TOPATLÂNTICO - Viagens e Turismo , S.A. - Edifício SWT - Av. D. João II, lote 1.16.1 - 9º - 1990-083 Lisboa – Tel. 218646450
afplp2018@topatlantico.com

PROGRAMA PRELIMINAR DA VIAGEM

A

PRAIA, 2 – 5 Outubro 2018
2 OUTUBRO (TER) - LISBOA / PRAIA
Comparência no aeroporto até 3 horas antes da partida. Formalidades de check-in,
embarque e voo para a Praia às 20h50 . Chegada pelas 23h05 e transfer privado ao Hotel.
Alojamento.

3 OUTUBRO (QUA) – PRAIA – Tarrafal
Pequeno-almoço no hotel . Dia livre para visitas de interesse pessoal. Possibilidade de
realizar uma excursão de dia inteiro ao Tarrafal ou de Meio dia à Cidade da Praia.
Ao final da tarde terá lugar o Cocktail de Boas Vindas ao Congresso, em local a informar.

4 OUTUBRO (QUI) - PRAIA
Pequeno-almoço no hotel.
Dia inteiro dedicado aos trabalhos do XIII Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua
Portuguesa. Serão disponibilizados transferes hotel/Congresso/hotel. Almoço incluído.

5 OUTUBRO (SEX) – PRAIA
Pequeno-almoço no hotel e check-out. Manhã de trabalhos do congresso.
Serão disponibilizados transferes hotel/Congresso/hotel. Almoço incluído.
Tarde livre para visitas de interesse pessoal.
Em hora a indicar transfer do hotel para o aeroporto.

6 OUTUBRO (SAB) – PRAIA / LISBOA
Saída do voo pelas 00h05. Chegada a Lisboa pelas 06h05.
Fim da viagem e dos nossos serviços.

2
TOPATLÂNTICO - Viagens e Turismo , S.A. - Edifício SWT - Av. D. João II, lote 1.16.1 - 9º - 1990-083 Lisboa – Tel. 218646450
afplp2018@topatlantico.com

PROGRAMA PRELIMINAR DA VIAGEM

B

PRAIA, 2 – 6 Outubro 2018
2 OUTUBRO (TER) - LISBOA / PRAIA
Comparência no aeroporto até 3 horas antes da partida. Formalidades de check-in,
embarque e voo para a Praia às 20h50 . Chegada pelas 23h05 e transfer privado ao Hotel.
Alojamento.
3 OUTUBRO (QUA) – PRAIA – Tarrafal
Pequeno-almoço no hotel e dia de excursão ao Tarrafal. A primeira paragem será em São
Domingos, onde visitaremos o centro de artesanato; seguimos até São Jorge dos Órgãos,
onde está situado o Jardim Nacional Botânico, que alberga mais de 60 espécies diferentes.
Breve paragem à entrada do Parque Natural da Serra Malagueta e visita ao ex-campo de
concentração do Tarrafal, agora Museu da Resistência, marco histórico incontornável.
Passeio pela vila do Tarrafal, e tempo livre para tomar banho na praia da vila. Almoço no
restaurante “Baia Verde”. Regresso à cidade da Praia via litoral com paragem em Calheta
de São Miguel e Pedra Badejo, sem faltar uma oportunidade para tirar fotos no Vale das
Mil Palmeiras Santa Cruz. Regresso à cidade da Praia.
Ao final da tarde terá lugar o Cocktail de Boas Vindas ao Congresso, em local a informar.
4 OUTUBRO (QUI) - PRAIA
Pequeno-almoço no hotel. Dia inteiro dedicado aos trabalhos do XIII Congresso Mundial de
Farmacêuticos
de
Língua
Portuguesa.
Serão
disponibilizados
transferes
hotel/Congresso/hotel. Almoço incluído.
5 OUTUBRO (SEX) – PRAIA
Pequeno-almoço no hotel e check-out. Manhã de trabalhos do congresso. Serão
disponibilizados transferes hotel/Congresso/hotel. Almoço incluído. Tarde livre para
actividades de interesse pessoal.
6 OUTUBRO (SAB) – PRAIA
Estadia no hotel em regime de alojamento e pequeno-almoço. Dia livre.
Possibilidade de fazer um tour de cidade (opcional) visitando o centro histórico da cidade
da Praia e a Vila da Cidade Velha, antiga Ribeira Grande, o único local património Mundial
da Unesco em todo o arquipélago. Em hora a indicar transfer do hotel para o aeroporto.
7 OUTUBRO (DOM) – PRAIA / LISBOA
Saída do voo pelas 00h05. Chegada a Lisboa pelas 05h55.
Fim da viagem e dos nossos serviços.
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PROGRAMA PRELIMINAR DA VIAGEM

C

PRAIA, SÃO VICENTE, SANTO ANTÃO, SAL - 02 a 10 Outubro 2018
2 OUTUBRO (TER) - LISBOA / PRAIA
Comparência no aeroporto até 3 horas antes da partida. Formalidades de check-in,
embarque e voo para a Praia às 20h50 . Chegada pelas 23h05 e transfer privado ao Hotel.
Alojamento.

3 OUTUBRO (QUA) – PRAIA – Tarrafal
Pequeno-almoço no hotel e dia de excursão ao Tarrafal. A primeira paragem será em São
Domingos, onde visitaremos o centro de artesanato; seguimos até São Jorge dos Órgãos,
onde está situado o Jardim Nacional Botânico, que alberga mais de 60 espécies diferentes.
Breve paragem à entrada do Parque Natural da Serra Malagueta e visita ao ex-campo de
concentração do Tarrafal, agora Museu da Resistência, marco histórico incontornável.
Passeio pela vila do Tarrafal, e tempo livre para tomar banho na praia da vila. Almoço no
restaurante “Baia Verde”. Regresso à cidade da Praia via litoral com paragem em Calheta
de São Miguel e Pedra Badejo, sem faltar uma oportunidade para tirar fotos no Vale das
Mil Palmeiras Santa Cruz. Regresso à cidade da Praia.
Ao final da tarde terá lugar o Cocktail de Boas Vindas ao Congresso, em local a informar.

4 OUTUBRO (QUI) - PRAIA
Pequeno-almoço no hotel. Dia inteiro dedicado aos trabalhos do XIII Congresso Mundial de
Farmacêuticos
de
Língua
Portuguesa.
Serão
disponibilizados
transferes
hotel/Congresso/hotel. Almoço incluído.

5 OUTUBRO (SEX) – PRAIA
Pequeno-almoço no hotel e check-out. Manhã de trabalhos do congresso. Serão
disponibilizados transferes hotel/Congresso/hotel. Almoço incluído. Tarde livre para
actividades de interesse pessoal.
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PROGRAMA PRELIMINAR DA VIAGEM

C

PRAIA, SÃO VICENTE, SANTO ANTÃO, SAL - 02 a 10 Outubro 2018
6 OUTUBRO (SAB) – PRAIA / SÃO VICENTE
Em hora a indicar transfere do hotel para o aeroporto Saída com destino à ilha de São
Vicente, pelas 10h20, chegada pelas 11h105.
Assistência e transfere para a cidade do Mindelo , resto do dia dedicado a visitar a cidade.
A nossa primeira paragem será no Fortim d’El Rei para desfrutar de uma magnífica vista
panorâmica da cidade do Mindelo. Continuamos pela cidade, apreciando vários pontos de
grande interesse: a colorida Avenida Marginal, o Mercado Municipal, a Torre de Belém, o
Mercado de Peixe e a Praça Estrela. Depois da visita à cidade, partimos em direcção à
aldeia piscatória do Calhau, passando pela área agrícola, o vulcão extinto e a Praia Grande,
que se destaca com o contraste entre o seu areal branco e as rochas vulcânicas adjacentes.
Como este percurso marítimo nos abriu certamente o apetite, voltamos à cidade para
almoçar. A seguir ao almoço, vamos à parte verdejante de São Vicente: Monte Verde, o
ponto mais alto da ilha, e a bela Baía das Gatas, onde se realiza um famoso festival anual de
música. Nesta esplêndida enorme piscina natural, paramos para um mergulho. No
regresso, passamos pela aldeia de pescadores Salamansa. Check in no Hotel.
À noite, descubra connosco os mistérios e encantos do Mindelo nocturno! Vamos levá-lo a
um restaurante típico com música ao vivo - já imaginou, uma saborosa cachupa temperada
pelos ritmos quentes de mornas, funanás e coladeras? Venha apreciar uma cidade musical
e vibrante, também conhecida como “pequeno Brasil”.
Estadia no hotel em regime de alojamento e pequeno-almoço.

7 OUTUBRO (DOM) - S. VICENTE – SANTO ANTÃO – S. VICENTE
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar transfer do hotel para o Porto do Mindelo.
Partida de ferry para Porto Novo, onde viajaremos até à cratera do vulcão Cova, com uns
impressionantes 1100m de altura, e fazemos uma pequena caminhada ao longo de um dos
mais verdes vales da ilha. Alternativamente, pode optar por ir até ao Pico da Cruz, de
carro, para ver a floresta de pinheiros e apreciar uma vista panorâmica do Vale do Paúl,
por conta própria. Depois seguimos até Paúl para almoçar. À tarde visitamos Ribeira
Grande, Ponta do Sol e Fontainhas, três localidades ideais para apreciar as belas paisagens
marítimas da ilha. No fim da tarde, voltamos a Porto Novo para regressar a São Vicente.
Transfer de regresso ao hotel. Jantar e noite livres.
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PROGRAMA PRELIMINAR DA VIAGEM

C

PRAIA, SÃO VICENTE, SANTO ANTÃO, SAL - 02 a 10 Outubro 2018

8 OUTUBRO (SEG) – S. VICENTE / SAL
Pequeno-almoço no hotel e transfer ao aeroporto. Voo para a Ilha do Sal às 12h20.
Chegada pelas 13h10 . Transfer ao hotel Oásis Salinas Sea. Tarde e noite livres.
Estadia em regime de alojamento e pequeno almoço.

9 OUTUBRO (TER) – SAL
Dia inteiramente livres para usufruir da praia, da ilha ou de inúmeras actividades lúdicas.

10 OUTUBRO (QUA) – SAL / LISBOA
Dia livre no hotel com direito a alojamento até à hora do transfer.
Em hora a indicar transfer para o aeroporto e voo para Lisboa às 23h55.

11 OUTUBRO (QUI) – SAL
Chegada a Lisboa pelas 05h35.

Fim da viagem e dos nossos serviços.
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PROGRAMA PRELIMINAR DA VIAGEM

D

PRAIA E SAL, 2 - 8 de Outubro 2018
2 OUTUBRO (TER) - LISBOA / PRAIA
Comparência no aeroporto até 3 horas antes da partida. Formalidades de check-in,
embarque e voo para a Praia às 20h50 . Chegada pelas 23h05 e transfer privado ao Hotel.
Alojamento.

3 OUTUBRO (QUA) – PRAIA – Tarrafal
Pequeno-almoço no hotel e dia de excursão ao Tarrafal. A primeira paragem será em São
Domingos, onde visitaremos o centro de artesanato; seguimos até São Jorge dos Órgãos,
onde está situado o Jardim Nacional Botânico, que alberga mais de 60 espécies diferentes.
Breve paragem à entrada do Parque Natural da Serra Malagueta e visita ao ex-campo de
concentração do Tarrafal, agora Museu da Resistência, marco histórico incontornável.
Passeio pela vila do Tarrafal, e tempo livre para tomar banho na praia da vila. Almoço no
restaurante “Baia Verde”. Regresso à cidade da Praia via litoral com paragem em Calheta
de São Miguel e Pedra Badejo, sem faltar uma oportunidade para tirar fotos no Vale das
Mil Palmeiras Santa Cruz. Regresso à cidade da Praia.
Ao final da tarde terá lugar o Cocktail de Boas Vindas ao Congresso, em local a informar.

4 OUTUBRO (QUI) - PRAIA
Pequeno-almoço no hotel. Dia inteiro dedicado aos trabalhos do XIII Congresso Mundial de
Farmacêuticos
de
Língua
Portuguesa.
Serão
disponibilizados
transferes
hotel/Congresso/hotel. Almoço incluído.

5 OUTUBRO (SEX) – PRAIA / ILHA DO SAL
Pequeno-almoço no hotel e check-out. Manhã de trabalhos do congresso. Serão
disponibilizados transferes hotel/Congresso/hotel. Almoço incluído.
Em hora a indicar transfere para o aeroporto e voo para a ilha do Sal às 19h00 com
chegada às 19h45.
Transporte ao Hotel.
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PROGRAMA PRELIMINAR DA VIAGEM

D

PRAIA E SAL, 2 - 8 de Outubro 2018
6 e 7 OUTUBRO (SAB e DOM) – ILHA DO SAL
Estadia na Ilha do Sal em regime de alojamento e pequeno-almoço.
Dia inteiramente livres para usufruir da praia, da ilha ou de inúmeras actividades lúdicas.

8 OUTUBRO (SEG) – SAL / LISBOA
Dia livre no hotel com direito a alojamento até à hora do transfer.
Em hora a indicar transfer para o aeroporto e voo para Lisboa às 23h55.

9 OUTUBRO (TER) – LISBOA
Chegada a Lisboa pelas 05h35.

Fim da viagem e dos nossos serviços.
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PREÇOS DOS PROGRAMAS
INSCRIÇÕES ATÉ 25 DE MAIO 2018
A
2-5 Outubro

B
2-6 Outubro

PRAIA

PRAIA

C
2-10 Outubro
PRAIA, S. VICENTE,
S. ANTÃO e SAL

D
2-8 Outubro
PRAIA e SAL

por pessoa por pessoa por pessoa por pessoa por pessoa por pessoa por pessoa por pessoa
em SINGLE em DUPLO em SINGLE em DUPLO em SINGLE em DUPLO em SINGLE em DUPLO

1195 €

997 €

1365 €

1250 €

2400 €

2100 €

1900€

1700 €

INSCRIÇÕES DE 26 DE MAIO A 29 DE JUNHO 2018
A
2-5 Outubro

B
2-6 Outubro

PRAIA

PRAIA

C
2-10 Outubro
PRAIA, S. VICENTE,
S. ANTÃO e SAL

D
2-8 Outubro
PRAIA e SAL

por pessoa por pessoa por pessoa por pessoa por pessoa por pessoa por pessoa por pessoa
em SINGLE em DUPLO em SINGLE em DUPLO em SINGLE em DUPLO em SINGLE em DUPLO

1250 €

1175 €

1475 €

1375 €

2500 €

2200 €

2150€

1995€

PRAZOS DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO

30% com a inscrição

Sem custos até 24 de Maio
25% de 25 de Maio a 25 de Junho
50% de 30 de Junho a 31 de Julho
100% a partir de 1 de Agosto

60% até 29 de Junho
10% até 31 de Agosto

NOTAS IMPORTANTES
Valores válidos para inscrições nos prazos referidos e para um mínimo de 12
participantes, por grupo (viagem);
Para inscrições após as datas indicadas as reservas ficarão sujeitas a disponibilidade e
os valores sujeitos a confirmação na altura da reserva;
Valores sujeitos a oscilações cambiais alterações de taxas de aeroportos significativas ;
Lugares limitados;
Programas sujeitos às condições gerais da Top Atlântico.
Inscrições apos as datas indicadas sujeitas a confirmação de disponibilidade e preço.
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SERVIÇOS INCLUÍDOS


Inscrição e participação no Congresso, pasta, documentação e Certificado



2 almoços de trabalho e três coffee-breaks



Cocktail de abertura e Boas Vindas ao Congresso



Jantar de Encerramento do Congresso



Todos os transferes na Cidade da Praia



Alojamento em hoteis de quatro estrelas na Praia e em S. Vicente e de cinco estrelas no Sal
em regime de alojamento e pequeno-almoço



Taxas hoteleiras actualmente em vigor em Cabo Verde



Passagem aérea, à partida de Lisboa em classe económica com direito ao transporte de 20k
de bagagem por pessoa



Passagens aéreas inter-ilhas nos programas C e D, conforme programa



Taxas de aeroportos em vigor na presente data (266€)



Visto de 1 entrada em Cabo Verde



Transferes aeroporto/hotel/aeroporto nas ilhas, conforme programas



Viagens Pré e Pós Congresso, conforme programas



Seguro de assistência em viagem e bagagem Premium



Acompanhamento e assistência Top Atlântico durante o congresso

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS


Bebidas às refeições, excepto nas refeições do Congresso (5)



Bagageiros nos aeroportos, transferes e hotéis



Excesso de bagagem nos voos



Passeios ou visitas não indicados nos programas



Extras ou gratificações

So

Seguro de cancelamento

Mais informações sobre as Viagens:
TOP ATLÂNTICO, Teresa Guerra ou Luisa Miranda
afplp2018@topatlantico.com ou Tel. +351 218646250
Mais informações sobre o Congresso e programa cientifico:
AFPLP Sara Matos Tel. +351 213400600
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INFORMAÇÕES GERAIS
Sítio Oficial do Turismo de cabo Verde: https://www.turismo.cv/pt_PT/


Documentação de viagem: O seu passaporte deverá ter a validade mínima de 6
meses à data de entrada em Cabo Verde;



Os nomes e apelidos de cada passageiro deverão ser indicados na ficha de
inscrição de acordo com o passaporte;



Tempo de voo: 04h15 (voo intercontinental);



Moeda : Escudo Cabo Verdiano (CVE) 1€ = 110,265 (Paridade cambial com o
Euro/ATM e POS com ligação à rede Visa Internacional)



Fuso Horário : menos 2h que em Portugal;



Clima em Outubro: Temperatura do ar Min 24 – Máx 29; / Temperatura do mar –
média 25 graus



Não se encontram disponíveis quartos triplos em qualquer dos programas
apresentados;



Os programas apresentados estão sujeitos a alterações caso os dias e os horários
dos voos venham a ser alterados pelas companhias aéreas;

CONSULTE-NOS PARA
• Suplemento para partida de Faro, Porto ou Ilhas
• Suplemento para classe Executiva (lugares limitados)

• Alojamento em Lisboa
•Alojamento alternativo na cidade da Praia
• Variantes aos programas apresentados
•Condições dos seguros de viagem

INSCRIÇÕES APOS 30 DE JUNHO SUJEITAS A CONFIRMAÇÃO DE
DISPONIBILIDADE E PREÇO
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EXCURSOES OPCIONAIS
(não incluídas nos preços)
ILHA DE SANTIAGO
EXCURSÃO MEIO DIA CIDADE VELHA E CIDADE DA PRAIA, 5 de Outubro, de tarde
Começamos a nossa excursão com a visita ao centro histórico da cidade, o Plateau (Praça
Alexandre Albuquerque, Igreja de Nossa Sra. da Graça, Mercado Municipal, Miradouro),
passando em seguida pelo imperdível mercado típico da Sucupira. Continuamos até à vila
da Cidade Velha, antiga Ribeira Grande, único local Património Mundial da Unesco em todo
o arquipélago. A primeira paragem será na fortaleza Real de São Filipe, seguida de um
passeio a pé pelo centro da vila (Pelourinho, Sé Catedral e Igreja de Nossa Senhora do
Rosário, Rua Banana).
Eur 30/pessoa

EXCURSÃO DE DIA INTEIRO TARRAFAL, 6 de Outubro, dia inteiro
A primeira paragem será em São Domingos, onde visitaremos o centro de artesanato;
seguimos até São Jorge dos Órgãos, onde está situado o Jardim Nacional Botânico, que
alberga mais de 60 espécies diferentes. Na cidade da Assomada, a antiga Santa Catarina,
visitaremos o centro da cidade e o famoso mercado de rua que se realiza às quartas-feiras
e aos sábados, o maior e mais concorrido mercado de Santiago. Durante a viagem até ao
Tarrafal, faremos uma breve paragem à entrada do Parque Natural da Serra Malagueta e
visitaremos o ex-campo de concentração do Tarrafal, agora Museu da Resistência, marco
histórico incontornável. Após um passeio pela vila do Tarrafal, haverá tempo livre para
tomar banho numa das belíssimas praias da vila. Almoçamos no restaurante “Baia Verde”.
Regressaremos à cidade da Praia via litoral com principais paragens em Calheta de São
Miguel e Pedra Badejo, sem faltar uma oportunidade para tirar fotos no Vale das Mil
Palmeiras Santa Cruz.
Inclui: Almoço com prato principal, sobremesa, chá ou café. Não incluído: Mariscos e
bebidas.
Eur 65/pessoa
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EXCURSOES OPCIONAIS
(não incluídas nos preços)
ILHA DO SAL
CRUZEIRO AO POR DO SOL
Celebrar o por do Sol com espumante e musica ambiente a bordo do veleiro White Time..
Incluí: Transferes, snacks, espumante e Wi-Fi
Max participantes 12 Min. 06
Eur 55/pessoa
DIA INTEIRO NO LUXUOSO VELEIRO “WHITE TIME”*
Um dia completo navegando à vela com paragem para snorkeling, e “pesca” ,
Incluí: Transferes, snacks, almoço, equipamento de snorkeling, bar aberto e Wi-Fi
Max participantes. 12 Min. 04
Eur 120/pessoa
AVENTURA NO DESERTO EM BUGGIES
Aventura por trilhos todo terreno em buggies 4x4. Durante este passeio, passamos pelas
Salinas de Santa Maria rodeadas por dunas, pela praia Kite Beach, e pela Serra Negra,
reserva natural do Sal onde paramos para apreciar a vista sobre toda a parte sul da ilha. Se
a visibilidade permitir pode ver-se a ilha Boavista. Passamos também pelo Oásis da Palha
Verde e Ponta Preta, uma das praias mais bonitas do SAL. Aconselhamos usar sapatos
fechados, não havaianas! (01 a 02 participantes por buggy)
Incluí: Transferes, guia, capacete, óculos, combustível, taxas e 01 garrafa de água,
Não incluí: Bebidas extra. Shemagh (lenço de proteção ao pó - disponível para venda)
Obrigatório ter carta de condução válida. Todas as excursões são acompanhadas por guia.
Idade mínima para participar: 18 anos. Programa não recomendado para grávidas. Crianças
permitidas apenas a partir de 06 anos quando acompanhadas por adultos
Eur 115/pessoa
SNORKELING
Acesso em barco a um dos 3 melhores pontos de snorkeling da Ilha. Actividade dentro de
água 45 minutos
Horário: Saídas diárias às 14:30 do Pontão de Santa Maria exceto aos sábados.
Participantes: Max. 12. Incluí: Equipamento de snorkeling. Não incluí: Transferes.
Eur 30/pessoa
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Proteção de Dados Pessoais:
Os dados pessoais que tratamos através desta proposta
comercial serão unicamente utilizados para a finalidade
própria da atividade de agência de viagens; fornecimento aos
intervenientes nos serviços solicitados pelo titular para
concretização da reserva/serviço, verificar cartões de crédito e
outros tipo de cartões utilizados no pagamento e indicados
pelo próprio titular. Os dados pessoais do titular poderão ser
cedidos a qualquer entidade jurídica, filial ou participada pela
Top Atlântico ou à empresa que tenha prestado o serviço
contratado (hotéis, empresas de transporte e companhias
aéreas). Os dados pessoais poderão ser cedidos a autoridades
nacionais e internacionais competentes em matéria de
turismo, terrorismo ou delitos que atentem contra os direitos
humanos, cumprindo com as obrigações legais atualmente
vigentes.

TOPATLÂNTICO - Viagens e Turismo , S.A. - Edifício ES Viagens - Av. D. João II, lote 1.16.1 - 9º - 1990-083 Lisboa Capital Social €1.550.000,00 Matriculada na C.R.C. Lisboa sob o número único / NIPC 501 061 126 - RNAVT 1833.
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