
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 Sul (4h00) – Dunas de Morro d'Areia, Varandinha- 

gruta “Bracona”, Santa Mónica, Povoação Velha. 

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

Discrição do Itinerário: 

Com o guia da BoaQuad na liderança e cada turista na sua respetiva moto 

quatro (com ou sem acompanhante) a excursão arranca de Sal Rei 

atravessando primeiramente o novo trilho de circulação de motos quatro, 

junto da Ribeira de Água sendo possível observar habitats de aves 

endémicas,  oásis, palmeiras e tamareiras. Trata-se de um novo trilho, 

desenhado e financiado pela Sociedade de Desenvolvimento Turístico das 

ilhas da Boa Vista e Maio (Sociedade que tem a cargo a gestão das áreas 

turísticas da Boa Vista e a responsabilidade da promoção de um turismo 

sustentável) que permite afastar as motos quatro das praias e áreas de 

nidificação de tartarugas marinhas que até agora circulavam sem regra 

pela orla marítima, destruindo corredores de areia e zonas sensíveis de 

atravessamento de dunas. 



Do caminho de terra batida, a excursão segue três quilómetros pela 

estrada alcatroada, passando ao lado do aeroporto internacional Aristides 

Pereira e das estufas de frutas e legumes, atravessando depois a via 

turística em calçada que liga à zona de Chave (ZDTI de Chave), passando 

pelos hotéis Parque das Dunas, Royal Decamaron e Iberostar.  

É então que a “caravana” de motos quatro tem o privilégio de contemplar 

de cima uma das vistas mais mágicas da ilha- cerca de seis quilómetros de 

pura beleza com dunas e mais dunas de areia branca até à ponta do Morro 

D´Areia onde resiste um pequeno farol, ponto de excelência de 

avistamento das baleias de bossa que entre Março e Junho procuram as 

águas quentes do atlântico para procriarem e prepararem os filhotes para 

a vida.  

Da baía do Morro D´Areia, a excursão segue e faz paragem na praia 

selvagem da Varandinha para visita a pé à gruta natural da “Bracona”, 

completando-se o passeio pela costa na imensa e paradisíaca Praia de 

Santa Mónica  com dezoito quilómetros de extensão com paragem para 

banhos se o mar estiver de feição.  

Retemperadas as forças deste “passeio de emoções fortes” a excursão 

entra ainda pelos meandros de Povoação Velha, com possibilidade de 

uma pequena visita livre e a pé por esta aldeia pitoresca do Sul da Boa 

Vista, onde a população dedica-se sobretudo à pecuária e à agricultura de 

sequeiro, com tempo ainda para “um dedo de conversa” com os 

simpáticos habitantes desta localidade “no stress” que podem ser 

facilmente encontrados à porta de casa a jogar o tradicional uril e 

matrecos. 

 


