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Pôr-do-Sol na baía do Tarrafal 
Santo Antao - Tarrafal de Monte Trigo 

3 Dias / 2 Noites 

 

Data de Emissão: 9 de julho de 2021 

 

 

 

Introdução 
Santo Antão é  a ilha verde e das montanhas, mas também a ilha onde os seus caminhos e estradas nos transportam 

a lugares isolados, que nos surpreendem ao virar duma esquina e nos conduzem a destinos improváveis... 

A nova estrada que liga Porto Novo à bela vila de Tarrafal de Monte Trigo, é um desses exemplos. 

Venha conhecer esta estrada serpenteada por entre montes e paisagens desérticas e selvagens. À medida que 

percorre este caminho é brindado com vistas panorâmicas de cortar a respiração, que o farão sentir parte duma 

natureza quase intocável pelo homem. 

Do alto dum penhasco e antes de chegar ao seu destino, surpreenda-se com a magnífica visão da bela baía do 

Tarrafal, a porta de entrada para uma vila piscatória e agrícola, pitoresca e única! 

Ao chegar ao seu destino, espante-se com a imagem desta pequena vila esculpida numa arriba, rodeada de 

plantações agrícolas. 

Quanto ao povo, esse, estará lá à sua espera numa alegre resiliência e desejo de partilha! 

 

 

 

Preço 
Por favor consulte-nos! 

Incluído 
Transferes  

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

Hotel em regime de Meia Pensão 

Transfer Tarrafal/Porto com almoço incluído 

  

Alojamento Destinos Duração 

Marina d'Tarrafal Guesthouse Santo Antao 2 Noites 
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Excluídos 
Refeições e Bebidas (salvo as indicadas no programa) 

Despesas pessoais 

Dia 1:  Marina d'Tarrafal Guesthouse, Santo Antao   
 

Itinerário Diurno 

Bem vindos a Santo Antão!! 

O caminho faz-se pela nova estrada que veio aproximar a bela e pitoresca vila do Tarrafal da cidade do Porto Novo. 

Durante este percurso poderá observar o ponto mais alto da ilha, o famoso Topo de Coroa, que se estende a 1979 m 

de altura! Passagem entre aldeias isoladas, campos desérticos e paisagens selvagens... Ao longo da viagem e a cada 

curva encontramos cenários surpreendentes que culminam com a maior surpresa desta estrada: o vislumbrar de 

uma aldeia agrícola, verdejante, conhecida pela plantação de inhame!  

Opcional: 

Os mais aventureiros poderão iniciar a sua descoberta com uma descida a pé até ao alojamento para apreciar de 

perto os campos de cultivo e a beleza duma paisagem única. Por favor, solicite informação ao seu assistente. 

  

 

Pernoite: Marina d'Tarrafal Guesthouse   

A Marina d'Tarrafal Guesthouse está situada entre as montanhas e o mar na aldeia de Tarrafal. A aldeia situa-se no 

sudoeste da ilha de Santo Antão, Cabo Verde, onde se encontram abertos um centro de saúde, alguns bares e 

pequenas lojas. 

A pousada está situada a 50 metros do mar, com quartos oferecidos para 1 ou 2 pessoas. Os quartos incluem uma 

casa de banho privativa e um terraço com acesso ao jardim e às áreas comuns. A pousada prepara pratos cabo-

verdianos e internacionais com peixe fresco caracterizado como especialização. Os hóspedes podem desfrutar de 

caminhadas tranquilas na área, com a pousada oferece atividades de snorkelling e excursões em uma lancha a 

motor. 
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Transfers 

Informações da Viagem 

Incluído 

Transfer com descoberta do porto para Marina Tarrafal 

Almoço (inclui água, café ou chá) 

Noite com pequeno almoço e jantar incluído 

 

Excluídos 

Bebidas não indicadas nas inclusões 

Caminhada até vila do Tarrafal 

 

Dia 2:  Marina d'Tarrafal Guesthouse, Santo Antao   
 

Itinerário Diurno 

Dia livre para relaxar e desfrutar da bela baía do Tarrafal ou se preferir para explorar as redondezas da vila. Percorra 

os caminhos por entre os campos de cultivo e conheça os seus habitantes sempre prontos a conversar e dar um boa 

acolhida aos visitantes. 

Recomendação do dia (opcional): 

Poderá vir connosco numa aventura de descoberta de Monte Trigo, através duma bela caminhada, com vistas 

impressionantes para o Topo de Coroa. Por fim, o regresso será feito de barco para que possam apreciar as lindas 

paisagens costeiras. (em caso de condições marítimas adversas, o regresso será feito a pé). 

Se prefere algo mais tranquilo, poderá optar por uma experiência de iniciação à pesca, com um dos pescadores 

locais. 

Tarrafal de Monte Trigo 

Como descrito anteriormente 

 

Incluído 

Noite com pequeno almoço e jantar incluído 

Data Empresa Embarque Desembarque Tempo Veículo 

  Porto Novo Harbour Marina d'Tarrafal 

Guesthouse 

 Transfer 

Data Barco Agência Porto de 

Partida 

Tempo Porto de Chegada Tempo Classe Ref 

 Ferry  Mindelo 

Harbour 

07:00 Porto Novo 

Harbour 

08:00   
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Excluídos 

Bebidas não indicadas nas inclusões 

Caminhada Monte Trigo 

Experiência de iniciação à pesca. 

 

Dia 3:  Fim do Itinerário   
 

Itinerário Diurno 

Manhã livre para desfrutar dos últimos momentos de tranquilidade desta vila pacata e pitoresca! 

No entanto, propomos que antes de chegar ao cais de Porto Novo, desfrutem duma autêntica experiência 

gastronómica que vos fará sentir ainda mais saudades de Santo Antão. Queremos que apurem os vossos sentidos à 

medida que provam um menu típico, rico em sabores, cheiros e cores da nossa ilha, preparado numa quinta 

sustentável e solidária em Lagedos. 

Se gostaram desta experiência, voltem de novo, pois estaremos cá para recebê-los de braços abertos! 

Tarrafal de Monte Trigo 

Como descrito anteriormente 

 

Transfers 

Informações da Viagem 

Incluído 

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

 

Excluídos 

Bebidas não indicadas nas inclusões 

 

Data Empresa Embarque Desembarque Tempo Veículo 

  Marina d'Tarrafal 

Guesthouse 

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   


