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Nos trilhos de Santo Antão 
Santo Antao - Chã de Igreja 

5 Dias / 4 Noites 

 

Data de Emissão: 9 de julho de 2021 

 

 

 

Introdução 
Santo Antão é a ilha dos trilhos e apelidada de "O Jardim de Cabo Verde"! 

Caminhar nos trilhos de Santo Antão, é muito mais do que simplesmente percorrer quilómetros a pé . É uma 

experiência única que o fará viajar no tempo, pelas histórias deste povo resiliente e determinado, capaz de resisitir 

às adversidades do clima e do isolamento! 

À medida  que percorre esta terra, descobrirá campos de cultivo em locais improváveis e nascentes de água que 

brotam numa terra aparentemente árida e agreste. 

Descobrirá também aldeias perdidas em encostas e vales de beleza exuberante... e a cada instante e ao virar da 

esquina uma paisagem que o surpreenderá pela sua singularidade e imponência! 

 

 

 

Preço 
Por favor consulte-nos! 

     

Incluído 
Transferes 

Bilhetes de ferry S. Vicente / Santo Antão (ida e volta) 

Hoteis em Alojamento & Pequeno almoço 

5 caminhadas com transfer, guia e almoço incluídos 

Alojamento Destinos Duração 

Coracao Ponta do Sol Santo Antao 1 Noite 

Kasa d Ígreja Chã de Igreja 1 Noite 

Pedracin Village Santo Antao 1 Noite 

Hotel Paul Mar Santo Antao 1 Noite 
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Todas as refeições indicadas no programa 

Excluídos 
Despesas pessoais 

Bebidas (não indicadas no programa) 

  

Dia 1:  Coracao Ponta do Sol, Santo Antao   
 

Itinerário Diurno 

Chegada a Porto Novo, a porta de entrada à ilha de Santo Antão!  

Levamo-los através da famosa estrada da Corda até ao ponto de partida da vossa primeira caminhada. 

ao longo desta estrada faremos algumas paragens para que não deixem de conhecer os pontos mais famosos e os 

miradouros que o deixarão deslumbrados com visões panorâmicas únicas! 

 

Pernoite: Coracao Ponta do Sol   

Descubra as pérolas do Oceano Atlântico, um dos mais novos destinos de férias, onde cada ilha tem o seu próprio 

charme; Cabo Verde. 

Santo Antão é uma maravilha do mundo para caminhantes, aventureiros e bon vivants. A pousada familiar tem uma 

localização tranquila, a cerca de 400 m do centro da cidade. O boutique hotel fica na entrada da autêntica vila 

piscatória de Ponta do Sol, o local de onde todos os passeios são mais fáceis de alcançar. 

. 

 
 

Atividades  

 

Santo Antão - Caminhada Corda / Coculi 

Um transfer levá-lo-á até à Corda, pela lendária estrada de Santo Antão - estrada da Corda. O ponto de partida desta 

caminhada vai conduzi-lo a um lugar onde poderá aproveitar as belas vistas de culturas em socalcos. Uma descida 

Santo Antão - Caminhada Corda / Coculi 
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pelos campos até chegar a Coculi, uma pequena vila com uma igreja, que é conhecida por possuir o maior sino da 

ilha. 

A seguir, convidamo-lo a partilhar uma refeição típica num restaurante tradicional, onde as cores e os sabores da 

terra se encontram. 

4,5 Km / 3h estimadas / Nivel 1 

Subida 6m 

Descida 743m 

 
 

Transfers 

Informações da Viagem 

Incluído 

Almoço (inclui água, café ou chá) 

 

Excluídos 

Bebidas não indicadas nas inclusões 

 

Dia 2:  Kasa d ́Igreja, Chã de Igreja   
 

 

Data Empresa Embarque Desembarque Tempo Veículo 

  Porto Novo Harbour Coracao Ponta do Sol  Transfer 

Data Barco Agência Porto de 

Partida 

Tempo Porto de Chegada Tempo Classe Ref 

 Ferry  Mindelo 

Harbour 

 Porto Novo 

Harbour 
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Pernoite: Kasa d Ígreja   

Localizado apenas a 41 km do Aeroporto de San Pedro, o Kasa d  ́Igreja está idealmente posicionado com a costa de 

uma extremidade e montanhas deslumbrantes do outro. Toda a comida servida ao pequeno-almoço ou no 

restaurante é preparada a partir de ingredientes de origem local por um chef do hotel. Os hóspedes também podem 

optar por alojamento em tendas ou alojamento interior, que têm todas as comodidades necessárias para uma 

estadia confortável no Kasa d  ́Igreja. 

 
 

Incluído 

Almoço (inclui água, café ou chá) 

 

Excluídos 

Bebidas não indicadas nas inclusões 

 

Dia 3:  Pedracin Village, Santo Antao   
 

Santo Antao 

Como descrito anteriormente 

 

Pernoite: Pedracin Village   

Localizado em Boca de Coruja, o Pedracin Village é um encantador alojamento rodeado por exuberantes vales 

verdes e culturas em terraços. O alojamento é composto por 30 quartos e duas suites, composto por casas de pedra 

de basalto cobertas de palha. Todos os quartos estão equipados com água solar aquecida, ar condicionado, uma 

televisão, um telefone e um mini-bar. Os hóspedes podem desfrutar de refeições no restaurante no local ou relaxar 

com uma bebida refrescante no bar. As comodidades adicionais incluem acesso Wi-Fi, uma recepção 24 horas, um 

salão partilhado e uma piscina exterior com um solário. A área circundante providencia uma variedade de 

actividades, tais como caminhadas e ciclismo. 
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Atividades  

 

Santo Antão - Caminhada Ponta do Sol/Cruzinha 

Iniciaremos o passeio na Ponta do Sol, e passaremos pela estreita estrada das Fontaínhas, onde irá descobrir várias 

tipos de cultivo diferentes, que o levarão à "Selada" de Corvo, com vistas panorâmicas sobre a Ponta do Sol e o 

Corvo. 

Descida até à Ribeira, com as suas nascentes, em direção a Formiguinhas, uma pequena localidade sobranceira ao 

mar. Depois, chegaremos a Aranhas, uma vila abandonada. Depois, chegaremos à praia da Ribeira Seca com a sua 

característica areia branca e preta, bem como as suas grutas de lava. Aqui será o local perfeito para um piquenique. 

Segue-se uma passagem pela praia do Motcho. Por fim, a nossa viagem termina na pitoresca vila piscatória da 

Cruzinha. 

13 Km / 5 a 6h estimados / Nivel 2 

Subida 1078m 

Descida 1014m 

 
 

Incluído 

Almoço (inclui água, café ou chá) 

Santo Antão - Caminhada Ponta do Sol/Cruzinha 
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Jantar 

 

Excluídos 

Bebidas não indicadas nas inclusões 

 

Dia 4:  Hotel Paul Mar, Santo Antao   
 

Santo Antao 

Como descrito anteriormente 

 

Pernoite: Hotel Paul Mar   

O Hotel Paul Mar está localizado na ilha de Santo Antão, em Cabo Verde. As acomodações são compostas por 

quartos, cada um equipado com uma televisão, ar condicionado, uma varanda, uma casa de banho privativa com 

produtos de higiene pessoal gratuitos e um cofre. Os hóspedes podem desfrutar de refeições no restaurante no 

local. Outras comodidades oferecidas incluem acesso à Internet, um terraço e, um bar. 

 
 

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.   

Santo Antão - Caminhada Vale Paúl 
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Transfers 

Incluído 

Almoço (inclui água, café ou chá) 

 

Excluídos 

Bebidas não indicadas nas inclusões 

 

Dia 5:  Fim do Itinerário   
 

Itinerário Diurno 

Ainda há tempo antes de deixar a nossa esmeralda, de conhecer os encantos do Sudoeste com as suas paisagens 

selvagens e inesperadas! 

Chegou o momento de despedir-se de Santo Antão! 

Voltem sempre, pois estaremos aqui de braços abertos para recebê-los! 

Atividades  

 

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 Empresa Embarque Desembarque Tempo Veículo 

  Pedracin Village Hotel Paul Mar  Transfer 

Santo Antão - Caminhada Alto Mira/Ribeira das Patas 
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Transfers 

Informações da Viagem 

Incluído 

Almoço (inclui água, sumos naturais, café ou chá) 

 

Excluídos 

Bebidas não indicadas nas inclusões 

 

Data Empresa Embarque Desembarque Tempo Veículo 

  Hotel Paul Mar Porto Novo Harbour  Transfer 

Data Barco Agência Porto de Partida Tempo Porto de 

Chegada 

Tempo Classe Ref 

 Ferry  Porto Novo 

Harbour 

 Mindelo 

Harbour 

   


