As melhores experiências com toda a confiança e segurança
Reservas com a Assistente
Janisa Fortes
00238 918 34 53
VIAJAR
APROXIMA

Meio dia - Espargos, Palmeira, Buracona,
Miragens de Terra Boa, Baía de Parda,
Salinas de Pedra Lume (3ª e 5ª - 27€/adulto)
Dia inteiro (almoço incluído) - Murdeira,
Espargos, Palmeira, Buracona, Miragens de
Terra Boa, Salinas de Pedra de Lume, Baía da
parda, Santa Maria - Pontão - (2ª e 4ª - 50€
/adulto)
Crianças (2 - 12 anos) - 50 %
Pagamento no local: 3€ (Buracona) + 5€
(Salinas) + 3€ (aluguer de crocks)
Roupa de praia + toalha + água +
protetor solar

Se gostou da experiência,
deixe seu like

Aceita este desafio de descer a Serra
Negra em zipline? A atividade radical “zipline
Cabo Verde” consiste na descida do topo da
Serra Negra até à zona junto ao mar, aos pés
da
serra.
Durante a descida, terá a oportunidade de
admirar a praia de Serra Negra, a
Kite Beach e não só. Transfer incluído.
45€/Adulto

35€/Criança (até 12 anos)

Todos os dias
Roupa confortável + protetor solar +
calçado fechado

O cancelamento 48h antes da
excursão, será reembolsado
50%. Com menos de 48h
apenas reembolsamos com
apresentação de atestado
médico (exceto Inter-Ilhas, não
reembolsável).

Junte-se a nós para uma experiência
muito autêntica, onde vai ser recebido pela
família do Benvass, que lhe vai dar a
conhecer numa noite, as nossas
manifestações culturais principais, com
comidas e bebidas locais, incluindo a
cachupa!
Música ao vivo e demonstração de danças
locais por bailarinos cabo-verdianos.
4ª-feira às 19h30
30€/Adulto
15€/Crianças (3-12 anos)

De Segunda-feira a Sábado mediante
disponibilidade. Passeio memorável, guiado
por zonas da costa, serra e interior da ilha.
Oportunidade única de conduzir pelos
recantos mais escondidos, paisagens virgens
e praias de acesso apenas em TT.
Preço por moto 4 (máximo 2 pessoas):
3 horas - 85€ (sul da ilha)
4 horas - 115€ (volta à ilha)
Preço por BUGGY (máximo 2 pessoas):
2 horas - 95€ (sul da ilha)
4 horas - 180€ (volta à ilha)
Carta de condução + roupa de praia +
bandana para tapar nariz e boca + óculos de
sol + sapatos fechados

Art & Tapas – passeio a pé em Santa Maria
Descubra as ruas e a história mais tradicionais da
cidade de Santa Maria!
Um passeio a pé ruas onde o projeto social “Arte
D’Zona” criou várias obras de arte urbana, que
transformaram e embelezaram Santa Maria
durante a pandemia. Também vai poder
degustar alguns dos melhores petiscos, sumos e
chás num restaurante local e visitar uma galeria
de arte, onde pode comprar lembranças.
Parte do custo deste passeio vai diretamente
para os projetos de “Arte D’Zona”, que apoia os
artistas locais.
3ª e 5ª-feira
16h00 às 18h00
29€ por pessoa / Transfer e lanche incluído
/ Crianças 50%

Snorkeling– Vamos admirar à superfície, o
fantástico mundo subaquático - 30€/adulto
(crianças sob consulta).
Batismo de Mergulho- Aprenda a mergulhar
no fantástico mundo subaquático em alto
mar. Inclui a aula teórica, experiência em
piscina e em mar. 79€ (transfer incluído)
Jet Ski – Adrenalina no mar num inesquecível
passeio pela baía de Santa Maria.
½ hora: 70€ | 1h: 120€ | 2h: 200€ - preços
por mota (máximo 2 pessoas)
Tubarão – Apreciar os tubarões-limão de
perto, no seu habitat natural.- 25€/pessoa
Outras atividades sob consulta.

Tartaruga – Excursão noturna para assistir á
desova das tartarugas caretta-caretta.
Cavalo - Descubra o deserto da ilha do Sal á
cavalo com um guia experiente.
Outras informações sob consulta.

Terça ,quarta e quinta - mediante
disponibilidade.
Uma experiência no luxuoso Lounge
Catamaran Sodade em Palmeira, com wifi a
bordo, toalhas, animação, paragem na baía
do Monte Leão para nadar, pesca ou
snorkelling, snacks e bebidas com e sem
álcool.
Terça, Quarta e Quinta : 59€/Adulto e
29,5€/Criança (3 - 10anos)
Quarta e sexta –feira - apenas adultos
(65€)
Roupa de praia + chapéu + protetor solar

Tartarugas – Observação Noturna em Tenda
Glamping – A experiência mais única de
observação
de
desova de tartarugas
marinhas.Briefing na tenda, serviço de bebida e
snacks. De seguida saímos para observação.
Transfer e vídeo de lembrança incluídos.
35€/ adulto & 30€/ criança até 12 anos
Todos os dias - de Julho a Outubro
Roupa escura + calçado desportivo fechado

Tartaruga – Observação Simples – Excursão
noturna simples para assistir à desova das
tartarugas caretta- caretta: Julho – Outubro Terça-feira-20h00 - 35€/pessoa
Roupa escura + calçado desportivo fechado

Cavalo - Descubra o deserto ou praias da ilha do
Sal a cavalo com um guia experiente.
1h: 40€
1h30: 60€
2h: 70€

Pesca Sugerimos um dia ou meio dia de pesca
desportiva na praia de Santa Maria ou noutro
ponto
da
ilha!
Poderá escolher entre trolling, jigging
ou Pesca de fundo.
4h : 50€/pessoa
6h : 60€/pessoa
8h : 75€/pessoa
Rent a Car – Aluguer desde veículos ligeiros a
pick up. Caução de 200€ (numerário)

