis Belorizonte 

www.oasisatlantico.com

www.oasisatlantico.com
Sal + Santiago

1299€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI + APA

+

Morabeza 
www.morabeza.com
Sal + Santiago

Pestana Trópico 
www.pestana.com

1319€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA + APA
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CIRCUITOS

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. Formalidades 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 passeio pela ilha do Sal.
4º DIA – SAL / SANTIAGO
Em hora a combinar localmente, transfere para o aeroporto para 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 Badejo e Milho Branco.
6º DIA – SANTIAGO / S. VICENTE
Em hora a indicar localmente, transfere ao aeroporto e embarque em voo doméstico com destino a S. Vicente. Chegada, assistência 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 destino à ilha do Sal para conexão ao voo internacional com destino
a Lisboa. Chegada e fim dos nossos serviços.

VOOS Cabo Verde Airlines / BINTER - Partidas de Lisboa aos Sábados
VOOS TAP / BINTER - Partidas de Lisboa, Porto ou Faro diárias (exceto 4ªs Feiras)
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 Cabo Verde Airlines 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; Taxa de Segurança Aeroportuária (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 caráter pessoal.

+

Pontão 

www.caboverde.com
Sal + Santiago + São Vicente

Pérola 

www.caboverde.com

+

Oásis Belorizonte 
www.oasisatlantico.com
Sal + Santiago + São Vicente

Oásis Praiamar 
www.oasisatlantico.com

+

Morabeza 

www.morabeza.com
Sal + Santiago + São Vicente
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Pestana Trópico 
www.pestana.com

+

Mindelo
Residencial

1249€

www.caboverde.com
Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA + APA + APA

+

Oásis
Porto Grande    

1399€

www.oasisatlantico.com
Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em TI + APA + APA

+

Foya Branca 
www.foyabranca.com

1419€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA + APA + APA

CABO VERDE

Santiago, S. Vicente e Santo Antão
Circuito Temático Morna e Tradição
8 DIAS / 7 NOITES
1º DIA - LISBOA / SANTIAGO
Chegada a Santiago, encontro com representante para uma
orientação local e assistência no transporte para o hotel. Alojamento.
2º DIA - SANTIAGO
Inicie o dia com uma viagem inesquecível ao norte da Ilha – ao
Tarrafal, contemplando as paisagens únicas da ilha de Santiago.
Poderá ver as diferentes aldeias, o Pico de Antónia, o ponto mais
alto da ilha. Em seguida, visita ao Tarrafal, uma vila piscatória
onde pode visitar o antigo campo de concentração, agora transformado em museu e seguir depois para a incrível baía, com um
mar muito convidativo, rodeada de Palmeiras – considerada
uma das mais belas praias do país. No caminho de volta, poderá
ver várias pequenas baías, grutas e praias desertas de areia negra
no noroeste da ilha. Paragem na aldeia dos “rabelados” de Espinho Branco – uma comunidade religiosa, que se rebelou contra
a sociedade e a igreja no tempo colonial e mantém as suas tradições únicas. Aqui pode comprar algumas das suas peças de
artesanato e pintura e aprender mais sobre a sua cultura. Almoço
incluído (exceto bebidas). Alojamento.
3º DIA - SANTIAGO
Tour temático Amilcar Cabral e Cidade histórica. À medida que
descobre a capital - Praia, uma cidade urbana típica de África, à
beira do Oceano Atlântico, passará por alguns monumentos e
lugares relacionados com a luta pela independência e ao movimento de Amílcar Cabral - o estádio nacional onde a independência foi proclamada, a estátua que honra o militar, passará pela fachada da sua antiga casa no Plateau e irá visitar o Museu com
o seu nome. Também caminhará no Plateau, a parte histórica da
cidade. Visita à praça “Alexandre de Albuquerque”, cercada pelos
seus edifícios institucionais e religiosos e também pelo sempre
animado mercado.
De seguida, visita à Cidade Velha, a primeira cidade construída
pelos portugueses em África e considerado o berço de Cabo
Verde. O centro histórico de Ribeira Grande, renomeado como
Cidade Velha no final do século XVIII, passou a Património Mundial da UNESCO em 2009 e, portanto, os seus vestígios históricos, a maioria deles ruínas, e arquitetura típica (paredes de pedra
e telhado de colmo) são preservadas. Ao chegar à Cidade Velha,
visita a alguns dos monumentos e ruínas, incluindo a antiga catedral, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário (a primeira igreja
construída nas antigas colónias), a rua Banana e o antigo mercado de escravos com seus pelourinhos. Inclui Almoço. Jantar no
restaurante Quintal da música. Alojamento.

4º DIA - SANTIAGO / SÃO VICENTE
Em horário apropriado, transfer do hotel para o aeroporto. Voo
com destino a São Vicente. Chegada e transporte para o hotel.
City Tour Mindelo Cultura e Música «Ao encontro de Cesária»:
À descoberta de Mindelo, cidade da cultura, música e miscigenação. Hoje o dia será dedicado a Cesária Évora, a diva dos pés
descalços e a voz cabo-verdiana mais conhecida pelo mundo.
Nascida em Santo Antão, viveu toda a vida no Mindelo, onde
aprendeu o gosto pela música. Irá descobrir todos os segredos
da sua história... Visita aos diferentes mercados e Museus. Almoço incluído (exceto bebidas). Alojamento.
5º DIA - SÃO VICENTE
Descoberta das belas paisagens de São Vicente, com as suas
encantadoras praias e os seus vulcões extintos. A partir de Mindelo, a capital, passagem pela Baía das Gatas, conhecida pelo
seu festival de música e a sua piscina natural (tempo livre para
nadar); Monte Verde, com a sua vista panorâmica; Calhau e os
seus vulcões extintos com vista sobre a ilha de Santa Luzia e Praia
Grande, uma bela praia de areia branca. Almoço incluído (exceto
bebidas). Alojamento.
6º DIA - SÃO VICENTE / SANTO ANTÃO
Em horário a combinar localmente, transfer do hotel para o
porto, onde terá o ferry com destino a Santo Antão. Chegada
e transporte para o hotel. Circuito à descoberta dos principais
pontos de atração da ilha através da famosa estrada da Corda,
Águas das Caldeiras, Ribeira Grande, Ponta do Sol e Vale da Ribeira de Torre, conhecido como o vale das bananas. Um fabuloso contraste entre uma região árida no sul e uma floresta em
altitude, de exuberante vegetação, a norte. A não perder! Almoço incluído (exceto bebidas). Alojamento.
7º DIA - SANTO ANTÃO / SÃO VICENTE
MASTER CHEF CABO VERDE: Mais do que um workshop de culinária, esta excursão vai permitir que desfrute da experiência inesquecível de ser recebido na casa de uma senhora local que irá
recebê-lo com toda a “morabeza” (arte de bem receber) que faz
parte da identidade de qualquer habitante de Santo Antão. No final, vai poder saborear a cachupa ao almoço, acompanhado de
água, café e fruta da época como sobremesa. Transfer do hotel
para o porto, onde terá o ferry com destino a São Vicente. Jantar
de despedida: Comemoração da Morna. Alojamento.
8º DIA - SÃO VICENTE / LISBOA
Transporte do hotel para o aeroporto para o seu voo de regresso.

VOOS Cabo Verde Airlines / BINTER - Partidas de Lisboa aos Sábados
VOOS TAP / BINTER - Partidas de Lisboa, Porto ou Faro diárias (exceto 4ªs Feiras)
Serviços Incluídos no Preço: voo Lisboa / Santiago / São Vicente / Lisboa com a TAP em classe “G” (bagagem de porão não incluída); transporte aeroporto / hotel / aeroporto;
7 noites de alojamento: 3 noites em Santiago, 3 noites em São Vicente e 1 noite em Santo Antão.
Entradas de acordo com o itinerário descrito; taxa de aeroporto segurança e combustível no valor de 311€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais); seguro multiviagens
Solférias operador CC. Serviços Não Incluídos no Preço: Taxa turística (valor indicativo de 2 euros por pessoa e noite), aplicável a maiores de 16 anos, paga localmente nos
hotéis. Outros serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.
Informamos que este programa está sujeito a um mínimo de 10 participantes, sendo efetuado em partidas a informar.
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CIRCUITOS

+

Oásis Praiamar Hotel 

www.oasisatlantico.com
Santiago + São Vicente + Santo Antão
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Oásis Porto Grande Hotel 
www.oasisatlantico.com

+

Santantao
Art Resort 

1650€

www.santantao-art-resort.com Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

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 autónomo o contrato de viagem.
A presente informação é vinculativa para a agência salvo se cumulativamente:
> O programa o prever expressamente;
> As alterações ao mesmo sejam insignificantes;
> A informação da alteração seja prestada ao viajante em suporte 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 condições particulares que constam da documentação de viagem facultada ao Viajante no momento de reserva da viagem consubstanciam 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, lº 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 serviço, o preço total do mesmo deverá ser pago 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 mencionadas. 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 redação atual, informamos que o Viajante poderá recorrer às seguintes 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 serviço de viagem incluído no contrato de viagem organizada tem de ser comunicada à agência de viagens organizadora ou retalhista por escrito ou outra forma adequada logo que
tal desconformidade ocorra, ou seja, sem demora injustificada As mesmas só
poderão ser aceites desde que participadas aos fornecedores de serviços durante o decurso da viagem, exigindo dos mesmos respectivos documentos comprovativos da ocorrência.
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 Viajante tem obrigação de reclamar junto da entidade prestadora dos serviços no momento de subtração, deterioração ou destruição de bagagem No transporte internacional, em
caso de dano na bagagem, a reclamação deverá ser feita por escrito ao transportador imediatamente após a verificação do dano e no máximo 7 dias a contar
da sua entrega. Estando em causa o mero atraso na entrega da bagagem a reclamação deverá ser feita dentro de 21 dias a contar da data de entrega da mesma A
apresentação de tal reclamação será fundamento essencial para o acionamento da responsabilidade da Soliférias, S A sobre 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 Transporte Aéreo Internacional, e da Convenção
de Berna, de 1961, sobre Transporte Ferroviário.
6.2. No que concerne aos transportes marítimos, a responsabilidade das agências de viagens, relativamente aos seus Viajantes, pela prestação de serviços de
transporte, ou alojamento, quando for caso disso, por empresas de transportes
marítimos, no caso de danos resultantes de dolo ou negligência destas, terá como limites os seguintes montantes:
a)€ 441.436, em caso de morte ou danos corporais;
b) € 7881, em caso de perda total ou parcial de bagagem ou da sua danificação;
e)€ 31424, 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)€ 1097, 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, enquanto o Viajante aí se encontrar alojado, tem como limites
a)€ 1397, 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
7.1 Por cada reserva serão cobradas despesas de acordo com informação
a prestar pela agência de viagens, no momento da reserva. Por cada alteração
(nomes, datas, tipo de apartamento ou quarto, viagem, etc.) serão cobradas despesas de acordo com informação a prestar pela agência de viagens no momento da reserva. A aceitação de tais alterações depende de aceitação por parte dos
respetivos fornecedores.
7.2 A alteração de serviços de viagem / viagens organizadas cuja reserva tenha sido efetuada utilizando como forma de pagamento o vale emitido
ao abrigo do Decreto-lei n º 17/2020 de 23 de Abril, ou em caso de reagendamento com base no mesmo decreto-lei, está sujeito a uma taxa de rescisão de
valor igual ao preço do serviço ou outra que venha a ser indicada pelos prestadores de serviços e apenas será feita mediante acordo prévio entre as partes.
8. DOCUMENTAÇÃO
8.1 O Viajante deverá possuir em boa ordem a sua documentação pessoal
ou familiar, (cartão do cidadão, B 1, passaporte, documentação militar, autorização para menores, vistos, certificado de vacinas e outros que sejam exigidos). A
agência declina qualquer responsabilidade pela recusa de concessão de vistos
ou a não permissão 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 1, Cartão do Cidadão ou outro documento que seja exigível);
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 específica 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 para fora da
União Europeia deverão ser possuidores do respetivo documento 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 consultar 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, sempre que um Viajante, inscrito para uma determinada viagem, desejar mudar a sua inscrição para uma outra viagem ou para a mesma com partida em data diferente, ou outra eventual alteração, deverá pagar a taxa acima referida, como despesas de alteração Contudo, quando a mudança tiver lugar com 21 dias ou menos de antecedência em relação à data da partida da viagem, para a qual o Viajante se encontra inscrito, ou se os fornecedores de serviços não aceitarem a alteração, fica sujeito às despesas e encargos previstos na cláusula “Rescisão do Contrato 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 turísticos 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 turismo, por forma escrita, até sete dias seguidos antes da data prevista para a partida.
10.2 O cedente e o cessionário são solidariamente responsáveis pelo pagamento do saldo em dívida e pelas taxas, os encargos ou custos 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 agência de viagens
e turismo se veja obrigada a alterar significativamente alguma das características principais dos serviços de viagem, (ii) ou não consiga ir ao encontro das exigências especiais solicitada pelo Viajante; (iii) ou propuser o aumento do pre-

ço da viagem organizada 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 reembolsado das
quantias pagas;
c) Aceitar uma viagem organizada de substituição proposta pela agência de viagens e turismo, sendo reembolsado em caso de diferença 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 alteração 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 viagens 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 executar o mesmo devido a circunstâncias inevitáveis e excecionais.
12.3 A rescisão do contrato de viagem pela agência nos termos acima referidos apenas confere ao viajante o direito ao reembolso 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 custos dos serviços
e taxas de câmbio vigentes à data de impressão deste programa, pelo que estão
sujeitos a alterações (aume to ou redução de preço) que resultem de variações
no custo dos transportes 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 viagem 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 viajante 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 respetivos fornecedores. A não prestação de serviços previstos no programa de viagem por causas imputáveis à agência organizadora e caso 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 pagamento 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 diferença 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 contrato 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, caso se verifiquem circunstâncias inevitáveis e excecionais no local de destino ou na sua proximidade imediata
que afetem consideravelmente a realização da mesma ou o transporte dos passageiros para o destino A rescisão do contrato de viagem nesta situação apenas
confere ao viajante o direito ao reembolso integral dos pagamentos efetuados.
15.5 O cancelamento de serviços de viagem / viagens organizadas cuja reserva tenha sido efetuada utilizando como forma de pagamento o vale emitido ao
abrigo do Decreto-lei n.º 17/2020 de 23 de Abril, ou em caso de reagendamento com base no mesmo decreto-lei, está sujeito a uma taxa de rescisão de valor igual ao preço do serviço, de forma a evitar reservas simuladas ou fraudulentas feitas apenas com o intuito de antecipar o recebimento dos valores titulados pelo vale.
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 viagens e turismo são responsáveis perante os Viajantes, ainda que os serviços devam ser executados por terceiros e sem prejuízo do direito 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 organizadas.
16.4 Nos restantes serviços de viagens, a agência de viagens e turismo responde pela correta emissão dos títulos de alojamento e de transporte e ainda pela escolha culposa dos prestadores de serviços, caso estes não tenham sido sugeridos pelo viajante.
16.5 A agência de viagens e turismo que intervenha como intermediária 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 reservas que lhes sejam imputáveis.
16.6 A agência de viagens e turismo é responsável por quaisquer erros. devido a
deficiências técnicas no sistema de reservas que lhe sejam imputáveis e, se tiver
aceitado proceder à reserva de uma viagem organizada ou de serviços de viagem que façam parte de serviços de viagem conexos, 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 causados 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 organizada, 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) Auxílio 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 negligência, a agência de viagens
e turismo poderá cobrar uma taxa no valor dos custos em que incorreu em virtude da prestação dessa assistência.
17.3 Se devido a circunstâncias inevitáveis e excecionais, o viajante não puder regressar, a agência de viagens e turismo organizadora é responsável por assegurar
os custos de alojamento necessários, 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 necessitem de cuidados médicos específicos, desde que a agência de viagens e turismo tenha sido notificada dessas necessidades específicas pelo menos 48 horas antes do início da viagem organizada.

teração do suplemento de combustível inserido no preço nos termos constantes da cláusula “alteração de preço”.
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. Os horários
das ligações aéreas podem sofrer alterações, pelo que aconselhamos que qualquer serviço adquirido pelo Viajante fora da viagem organizada, tenha em conta essa possível alteração. Recomendamos que, caso o Viajante pretenda adquirir transportes ou serviços à posteriori da aquisição da viagem organizada, que o
faça deixando uma margem de tolerância de pelo menos 6 horas em relação ao
horário de chegada/partida prevista na viagem organizada. Qualquer serviço adquirido fora da viagem organizada, não está abrangido pelas garantias do seguro disponibilizado pela Solférias
HOTÉIS/ APARTAMENTOS
As categorias dos hotéis, apartamentos, cruzeiros e serviços apresentados nesta
brochura seguem as normas de qualidade do país 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. Poderão haver serviços que só serão disponibilizados caso se reúnam as condições e normas de utilização que se enquadrem no mesmo.
Apartamentos - No caso de o alojamento ser contratado em apartamento é da
responsabilidade do Viajante a informação do número de pessoas que irão ocupar o apartamento. No caso de se apresentarem mais pessoas que as reservadas,
os fornecedores poderão recusar a entradas.
Hotéis - O preço apresentado é por pessoa e estão baseados numa ocupação
dupla. Nem todos os hotéis dispõem de quarto triplo 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 relação dos hotéis e apartamentos constantes dos programas é indicativa
assim como a sua categoria que respeita a critérios e classificações locais cujos
critérios por vezes são distintos dos utilizados em Portugal.
REFEIÇÕES
Salvo indicações em contrário, os preços apresentados para os suplementos de
meia pensão e pensão completa não incluem bebidas Nas chegadas ao hotel após a 19h o primeiro serviço de refeição será o pequeno-almoço do dia
seguinte, no último dia e salvo possibilidade de late check-out, o último serviço do hotel será o pequenoalmoço, ainda assim, condicionada pela hora em
que é servido o pequeno-almoço em relação à hora de saída do alojamento
por parte do Viajante
HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA
As horas e entrada e saída no primeiro e último dia, serão definidas em função do
primeiro e último serviço. Em regra, sem carácter vinculativo, os quartos podem
ser utilizados a partir das 14h do dia de chegada e deverão ser deixados livres até
às 12 h do dia de saída. Nos apartamentos a entrada verifica-se geralmente pelas
17 h do dia de chegada e deverão ser deixados livres até às 10 h do dia de saída
Em muitos alojamentos é solicitado uma garantia/caução, que é restituída após
a saída do Viajante e após confirmação do estado em que deixou o alojamento.
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS
Dada a diversidade de condições aplicadas ás crianças (destino e fornecedor) recomenda-se questionar sempre as condições especiais que porventura sejam
aplicadas à viagem em causa.
FICHA INFORMATIVA NORMALIZADA
A combinação de serviços de viagem que lhe é proposta constitui uma viagem
organizada na aceção da legislação em vigor. Por conseguinte, beneficia á de todos os direitos da UE aplicáveis às viagens organizadas. A Soliférias, S. A. e a agência de viagens que efetuou a venda ao cliente serão plenamente responsáveis
pela correta execução da globalidade da viagem organizada. Além disso, conforme exigido por lei, a Soliférias, 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 repatriamento 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 viagem organizada antes de celebrarem o respetivo contrato.
− Há sempre pelo menos um operador responsável pela correta execução 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, mediante um
pré-aviso razoável e, eventualmente, mediante o pagamento 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 rescisão 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 viagem organizada, o operador responsável pela mesma a anular, os viajantes têm direito ao reembolso e, se for caso
disso, a uma indemnização.
− Os viajantes podem rescindir o contrato sem pagar uma taxa de rescisão antes do início da viagem organizada, em circunstâncias excecionais, por exemplo em caso de graves problemas de segurança no destino suscetíveis de afetar a viagem organizada.
− Além disso, os viajantes podem rescindir o contrato a qualquer momento 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 elementos
significativos da mesma conforme acordado, terão de ser propostas 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 execução 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 dificuldades.
− Se o organizador ou o retalhista for declarado insolvente, os pagamentos 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 viajantes. 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 Diretiva 2015/2302 conforme transposta para o direito nacional: www.dre.pt

18. INSOLVÊNCIA
Em caso de insolvência da agência de viagens e turismo o viajante pode recorrer ao Fundo de Garantia de Viagens e Turismo, devendo para tal recorrer ao Turismo de Portugal I.P. entidade responsável pelo respetivo acionamento Turismo
de Portugal, I.P. Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050-124 Lisboa, 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 garantida por seguro de responsabilidade civil na Companhia de Seguros Seguradores Unidos, apólice nº
0001481167, no montante de 75.000 euros, nos termos da legislação em vigor.
19.2 A agência disponibiliza seguros de viagem e opcionais que podem ser adquiridos em função das necessidades de segurança do viajante. Existem seguros
específicos para clientes cuja residência habitual não seja Portugal, que devem
ser expressamente solicitados.

INFORMAÇÕES E RESERVAS NA SUA AGÊNCIA DE VIAGENS

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 e 01/05/21 a 30/04/22.
NOTAS
As presentes condições gerais poderão ser complementadas por quaisquer outras específicas desde que devidamente acordadas pelas partes. Os preços dos
programas estão baseados na cotização média do dólar pelo que qualquer derivação relevante desta moeda poderá implicar uma revisão dos preços da viagem
nos termos constantes da cláusula “alteração de preço”. Devido às constantes alterações do preço dos combustíveis sobre os preços praticados poderá haver al-
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