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Conforto e gastronomia - Santo Antão 
Santo Antao - Curral das Vacas 

3 Dias / 2 Noites 

 

Data de Emissão: 9 de julho de 2021 

 

 

 

Introdução 
Santo Antão é uma ilha mágica que nos leva a momentos de paz e meditação! 

O sudoeste da ilha transporta-nos a cenários selvagens e a paisagens pouco tocadas pelo homem. Venha conhecer 

os nossos "pequenos desfiladeiros" ao estilo do oeste selvagem americano... 

A montanha, essa, provoca em nós um misto de admiração e respeito com as suas rochas vulcânicas imponentes e 

os seus contrastes bem destacados. Mas, no meio desta natureza agreste e deslumbrante, encontramos o mais belo 

enquadramento: culturas agrícolas dispostas em terraços geometricamente perfeitos que aumentam a beleza duma 

paisagem por si só magnífica. 

Porque se trata duma experiência imersiva, queremos que sinta também os sabores característicos desta terra, 

numa experiência gastronómica única numa quinta ecológica. 

 

 

 

Incluído 
Transferes  

Bilhete de barco São Vicente/Santo Antão (ida e volta) 

Hotéis em regime de Alojamento & Pequeno Almoço e Meia Pensão 

Transfer Ribeira das Patas/Porto com almoço incluído 

  

Excluídos 
Refeições e Bebidas (salvo as indicadas no programa) 

Despesas pessoais 

Dia 1:  Quinta Cochete, Santo Antao   
 

Alojamento Destinos Duração 

Quinta Cochete Santo Antao 2 Noites 
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Itinerário Diurno 

Bem vindos a Santo Antão, a ilha das montanhas e do vales fertéis! 

Chegada ao antigo porto dos carvoeiros! 

Vamos levá-los através da majestosa estrada, entre vista mar e montanha. 

Faremos uma primeira paragem para apreciar o espantoso desfiladeiro do Ferrador que se estende até Ribeira das 

Patas. Aprecie as paisagens selvagens e áridas deste local até chegar ao seu alojamento, perdido no meio das 

montanhas e inserido na famosa caldeira do vulcão de Ribeira das Patas. 

Tempo livre para desfrutar da piscina e dos bonitos jardins que envolvem a propriedade ou para os mais ousados, 

poderão aventurar-se a fazer a caminhada no trilho de Bordeira. 

À noite, descanse e delicie-se com o nosso menu "gourmet" que o vai fazer sentir os sabores da Quinta Cochete. 

 

Pernoite: Quinta Cochete   

Localizada na parte ocidental da ilha de Santo Antão, Cabo Verde, a Quinta Cochete é uma grande quinta rodeada 

por vistas deslumbrantes para a montanha. 

A quinta tem cinco quartos cada um com o seu próprio terraço privado. Os quartos apresentam mobiliário original 

feito por artesãos locais. Há um pequeno-almoço gratuito, bem como acesso Wi-Fi gratuito. Os hóspedes podem 

relaxar e refrescar-se na piscina de 20 metros no local. 

Alimentos preparados com produtos locais estão disponíveis na quinta. 

A quinta é o local de partida perfeito para muitas caminhadas que permitem aos hóspedes explorar os arredores da 

parte ocidental de Santo Antão. 

 
 

Transfers 

Data Empresa Embarque Desembarque Tempo Veículo 

  Porto Novo Harbour Quinta Cochete  Transfer 
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Informações da Viagem 

Incluído 

Transfer com descoberta do porto para quinta cochete 

Jantar no alojamento (inclui água e café) 

Noite 

 

Excluídos 

Bebidas não indicadas nas inclusões 

 

Dia 2:  Quinta Cochete, Santo Antao   
 

Itinerário Diurno 

Dia livre. 

Proposta do dia (opcional): 

Venha connosco conhecer as aldeias de Alto Mira enquadradas na bonita paisagem de montanha, com os seus 

contrastes de rocha negra vulcânica e as belas culturas agrícolas dispostas em terraços. 

Ou para os mais desportivos, podemos sugerir a caminhada de Ribeira das Patas para Alto Mira, para que tenham 

uma verdadeira experiência "terra a terra".  

(Podem consultar o vosso assistente para saber mais sobre estas atividades) 

À noite, queremos que relaxe e prove novas delícias da casa com um menu diferente à sua disposição. 

Opcionais 

 

Santo Antão - Caminhada Alto Mira/Ribeira das Patas 

Esta caminhada começa em Alto Mira, passando por Forquinha, onde seremos brindados com uma dupla vista 

panorâmica sobre Alto Mira e Ribeira das Patas. 

Em seguida, faremos a descida em direção a Ribeira das Patas onde poderemos desfrutar do contacto com os 

habitantes locais e a sua vida cotidiana, bem como conhecer a sua forma tradicional e rudimentar de transportar 

água. 

 

Data Barco Agência Porto de 

Partida 

Tempo Porto de Chegada Tempo Classe Ref 

 Ferry  Mindelo 

Harbour 

07:00 Porto Novo 

Harbour 

08:00   

Santo Antão - Caminhada Alto Mira/Ribeira das Patas 
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Incluído 

Jantar (inclui água e café) 

Noite 

 

Excluídos 

Bebidas não indicadas nas inclusões 

Atividades 

 

Dia 3:  Fim do Itinerário   
 

Itinerário Diurno 

Manhã livre. 

Desfrute do seu último pequeno-almoço na Quinta Cochete e tempo para preparar o seu regresso. 

Mas, antes do regresso, o vosso condutor estará à vossa espera para vos levar para uma última experiência 

gastronómica, que os deixará com mais saudades de Santo Antão.  Preparem o vosso palato para o famoso "txuke 

na banha" e degustação de sumos naturais preparados na quinta ecológica e solidária de Lagedos - Babilónia. 

Antes de chegar ao porto ainda terão tempo para visitar uma pequena cooperativa. 

Se gostaram desta experiência, voltem de novo à ilha verde. Estaremos cá para recebê-los! 

 

Transfers 

Informações da Viagem 

Incluído 

Almoço (inclui entrada, prato principal, sobremesa, água, sumo natural, café ou chá) 

Transfer para porto. 

 

Excluídos 

Bebidas que não estão indicadas nas inclusões. 

 

Data Empresa Embarque Desembarque Tempo Veículo 

  Quinta Cochete Porto Novo Harbour  Transfer 

Data Barco Agência Porto de Partida Tempo Porto de 

Chegada 

Tempo Classe Ref 

 Ferry  Porto Novo 

Harbour 

16:00 Mindelo 

Harbour 

17:00   


