Excursão 4x4 e bote
Descritivo “Ilhéu Sal Rei”
Classificado como Monumento Natural

Roteiro: Passeio em 4x4 e bote com passagem pelo leste do Ilhéu,
Praia, Ruínas Forte Duque de Bragança e farol
Meio Dia/ half day (09h00m-13h00m)

Recomendações: Levar fato de banho, toalha, chapéu, repelente insectos
(sobretudo período chuvas e pós chuvas), protetor solar e garrafa de água que pode
ser adquirida gratuitamente na receção do hotel e calçado adequado para efetuar o
passeio a pé pelo ilhéu (sapatilha ou sandália fechada).

Descrição Integral do itinerário

Partida às 9h do hotel com destino a Sal Rei até ao “Té Manché” onde o
grupo é aguardado para seguir de bote tradicional apreciando as águas
límpidas da baía até ao ilhéu de Sal Rei localizado em frente ao antigo
porto pesqueiro, numa distância curta e onde a profundidade do mar
não ultrapassa os 1,50 metros.
No ilhéu, além de ter a possibilidade de disfrutar da belíssima praia de
areia branca e águas mornas que o banham, também é possível
acompanhado do guia Clamtour conhecer a fundo este fantástico
património da Boa Vista, elevado a Monumento Natural, assim
classificado pelo Ministério do Ambiente de Cabo Verde por conter
elementos naturais e culturais de excecional raridade, singularidade,
interesse cientifico, função ecológica, protegido para perpetuar as suas
características eliminando qualquer ação ou atividade que os altere (de
acordo com o regime jurídico cabo verdiano).

O passeio a pé, de cerca de uma hora percorrendo todo o ilhéu junto ao
mar começa pelas Ruínas do Forte do Duque de Bragança, construído
pelos portugueses em 1818 para resistir aos ataques, incluindo o dos
piratas para quem Sal Rei era presa fácil.
Além do Forte, com os seus potentes canhões do império português é
possível ainda visitar o farol e a antiga casa do faroleiro, apreciando-se
pelo caminho as inúmeras baías escarpadas que rodeiam o ilhéu, a
delicadeza da fauna e da flora terrestre e marinha, além dos “pesqueiros
naturais”, onde os pescadores locais costumam ir à apanha da lapa, do
búzio e das percebes.
.Retorno

para Sal Rei de bote tradicional e pick up para o hotel Tuareg
com chegada prevista às 13h.

