
CCAABBOO  VVEERRDDEE  ––  IILLHHAA  DDOO  SSAALL  
 
PARTIDA: 17 DE OUTUBRO – 8 DIAS 
 
1º DIA – LISBOA / ILHA DO SAL 
Comparência em Benedita junto às nossas instalações às 13h15, em Rio Maior na Praça 
da República às 13h30. No aeroporto Humberto Delgado 3 horas antes da partida. 
Formalidades de embarque. Partida no voo VR601 às 17h45, chegada à Ilha do Sal às 
19h50. Assistência nas formalidades de desembarque. Transporte para o Oásis Sea 
Salinas Hotel 5*. Distribuição de alojamento. Estadia em regime de Tudo Incluído. 

 
2º AO 7º DIA – ILHA DO SAL 
Dias inteiramente livres em regime Tudo 
Incluído. A pequena Ilha do Sal surge 
timidamente do Atlântico com paisagens 
desprovidas de vegetação recordando-nos que 
estamos na mesma latitude do deserto do 
Sahara. A austeridade da terra não sugere, em 
algum momento, que um dia essa ilha, bem 
como as outras do arquipélago de Cabo Verde, 
foi coberta por um espesso manto verde. A 
paisagem pouco generosa nos incita a olhar 
para o mar: as paradisíacas praias que rodeiam 
a ilha; os diversos desportos aquáticos disponíveis; e o excelente peixe que os pescadores 
locais capturam a cada dia, realça a íntima relação que a ilha mantém com o oceano. Aqui 
não existem grandes aglomerações. Somente povoados tranquilos, hotéis que fazem da 
Ilha do Sal o lugar ideal para quem busca tranquilidade. Possibilidade de efectuar 
opcionalmente excursão de meio-dia, visita à ilha, passando por Vila Piscatória, Porto 
Palmeiras, Piscina natural de Buracona, atravessando a zona fértil Terra Boa, onde os 
locais, frequentemente vislumbram as famosas miragens. Na localidade principal Espargos, 
a mais populosa da ilha, pequena paragem no café Bom Dia. Segue-se a atracção principal 
desta visita onde poderá tomar um banho e 
“flutuar” nas salinas formadas no interior da 
cratera de um vulcão extinto (entrada 
opcional), Pedra de Lume, uma bonita praia 
que convida a um banho. Regresso a Santa 
Maria. Possibilidade de visitar opcionalmente 
S. Vicente, Boavista ou Praia. 

 
8º DIA – ILHA DO SAL / LISBOA 
Dia livre, hora a informar localmente transporte 
para o aeroporto, formalidades de embarque 
saída no voo VR602 às 08h45, Chegada a 
Lisboa às 14h45. Formalidades de 
desembarque. Transporte até Benedita e Rio 
Maior. Fim dos serviços. 

  

OS PREÇOS INCLUEM 
 Passagem aérea Lisboa/ Sal /Lisboa, com direito a 20 kgs 

de bagagem; 
 Transporte privado aeroporto/hotel/aeroporto; 
 Estadia em hotel de 5* em regime Tudo Incluído; 
 Seguro de viagem no valor de € 50.000; 
 Visita conforme programa; 
 Visto de entrada; 
 Taxas de Aeroporto (160,00€ aprox.) 

 
OS PREÇOS EXCLUEM 

 Serviços não mencionados no presente programa; 
 Taxa hoteleira de 2,00 € por pessoa/noite. 

 

PREÇOS POR PESSOA 
Em quarto duplo vista Jardim ..................................€ 1090,00 
Em quarto duplo  Standard :…................................€ 1060,00 
Crianças dos 02 aos 11 anos inclusive :…………...…€ 620,00 
Suplemento quarto individual....................................€ 210,00 
 
MINIMO DE PARTICIPANTES : 20 PESSOAS 
 
SINALIZAÇÃO DE 300€ NO MOMENTO DA RESERVA 
 

Vis ite-nos  na  Internet  em www.viagenslucas.com  

 
 

 
 

  
  

BBOOLLEETTIIMM  DDEE  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  
  

CCAABBOO  VVEERRDDEE  ––  IILLHHAA  DDOO  SSAALL  
  

OOSS  VVOOOOSS  DDAA  SSUUAA  VVIIAAGGEEMM  ::    
 

  VVOOOO  DDAATTAA  IITTIINNEERRÁÁRRIIOO  HHOORRÁÁRRIIOO  

VVRR660011  1177  DDEE  OOUUTTUUBBRROO  LLIISSBBOOAA  //  SSAALL  1177HH4455  //1199HH5500  

VVRR660022  2244  DDEE  OOUUTTUUBBRROO  SSAALL  //  LLIISSBBOOAA  0088HH4455  //  1144HH4455  

 
 

OO  HHOOTTEELL  DDAA  SSUUAA  VVIIAAGGEEMM::  
  
ÓÓAASSIISS  SSEEAA  SSAALLIINNAASS  HHOOTTEELL  55**  

SSAANNTTAA  MMAARRIIAA    

IILLHHAA  DDOO  SSAALL  

TTEELL..  ++  223388  224422  22330000  

 
DDEEVVEERRÁÁ  CCOOMMPPAARRAACCEERR::  
 
● Em Benedita junto às nossas instalações às 13H15. 
● Em Rio Maior na Praça da República às 13h30. 
● Em Lisboa, no aeroporto Humberto Delgado às 14h45. 
  

  
AAVVIISSOOSS  UUTTEEIISS  

 
● Documentos: Passaporte válido por 6 meses à data de regresso; 
● Moeda: Escudo cabo-verdiano; Euros, cartão de multibanco ou crédito. 1 € = 110,265 CVE; 
● Diferença horária: - 2 horas que em Portugal Continental; 
● Preparar vestuário adequado: roupa de verão, protetor solar fator elevado e boné; 
● Deverá pagar uma taxa hoteleira no valor de € 2.00 por pessoa e noite; 
● Máquina fotográfica e ou de filmar, telemóvel ou smartphone com o roaming ativo; 
● Não se esqueça de levar consigo medicamentos, que porventura ande a tomar, coincidindo 
com o seu período de ausência; 
● No regresso não se esqueça de verificar se deixa algum objeto no seu quarto, ou 
documentos na receção do hotel. 
● Indicativo de Portugal: 00351 
 

Tour Leader: 
 

Joaquim Bernardo 
 

Tel: +351964031050 

Transforme o seu sonho de férias! Em férias de sonho! 


