Excursão 1 dia

Programa
A ilha de Santo Antão de certeza vos irá deslumbrar com as suas paisagens espetaculares.
Propomos a descoberta dos vales montanhosos e escarpados mas também o património
histórico e arquitetónico das principais cidades; Porto Novo, Pombas, Ribeira Grande e Ponta
do Sol, sem esquecer a boa gastronomia local servido com um sorriso nos lábios.

Resumo do Itinerário
1 Dia

07h15 - São Vicente - Santo Antao
Recepção no vosso hotel em São Vicente, transfert para o porto de Mindelo e viagem de
ferry-boat (aproximadamente 1 hora) para a ilha de Santo Antao.
09h00 - Receção no porto de Porto Novo.
A partir do porto de Porto Novo inicia-se a viagem (carro particular) para o litoral norte da ilha
seguindo a estrada do interior das montanhas, parando nos principais pontos turísticos do
planalto leste; a cratera do vulcão "Cova" e os miradouros de Corda e “Delgadinho”. Uma
grande variedade de paisagens; ao norte de maravilhosas paisagens verdes de pinheiros e
cedros, contrastando com o árido deserto do sul da ilha. Descobrirão Ribeira da Torre com
muitas culturas típicas deste belo vale: bananas, cana-de-açúcar, mandioca, tomates, etc.
Visitarão também a pequena aldeia de Fontainhas, escolhida pela edição Espanhola da revista
National Geographic, a segunda entre as melhores vistas do mundo
13h00 - Paragem para o almoço em Ponta do Sol, cidade encantadora com casas antigas e
coloridas de arquitetura colonial Portuguesa e porto de pesca artesanal;
14h30 - Partida para o vale do Paul, o mais belo de Cabo Verde;
15h30 - Viagem de regresso ao porto de Porto Novo seguindo a estrada costeira da ilha;
17h00 - Partida do barco para São Vicente;
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18h00 - Recepção no porto de Mindelo e transfert para o vosso hotel.
Fim da excursão
Este programa depende das condições climáticas e pode ser modificado por nós no terreno
para sua segurança.

Serviços Incluidos:
o Transferts ao porto IN/OUT;
o Bilhetes de ferry-boat para a travessia marítima IN/OUT;
o Viatura particular com condutor privado (Português, Francês ou Inglês);
o Almoços;
Não Inclui:
o Pequeno-almoço;
o Todas as bebidas;
o Seguro de viagem (opcional)

As reservas podem ser feitas através da Trilhas & Montanhas Lda.
Tel. (+238) 9507600 / 9753553 / 2211384
Fax: (+238) 2212773
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