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Des de  

1440 € 

 
GC 1881 

Cap Verd 10 dies 

Illes de Sotavento i Maio 

Arxipèlag volcànic que fins al segle XV no va ser habitat permanentment. Aquestes illes son una barreja exòtica entre Àfrica i 
illes de postal. La diversitat paisatgística ens ofereixe tant activitats esportives (surf, snorquel i senderisme), com activitats de 
lleure i de relax en les seves platges i restaurants. 
 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 

   
  

Dia 1.- Vol a la illa de Santiago, tarda lliure per Praia per 

descobrir el mercat de Sukopira.  

Dia 2. – Visita de la Cidade Velha, patrimoni de la 

Unesco. Nit a Rui Vaz. 

Dia 3.- Visita de Tarrafal i pel camí visita del Parc Natural 

de Serra Malagueta i el poble d’Assomada. 

Dia 4.- Dia lliure per Tarrafal. 

Dia 5.- Trasllat a l’aeroport en direcció a la illa do Fogo. 

Trasllat a Cha das Caldeiras. 

Dia 6.- Ascens del volcà del Pico Grande i descens pel 

Pico Pequeño i la tarda lliure a Cha.  

Dia 7.- Matí lliure per Cha i per la tarda trasllat a Sao 

Felipe. 

Dia 8.- Trasllat a l’aeroport en direcció Maio, via Praia, 
tarda lliure. 
Dia 9.- Tour per la illa. 
Dia 10.- Dia lliure. 
Dia 11.- Trasllat a l’aeroport per agafar el vol de 
tornada. 
 

Preus i condicions 

 

 

Inclou: circuit guiat en allotjament amb esmorzar (guesthouse,bed&breakfast,hotel), 
guia local de parla hispana, transport en vehicle privat, vol intern, excursions, àpats 
indicats, despeses de gestió, dossier de ruta. 
 
Nou inclou: vol internacional,  assegurança de viatge (opcional), àpats no definits i 
visat. 

 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, poden ser més o menys dies a gust del viatger 
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Platges de Maio 

 

Praia 

  

Tarrafal Ribeira da Barca 

  

Parc Natural de Rui Vaz Calhau 

 


