Descritivo Roteiro Circuito Sul em Moto Quad

Excursão meio-dia (14h às 18h).
Recomendações: Levar fato de banho, levantar garrafa de água na recepção do hotel, chapéu,
protector solar, óculos e toalhas.

Roteiro:
Salinas (Santa Maria), Praia de Kite Surf, Monte Serra Negra, Murdeira, Calheta Funda, Ponta
Preta, Pontao, Santa Maria, Igreginha, Hoteis.

Início da excursão às 14h00 em moto quad, com capacidade de colocar 2 pessoas em cada
mota, com partida do nosso escritório perto do hotel Pontão, com direito ao transfere.
Agora começa a aventura em direcção os encantos da ilha, a toda zona sul , pela estrada que
leva a Salinas, o mais pequenos salinas da ilha mas sendo também um do seus encantos.,
assim depois seguimos a praia de kitesurf onde poderão avistar os praticantes de varias
modalidades de surf, e a sua belíssima praia. Depois de uma curta pausa a corrida e em
direcção a montanha de Serra Negra na parte central sul da ilha, é uma pequena montanha
de 500 a 600 m. O passeio continua e vão ir em direção a baia de Murdeira . A ilha do Sal,
pelo glamour da sua aridez, pela doçura e encanto proveniente do seu clima e ambiente é
por si só uma maravilha inigualável. De entre os vários sítios elegíveis, destacamos a zona
protegida da Baía de Murdeira. Reserva Natural da Baía de Murdeira estende-se desde a
costa do ilhéu do Rabo de Junco, até ao norte da Calheta Funda. a Baía da Murdeira foi
submetida a uma forte exploração pondo em risco espécies como a lagosta costeira e a
abundância de peixes de grande valor comercial como sargos branco e preto, salmonete,
garoupas, bediões, benteia, badejo e meros. Dentro da baía há uma concentração de grupos
de invertebrados marinhos, predominando sobretudo as comunidades de corais de cores
diversificadas que emprestam ao fundo do mar um colorido indescritível: Millepora
alcicomis, Siderastrea radians, Favia fragum, Palythoa caribaeorum e Porites do género
Porolithon. Nas zonas mais profundas, há ocorrências de grandes pelágicos, atuns e afins,
cetáceos marinhos com maior destaque para a baleia de bossa e as tartarugas marinhas.
Agora é hora de uma pausa para um banho merecido na praia da Calheta Funda, areia
branca mar azul, e uma praia só para vocês no tempo de um passeio.
Depois de um bom banho e ter admirado a vista, o que seria de bom agrado seria um lanche
típico de Cabo Verde para repor as energias, então direção o hotel Pontão.
O Lanche terminado, dispensamos uma última hora para fazer compras de souvenirs e
lembrancinhas em visita através a cidade de Santa Maria.

Um último banho na praia de igrejinha para relaxar e assim termina o nosso passeio a pela
parte sul da ilha do Sal.
Chegada prevista ao hotel às 18h.

