
Excursões Moto Quatro 
 
 
Numa ilha ainda muito virgem em termos de acessibilidades e 
paisagens deslumbrantes em locais recônditos, as motos 4 são 

o veículo preferencial dos boavistenses para circularem pela 
ilha e uma das melhores formas de conhecer a fundo a ainda 
muito selvagem ilha das Dunas! Venha connosco percorrer os 

meandros da Boa Vista com doses de adrenalina e claro 
segurança, garantidas! 

 
Recomendações Assistência Clamtour: chapéu, lenço (para rosto), protetor 

solar, repelente, toalha banho, calça de preferência para evitar queimaduras com o 
calor do motor sobretudo para quem vai atrás, roupa leve e prática, água que pode 
ser adquirida gratuitamente na receção do hotel. 

 
BoaQuad Excursões Moto4 – sempre com partida desde Sal Rei: 
 
 Excursão Norte (4h00)- - Rabil, Deserto Viana, Bofareira 

Floresta Clotilde, Cabo de Santa Maria, vista panorâmica 

para o parque eólico do Norte, Praia de Cruz, Sal Rei, 

Estoril. 

            

          Partida hotel : 13h30m (lacação) 14h00m (hotéis zona chaves) 

Descrição do itinerário: 

Partida de Sal Rei atravessando primeiramente  o coração de Rabil, a 

segunda localidade mais populosa da Boa Vista, debruçada sobre o 

Aeroporto Internacional Aristides Pereira até ao exótico Deserto de Viana, 

- um “Sahara em miniatura” com 5 km de extensão,  entre Rabil e Estância 

de Baixo.  

A excursão em motos quatro dirige-se depois para a pacata localidade de 

Bofareira, a norte da ilha das Dunas com cerca de 200 habitantes, 

conhecida por ser uma terra de exímios artesãos.  



Segue-se a Floresta Clotilde, outrora maior parque natural de tamareiras 

da Macaronésia até à praia da Atalanta ou Cabo de Santa Maria com 

paragem de 15 minutos, para observar o vapor do Cabo de Santa Maria 

em destroços, naufragado em 1968.  

Tempo ainda para apreciar a fabulosa paisagem dos aerogeradores que 

integram o parque eólico do Norte instalados na Baía de Fátima. 

O trajeto prossegue até à Praia de Cruz,  ao lado do cemitério judeu, já à 

entrada de Sal Rei, junto ao hotel Marine Clube, palco anual de um festival 

de ritmos crioulos- o Festival da Praia de Cruz que assinalou em 2013 a 

vigésima terceira edição. 

A excursão continua atravessando Sal Rei até à praia urbana do Estoril, 

onde se localizam os principais beach bars, bares de praia da capital do 

município, além de escolas de wind e kitesurf.  

P.S. Excursões permitidas a crianças a partir dos 12 anos como 

acompanhantes do adulto ou com o guia. 

 


