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Escapadela pelas montanhas de Santo Antão 
Santo Antao - Curral das Vacas 

3 Dias / 2 Noites 

 

Data de Emissão: 9 de julho de 2021 

 

 

 

Introdução 
 Venha descobrir connosco os recantos e lugares escondidos de Santo Antão, que nos surpreendem com uma 

variedade de cores e contrastes. Aldeias perdidas em encostas, vales de beleza exuberante e sobretudo, paisagens 

de cortar a respiração, que nos enchem de espanto!  

Com esta "escapadinha" terá oportunidade de descobrir as pérolas mais valiosas dos 3 concelhos da ilha: percorrer a 

famosa estrada da corda, caminhar no exótico jardim de Cabo Verde - o famoso Vale do Paúl e contemplar a jóia do 

sudoeste, entre caldeiras e montanhas!  

  

 

 

 

Preço 
Por favor consulte-nos! 

Incluído 
Transferes  

Hotéis em regime de Alojamento e Pequeno Almoço 

Santo Antão - 1 excursão dia inteiro + 1 caminhada com transferes, guia e almoço incluídos. 

  

Excluídos 
Bebidas (salvo as indicadas no programa) 

Despesas pessoais 

Dia 1:  Aldeia Jerome, Santo Antao   
 

 

Alojamento Destinos Duração 

Aldeia Jerome Santo Antao 2 Noites 
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Itinerário Diurno 

Bem vindos a Santo Antão!! 

Vamos começar a manhã com a descoberta ou redescoberta da famosa estrada da corda. Aproveitaremos as 

diferentes paragens para explorar as riquezas naturais desta área e respirar o ar puro da floresta na montanha! 

À medida que percorremos esta estrada, vamos contemplar os cenários mais espetaculares da ilha, tais como a 

cratera da Cova e o Delgadinho - um dos locais cénicos mais deslumbrantes, com vista para os dois vales de Ribeira 

Grande. 

Continuamos a nossa viagem de descoberta pelo famoso vale de Ribeira de Torre, com os seus penhascos 

impressionantes e as plantações de bananas a perder de vista. 

A viagem não fica por aqui, queremos que apure os seus sentidos ao degustar um menu típico num restaurante 

tradicional. 

Por fim, faremos o caminho costeiro, sempre com uma incrível vista para o mar, para levá-los até ao vosso 

alojamento no famoso Vale do Paúl. 

A vossa Guesthouse encontra-se situada em pleno centro da Vila das Pombas, com inúmeras possibilidades de 

restauração para o jantar. 

  

Pernoite: Aldeia Jerome   

Situado no meio de uma vegetação exuberante e com vista para o oceano, o Aldeia Jerome apresenta acomodações 

em Santo Antão, Cabo Verde. Os confortáveis quartos estão equipados com casa de banho privativa, televisões, 

comodidades de casa de banho de cortesia e outras comodidades. Cada quarto tem um pátio onde os hóspedes 

podem relaxar e aproveitar o tempo para admirar as vistas circundantes. 

Os hóspedes são fornecidos com pequeno-almoço e opções de refeições nas proximidades estão disponíveis para 

almoço e jantar. O serviço de quartos também está disponível. O acesso Wi-Fi está disponível em todas as áreas 

públicas do estabelecimento, e outras comodidades incluem serviço de lavandaria, serviço de concierge e sala de 

bagagens. 

 
 

Transfers 

Data Empresa Embarque Desembarque Tempo Veículo 
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Informações da Viagem 

Incluído 

Transfer do porto para Aldeia Jerome com descoberta incluída (via estrada da corda) 

Almoço (inclui água e café ou chá) 

Noite com pequeno almoço incluído 

 

Excluídos 

Bebidas não indicadas nas inclusões 

Jantar 

 

Dia 2:  Aldeia Jerome, Santo Antao   
 

Itinerário Diurno 

Hoje é dia de descobrir o Vale do Paúl, com um guia local que vos dará a conhecer todos os segredos deste vale 

encantado! 

Não precisa preocupar-se porque o vosso guia saberá adaptar a caminhada à vossa condição física. 

Regresso ao vosso alojamento e tempo livre. 

A vossa Guesthouse encontra-se situada em pleno centro da Vila das Pombas, com inúmeras possibilidades de 

restauração para o jantar. 

Atividades  

 

Santo Antão - Caminhada Vale Paúl 

Esta caminhada leva-vos a uma rota pelo exotismo, no coração do Vale do Paúl, o luxuriante jardim de Cabo Verde.  

O caminho vai de casa típica em casa típica, atravessando campos cultivados de hortícolas (repolho, 

tomate, alface…) e culturas tropicais (banana, goiaba, cana de açúcar, inhame…). A tudo isto alia-se o convívio com 

a população local.  

É o tempo de descobrir a vida rural : os caminhos pedonais, construídos pelo homem, ao longo de levadas (canais 

de irrigação) e culturas em socalcos.   

  Porto Novo Harbour Aldeia Jerome  Transfer 

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 Vale Paúl 
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Incluído 

Almoço (inclui água e café ou chá) 

Noite com pequeno almoço incluído 

 

Excluídos 

Bebidas não indicadas nas inclusões 

Jantar 

 

Dia 3:  Fim do Itinerário   
 

Itinerário Diurno 

No último dia da vossa viagem ainda há tempo para visitar o Sudoeste da ilha, uma jóia escondida! 

Depois do almoço, vamos levá-los de volta ao porto de Santo Antão e chegámos ao fim da  nossa "escapadinha" de 

descoberta de Santo Antão! 

Ainda há tanto a descobrir... 

Se gostaram desta experiência, voltem de novo a esta ilha encantadora. Estaremos cá para recebê-los! 

Atividades  

 

Santo Antão - Sudoeste selvagem 

Descoberta do sudoeste da ilha, através de paisagens vulcânicas, campos de pozzolana, onde você poderá avistar 

belas aldeias isoladas ... 

As paisagens são incomuns, mas de extrema beleza! 

Parta também connosco à descoberta da vila de Lagedos, conhecida pelo seu turismo sustentável. 

Em Alto Mira, verá uma paisagem típica, com as suas belas plantações em socalcos, perfeitamente desenhadas nas 

encostas das montanhas! Contrastes de cores exibidos pela rocha vulcânica negra vão deixá-lo surpreendido. 

Santo Antão - Sudoeste selvagem 
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Transfers 

Informações da Viagem 

Incluído 

Almoço (inclui água e café ou chá) 

 

Excluídos 

Bebidas não indicadas nas inclusões 

 

Data Empresa Embarque Desembarque Tempo Veículo 

  Aldeia Jerome 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   


