
1º Dia – Lisboa / Cabo Verde (Sal) 
Comparência no aeroporto Internacional de Lisboa em hora a determinar, para formalidades de 
embarque para o voo com destino a Cabo Verde. Assistência à chegada e Transfer para o hotel. 
Chegada ao hotel distribuição de quartos e alojamento nos mesmos. Resto de tarde livre. 

2º ao 7º Dia – Sal 
Dias livres para conhecer estas fantásticas ilhas, com praias paradisíacas, ao ritmo de funaná.
Serão programadas várias visitas e atividades opcionais, com custo extra a todos os locais de 
interesse da ilha. Estadias em regime de Tudo Incluído.  

8º Dia – Sal / Lisboa
Pequeno-almoço no hotel, check out e partida em hora a combinar localmente para o aeroporto. 
Formalidades de embarque com destino a Lisboa. Chegada a Lisboa. Fim da viagem.  

• Voo directo – Lisboa / Sal / Lisboa.
• 7 Noites de alojamento em hotel de 4* no regime de Tudo Incluído.
• Transfer Aeroporto / Hotel / Aeroporto.
• Assistência de guias locais, visto e seguro viagem
• Taxas de Aeroporto, Segurança e Combustível (poderão sofrer alterações)
• Despesas de reserva

• Outras despesas que não venham devidamente especificadas

Se estás interessado neste destino, entra em contacto connosco para fazermos o programa à tua medida!

Inclui

Descritivo do Programa:

Não Inclui

mailto:info@youngo.pt tel:+351210436970

 Preço por pessoa 
Desde   789€

RNAVT nº 2766

Valores para grupo mínimo de 30 participantes.

CABO VERDE
ILHA DO SAL
8 Dias / 7 Noites

www.youngo.pt



1º Dia – Lisboa / Cabo Verde (Boavista) 
Comparência no aeroporto Internacional de Lisboa em hora a determinar, para formalidades de 
embarque para o voo com destino a Cabo Verde. Assistência à chegada e Transfer para o hotel. 
Chegada ao hotel distribuição de quartos e alojamento nos mesmos. Resto de tarde livre. 

2º ao 7º Dia – Boavista
Dias livres para conhecer estas fantásticas ilhas, com praias paradisíacas, ao ritmo de funaná.
Serão programadas várias visitas e atividades opcionais, com custo extra a todos os locais de 
interesse da ilha. Estadias em regime de Tudo Incluído.  

8º Dia – Boavista / Lisboa
Pequeno-almoço no hotel, check out e partida em hora a combinar localmente para o aeroporto. 
Formalidades de embarque com destino a Lisboa. Chegada a Lisboa. Fim da viagem.  

• Voo directo – Lisboa / Boavista / Lisboa.
• 7 Noites de alojamento no Hotel escolhido no regime de Tudo Incluído.
• Transfer Aeroporto / Hotel / Aeroporto.
• Assistência de guias locais, visto e seguro viagem
• Taxas de Aeroporto, Segurança e Combustível (poderão sofrer alterações)
• Despesas de reserva

• Outras despesas que não venham devidamente especificadas

Se estás interessado neste destino, entra em contacto connosco para fazermos o programa à tua medida!

Inclui

Descritivo do Programa:

Não Inclui

mailto:info@youngo.pt tel:+351210436970

 Preço por pessoa 
Desde   849€

RNAVT nº 2766

Valores para grupo mínimo de 30 participantes.

CABO VERDE
ILHA DA BOAVISTA
8 Dias / 7 Noites

www.youngo.pt


