
DESTINO

Ilha do Sal

14º 55º 0º N
23º 31º 0º W

30º

Praia

Tropical Seco

4 horas

Escudo cabo-verdiano

CURIOSIDADES
Cabo Verde que dá nome ao país não se
situa neste, mas a centenas de quilómetros
a  oeste,  no  Senegal.  Foi  descoberto  em
1460 por Diogo Gomes ao serviço da coroa
portuguesa,  que  encontrou  as  ilhas
desabitadas  e,  sem  indícios  de  anterior
presença humana. Foi colónia de Portugal
desde o século XV até à sua independência
em 1975.

Documentos:Cidadãos  portugueses
necessitam  de  passaporte  com  validade
mínima  de  6  meses  e  visto  (poderá  ser
obtido à chegada, mediante o pagamento
de 25€/pessoa no Aeroporto Internacional
do  Sal,  da  Boavista,  da  Praia  ou  de  S.
Vicente).  Os  naturais  de  Cabo  Verde  ou
seus  cônjuges  que  tenham  adquirido  a
nacionalidade estrangeira não necessitam
de visto. Menores que viajem com adultos
que não detenham o poder paternal terão
de apresentar no aeroporto em Portugal,
uma autorização reconhecida pelo notário. 



COMPRAS E
GORJETAS

O horário normal de funcionamento dos
estabelecimentos comercias é o seguinte:

SEGUNDA

8:00h - 12:30h e 15:00h - 19:00h

SÁBADOS

9:00h - 13:00h.

Regra geral o comércio encerra ao Domingo, mas
alguns supermercados funcionam Sábado à tarde
e Domingo pela manhã. As gorjetas não são
obrigatórias, mas praticam-se de acordo com a
qualidade do atendimento.

ÁGUA
Não é aconselhável beber água corrente e os vegetais e
os frutos deverão ser descascados.

MOEDA E CÂMBIO

A moeda é o escudo cabo-verdiano. O câmbio pode ser efectuado em
qualquer agência bancária, aeroportos internacionais ou em casas de
câmbio. Alguns hotéis também fazem a troca de moedas. O escudo
cabo-verdiano tem um acordo de paridade com o Euro, pelo que a
sua cotação é fixa: 1 Euro = 110.265 CVE. O horário de funcionamento
dos bancos é de segunda a sexta,  das 8:00h às 15:00h. Em Cabo
Verde aceita-se Visa, Visa Electron, Master Card e Maestro. American
Express não é compatível.

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Aeroporto: Espargos - 2411468
Correios de Cabo Verde: Espargos - 2411468
Correios de Cabo Verde: Santa Maria - 2411468
Farmácia Aliança: Espargos - 2411468

SERVIÇOS DE URGÊNCIA

HOSPITAL

130
BOMBEIROS

131
POLÍCIA

132

TRANSPORTES INTER ILHAS
A comunicação inter  ilhas  é  feita  por  via
aérea e por via marítima, sendo que quase
todas  as  ilhas  possuem  aeroportos  /
aeródromos.

HOSPITAIS & FARMÁCIAS
Antes da viagem deverá realizar a Consulta do

Viajante, a vacinação não é obrigatória mas
aconselha-se as vacinas da Febre Amarela,

Malária Hepatite A, B, C e Tétano. Em Cabo Verde
pode encontrar Postos Sanitários e Centros de

Saúde de fácil acesso, e Hospitais nos principais
centros urbanos. Existem também Farmácias e
postos de venda de medicamentos em todos os

concelhos.
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Ilha do Sal
Sobre o destino

Terra de praias de areais impolutos, abraçada pelas águas cálidas e transparentes do Atlântico, povoada
por gente afável com uma cultura fascinante, a ilha do Sal é o cenário perfeito para umas férias da Páscoa
tranquilas. Rodeada por um dos mais belos recifes do mundo, um quadro pintado de mil cores, o convite
para o mergulho torna-se irrecusável para os mais experientes, claro! Além da flora e da fauna marinhas,
que pintam de mil e uma cores as água turquesa do Atlântico, os apreciadores de tão relaxante prática
náutica  têm  luz  verde  para  visitarem  os  destroços  de  navios  afundados.  Quanto  aos  estreantes,  o
programa da Soltrópico inclui a oferta de mergulho de batismo na piscina.

Desprovida de vegetação, a ilha triunfa com o peixe fresco para saborear no repasto diário de locais e
transeuntes. Experiências gastronómicas inesquecíveis que deixam saudades! Ou não fosse esta a terra da
morabeza, Sabe o que é?

Voltemos às recomendações. No roteiro constam as salinas de Pedra Lume, na cratera de um antigo
vulcão extinto, com água 26 vezes mais salgada do que o mar. Vamos a banhos? O convite é extensível às
piscinas naturais de águas transparentes, uma zona batizada de Olho Azul. Tudo por causa da cor da água!
Mas há mais piscinas naturais, desta vez "escavada" na lava das rochas junto ao mar, perto das quais
existe uma outra, subterrânea, alcançável através de um buraco no chão, daí o nome Buracona. Segue a
viagem em direção a Espargos,  a  principal  cidade da ilha do Sal  e  junte-se aos cabo verdianos nas
celebrações da Páscoa, na igreja do Nazareno. 

O que pode ver?

Buracona
Salinas de Pedra Lume
Porto de Palmeira
Espargos
Vila de Palmeira
Baía da Parda

O que pode fazer?

Mergulho
Andar de buggie
Apreciar as vistas
Dançar a morna
Desportos náuticos
Comer bem

Datas
Importantes

19 DE MARÇO

Festa de São José (Palmeira)

3 DE MAIO

Festa de Santa Cruz (Espargos,
Santa Maria)

13 DE JUNHO

Festa de São João (Alto de S.
João, Alto Solarine, Pedra
Lume)

24 DE JUNHO

Festa de S. Pedro (Hortelã)
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*****
Riu Funaná Fun4all

Características

O ClubHotel Riu Funana, em conjunto
c o m  o  C l u b H o t e l  R i u  G a r o p a ,
formam um resort que partilha muitas
instalações e atividades. Usufruindo de
um excelente localização na costa com
areia  fina  e  água  cor  de  índigo,  numa
praia  que  é  considerada  uma  das
melhores da Ilha do Sal.

Quartos

Com  cerca  de  500  quartos  no  total,
todos dispõem de casa de banho com
duche,  telefone,  ar  condicionado
central,  ventilador  de  teto,  pequeno
frigorífico,  fervedor  de  água  para  café
ou chá, TV via satélite, cofre e varanda
ou terraço.  As Suites tipo A têm um
salão  independente  com sofá,  as  de
t ipo  B  um  sofá-cama  no  salão,
banheira  de  hidromassagem,  bidé  e
duche separado.

Infraestruturas

3 bares, 2 restaurantes, Salão de jogos,
Salão de beleza e massagem, Ginásio,
jacuzzi e sauna, Acesso à Internet, Loja,
Cabeleireiro,  Discoteca,  Piscina  de
água  doce,  Piscina  infantil,  Solarium,
Mini  c lube,  Animação  diurna  e
nocturna  e  Restaurantes.
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****
Oasis Belorizonte

Características

Situado na primeira linha de praia o
hotel  é  constituído  maioritariamente
por exóticos bungallows. A maioria dos
bungallows  está  equipado  com
beliches  para  crianças,  ideal  para
umas  férias  em  família.  Também  é
possível optar por quartos de categoria
superior ou suites, com varandas com
vista para o mar ou para a piscina de
água salgada.

Quartos

Possui  303  bungalows  standard
construídos sobre a praia e 60 quartos
superiores  com  varanda,  equipados
c o m  c a s a  d e  b a n h o  c o m
banheira/poliban,  TV  satélite,  ar
condicionado,  telefone,  minibar  e
cofre.  Também  é  possível  optar  por
quartos  de  categoria  superior  ou
suites, construídos em alvenaria, com
varandas com vista para o mar ou para
a piscina de água salgada.

Infraestruturas

Dispõe ainda de 4 restaurantes, bares,
2   piscinas,  uma das  quais  de  água
salgada,  Jacuzzi,  2  piscinas  infantis,
Parque  Infantil,  Kids  Club,  Court  de
ténis,  Sala  de  Jogos,  Serviço  toalhas
praia/piscina,  Espreguiçadeiras  e
Sombrinhas  na  praia,  Lavandaria,
Recepção  24h  por  dia,  Zona  de
Internet.  Sala  de  conferências  e
programa  variado  de  actividades  e
animação.
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*****
Oásis Salinas Sea

Características

Situado na melhor  zona da praia  de
Santa  Mar ia ,  ao  lado  do  Hote l
Belorizonte, o novo Hotel de 5 estrelas
Oásis  Atlântico  Salainas  Sea  é  ideal
para  quem  aprecia  um  serviço  de
qualidade e de excelência.

Quartos

As  acomodações  disponibilizam  uma
televisão  LCD  e  ar  condicionado.  As
casas de banho privativas incluem um
chuveiro, um secador de cabelo e um
bidé. Os extras incluem um mini-bar e
canais de televisão por satélite e por
cabo. Tipologias de quartos: Standard,
Vista Jardim, Vista Lateral Mar e Suites.

Infraestruturas

Encontrará um restaurante e uma área
de  pra ia  pr ivada.  O  hote l  está
equipado  com  comodidades  para
reuniões, piscina de água doce, piscina
de  crianças,  jacuzzi,  espreguiçadeiras
na  praia  e  piscina,  serviço  toalhas
praia/piscina, kids Club, sala de jogos,
área  lounge,  spa,  Fitness  Center,
lavandaria,  serviço  de  câmbios  e
internet  wireless.
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*****
Hotel Riu Palace Sal

Características

O Hotel Riu Palace está sobre a praia
de  areias  brancas  na  Ilha  do  Sal,  e
conta  com  todos  os  equipamentos
completas,  para  poder  passar  umas
férias como sempre desejou.

Quartos

Os quartos do hotel estão divididos em
5  edifícios,  todos  eles  equipados  ao
mais alto nível.

Infraestruturas

No Riu  Palace  tem WiFi,  mais  zonas
verdes com camas de rede disponíveis
na  área  das  2  piscinas  e  com bares
para saborear os melhores aperitivos a
qualquer hora do dia.
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*****
Hilton Cabo Verde Sal Resort

Características

Este  alojamento  fica  a  2  minutos  a  pé
da  praia.  Com  uma  piscina  exterior
durante  todo  o  ano  e  comodidades
para  desportos  aquáticos,  o  Hilton
Cabo Verde Sal Resort está situado em
Santa Maria, na Região do Sal.

Quartos

Você  encontrará  uma  gama  de
comodidades  no  hotel,  incluindo  um
cassino,  um spa de  bem-estar  e  um
salão de beleza. Mergulhe em nossas
amplas  piscinas  ou  visite  o  centro
náutico para aventuras de mergulho e
de vela

Infraestruturas
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Programa

1º DIA - LISBOA/ SAL Comparência no aeroporto de Lisboa, três horas antes da partida. Formalidades de embarque e partida com
destino a Espargos. Chegada e transfer para o hotel e alojamento no regime escolhidos. Resto do dia livre. Alojamento.

2º DIA - SAL Pequeno-almoço no hotel. Dias livres para atividades de carácter pessoal. Sugerimos a realização de algumas excursões
para conhecer o destino: Circuito Sul em Ilha do Sal, Pool Bar Live Music em Ilha do Sal, Passeio a Cavalo em Ilha do Sal, Passeio de
Bicicleta em Ilha do Sal, A Ilha das Dunas em Ilha do Sal, A Ilha Africana em Ilha do Sal, A Ilha do Vulcão em Ilha do Sal e Neptunus em
Ilha do Sal. Todos disponíveis para venda no nosso site.

3º DIA - SAL Pequeno-almoço no hotel. Dias livres para atividades de carácter pessoal. Sugerimos a realização de algumas excursões
para conhecer o destino: Circuito Sul em Ilha do Sal, Pool Bar Live Music em Ilha do Sal, Passeio a Cavalo em Ilha do Sal, Passeio de
Bicicleta em Ilha do Sal, A Ilha das Dunas em Ilha do Sal, A Ilha Africana em Ilha do Sal, A Ilha do Vulcão em Ilha do Sal e Neptunus em
Ilha do Sal. Todos disponíveis para venda no nosso site.

4º DIA - SAL Pequeno-almoço no hotel. Dias livres para atividades de carácter pessoal. Sugerimos a realização de algumas excursões
para conhecer o destino: Circuito Sul em Ilha do Sal, Pool Bar Live Music em Ilha do Sal, Passeio a Cavalo em Ilha do Sal, Passeio de
Bicicleta em Ilha do Sal, A Ilha das Dunas em Ilha do Sal, A Ilha Africana em Ilha do Sal, A Ilha do Vulcão em Ilha do Sal e Neptunus em
Ilha do Sal. Todos disponíveis para venda no nosso site.

5º DIA - SAL Pequeno-almoço no hotel. Dias livres para atividades de carácter pessoal. Sugerimos a realização de algumas excursões
para conhecer o destino: Circuito Sul em Ilha do Sal, Pool Bar Live Music em Ilha do Sal, Passeio a Cavalo em Ilha do Sal, Passeio de
Bicicleta em Ilha do Sal, A Ilha das Dunas em Ilha do Sal, A Ilha Africana em Ilha do Sal, A Ilha do Vulcão em Ilha do Sal e Neptunus em
Ilha do Sal. Todos disponíveis para venda no nosso site.

6º DIA - SAL Pequeno-almoço no hotel. Dias livres para atividades de carácter pessoal. Sugerimos a realização de algumas excursões
para conhecer o destino: Circuito Sul em Ilha do Sal, Pool Bar Live Music em Ilha do Sal, Passeio a Cavalo em Ilha do Sal, Passeio de
Bicicleta em Ilha do Sal, A Ilha das Dunas em Ilha do Sal, A Ilha Africana em Ilha do Sal, A Ilha do Vulcão em Ilha do Sal e Neptunus em
Ilha do Sal. Todos disponíveis para venda no nosso site.

7º DIA - SAL Pequeno-almoço no hotel. Dias livres para atividades de carácter pessoal. Sugerimos a realização de algumas excursões
para conhecer o destino: Circuito Sul em Ilha do Sal, Pool Bar Live Music em Ilha do Sal, Passeio a Cavalo em Ilha do Sal, Passeio de
Bicicleta em Ilha do Sal, A Ilha das Dunas em Ilha do Sal, A Ilha Africana em Ilha do Sal, A Ilha do Vulcão em Ilha do Sal e Neptunus em
Ilha do Sal. Todos disponíveis para venda no nosso site.

8º DIA - SAL/ LISBOA Em hora a combinar localmente, transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida com destino a
Lisboa. Chegada e fim dos nossos serviços.




