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Lista de preços  
 

 
ÉPOCA 

 
STANDARD 
quarto duplo  

SUPERIOR 
quarto duplo 

STANDARD 
ocupação individual 

Todo o ano 
excepto época baixa 80 € 90 €  60 € * 

Época baixa 
Maio, Junho, Julho e Setembro  70 € 80 €  50 € * 

 
 
Os preços são expressos em Euros, por noite e por quarto, IVA incluído. 
De acordo com a Lei, os hotéis de Cabo Verde funcionam como intermediários, na cobrança da Contribuição Turística, no valor de     
€ 2,0/Escudos 220,0 por pessoa e por dia, para os hóspedes com mais de 16 anos de idade.  
 
Os quartos Standard e Superior são equipados com uma cama de casal não divisível e diferem em tamanho. 
Possibilidade de quarto triplo ou de uma terceira cama para criança: preços e disponibilidade a pedido. 
 
o preço inclui: 
. transferências de/para o aeroporto (estadia mínima 3 noites) 
. pequeno-almoço 
. utilização da biblioteca 
. assistência guesthouse 24 horas 
. internet wireless 
 
equipamento dos quartos:  
. roupa de cama e toalhas com troca periódica 
. almofadas duplas 
. mosquiteiro 
. ventilador de tecto 
. cofre 
. telefone 
. casa de banho privativa 
. água quente 
. chuveiro Jacuzzi ou étnico (segundo a tipologia do quarto) 
. secador de cabelo (a pedido) 
 
outros serviços disponíveis a pagamento:  
. serviço de babysitter 
. serviço de lavandaria 
. serviço de telefone  
 
actividades com serviços externos autònomos: 
. excursão com carro todo-o-terreno e condutor 
. excursão com mota quad com o sem guia (mota quatro rodas) 
. excursão nocturna no deserto de Viana (lua cheia) 
. excursão de barco ou catamarã (passeios, pesca, snorkeling) 
. observação das baleias (meados de Março a meados de Maio) 
. observação de tartarugas (meados de Julho a meados de Outubro) 
. snorkeling 
. cursos de windsurf e kitesurf, ou aluguel do equipamento 
. cursos de diving ou aluguel do equipamento 
. aluguel de auto, scooter e bicicletas 
 
Nos quartos não é consentido fumar. Para os nossos amigos fumadores estão à disposição amplos espaços internos. 
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