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Programa de Alojamento - Sal 2019 

Cabo Verde está se preparando para sediar o maior evento de sua história, os I Jogos 
Africanos de Praia - Sal 2019, com data marcada para os dias 14 a 23 de junho de 
2019. 

Um total de 1000 atletas vindos das 54 Nações Africanas irão competir em 11 
disciplinas desportivas, dentre 4 arenas instaladas em um único Parque Desportivo.   

A Ilha do Sal, anfitriã dos Jogos, denominada assim em razão das Salinas em Pedra 
do Lume é a mais antiga do arquipélago, formada há 50 milhões de anos, decorrente 
da erupção de um vulcão que atualmente está inativo. A principal cidade de Sal é 
Espargos e a base do turismo está concentrada no balneário de Santa Maria, com 
praias de areia branca, ao longo de águas azul-turquesa que a torna perfeita para a 
prática de esportes náuticos.  

Sal é uma ilha vibrante, com uma rica combinação entre gastronomia, música, 
cultura e a popular “morabeza” (hospitalidade) do povo cabo-verdiano, que a 
transforma em um inesquecível destino para os visitantes.  

O Programa de Alojamento Sal 2019 garante uma gama completa de quartos em 
vários hotéis localizados em Santa Maria, na Ilha do Sal. 

Este folheto fornece algumas informações importantes a serem consideradas sobre 
os requisitos de alojamento dos I Jogos Africanos de Praia. A brochura é composta 
por imagens e informações cedidas pelos Hotéis Família dos Jogos. 

BENVINDOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Abertura do Centro de Contato do Programa de 
Alojamento. 

 Data final para envio dos formulários 
preenchidos. 

Prazo final para o Programa de Alojamento 
enviar aos CON’S a fatura para pagamento da 
reserva. 

Prazo final para os hóspedes enviarem ao 
Programa de Alojamento o comprovante de 
pagamento de 100% da reserva. 

Prazo final para os NOC’s enviarem cópia dos 
passaportes dos hóspedes. 

Prazo final para o hóspede comunicar os 
cancelamentos ao Programa de Alojamento e 
obter 50% de reembolso. 

Os cancelamentos posteriores a esta data não 
serão reembolsados. 

Data dos Jogos. 

Contato do Centro de Alojamento  

+238 580 81 41 

E-mail: accommodation@sal2019.com  

Horário de funcionamento (hora local de Cabo Verde) 

1 de dezembro de 2018 a 10 de Junho de 2019 (segunda a sexta) - 9h às 17h 

10 a 24 de junho de 2019 (todos os dias) - 6h às 00h 

Quaisquer alterações nos horários acima mencionados serão comunicadas 
previamente via e-mail. 

Em caso de dúvidas, envie e-mail ao Programa de Alojamento. 

Programa de Alojamento - Sal 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Programa de Alojamento - Sal 2019 

As tarifas e disponibilidades dos alojaentos correspondem aos dias 14 a 23 de junho 
de 2019. 

O setor de alojamento irá auxiliar nas solicitações fora desta data, conforme 
disponibilidade dos hotéis.   

Será aplicada estadia mínima de uma noite. 

Normalmente o check in deverá ser feito às 14h e check out às 12h. De qualquer 
forma, é importante observar que os horários podem divergir conforme a política de 
cada hotel. 

As tarifas são cotadas por quarto/noite em euros, com IVA incluído. Em se tratando 
da inclusão de camas extras, serão requisitados pagamentos adicionais.  

Incidentes deverão ser arcados pelo hóspede e pagos diretamente ao hotel. Isso inclui 
alimentação e bebidas, exceto nos hotéis que oferecem regime tudo incluído 
(limitado a determinados grupos de comidas e bebidas), ligações telefônicas, filmes 
pagos, equipamentos de aluguel, lavanderia e serviços adicionais de limpeza. 

As rotinas dos serviços de limpeza variam de acordo com as políticas de cada 
operador, sendo a maioria oferecida diariamente. Sal 2019 apoia esta iniciativa, uma 
vez que pretendemos realizar os Jogos dentro dos parâmetros de sustentabilidade. 
Nós queremos ser responsáveis por contribuir pelo menor impacto ambiental, 
limitando os recursos utilizados e minimizando os desperdícios. Os serviços extras de 
limpeza e os respetivos encargos, devem ser acordados diretamente com o operador.  

Foram determinados números de quartos duplos que já estão garantidos e estão 
disponíveis a pedido no Programa de Alojamento Sal 2019. 

Diversas suítes também foram garantidas e estão disponíveis mediante solicitação. 

É relevante ressaltar que o Programa de Alojamento Sal 2019 reserva-se o direito de 
atualizar e republicar esta brochura em uma data posterior. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Alojamento - Sal 2019 

Todos os hotéis da brochura disponibilizaram um número determinado de quartos 
a um preço especial para o Programa de Alojamento Sal 2019.  

As alternativas de reserva concedem uma oportunidade ao hóspede de rever todas 
as acomodações recomendadas pelo Programa de Alojamento Sal 2019. Este 
processo permite ao hóspede a escolha do seu hotel predileto e a solicitação do 
número e categorias de quartos que mais se adequam as suas necessidades.  

As reservas serão feitas de acordo com a ordem de prioridade no recebimento das 
solicitações e serão confirmadas após verificação de disponibilidade de quartos no 
hotel escolhido.  

O pagamento da reserva deverá ser feito em 30 dias a contar do recebimento da 
fatura, caso contrário, a reserva será cancelada.  

Prazo para envio de dados: o hóspede deverá enviar o formulário preenchido ao 
Programa de Alojamento através do e-mail: accommodation@sal2019.com, até o 
dia 5 de fevereiro de 2019.  

Em caso de não recebimento do formulário acima mencionado, o hóspede deverá 
solicitar ao Programa de Alojamento Sal 2019 por e-mail: 
accommodation@sal2019.com. 

O Programa de Alojamento irá encaminhar a fatura para pagamento da reserva até 
o dia 15 de fevereiro de 2019.  

O hóspede deverá comunicar eventuais equívocos e alterações ao Programa de 
Alojamento Sal 2019 o mais breve possível. 

Reserva: deverá ser assegurada diretamente com o Programa de 
Alojamento Sal 2019, por meio do pagamento de 100% da tarifa 
correspondente ao período de estadia.  

Prazo final para garantia da reserva: o comprovante de pagamento 
(transferência bancária) deverá ser enviado para o e-mail 
accommodation@sal2019.com, até o dia 15 de março de 2019, a 
fim de garantir as condições especiais oferecidas nesta brochura. 

Taxa de Turismo – o valor de 2 euros por hóspede/noite deverá ser 
acrescido ao pagamento total das diárias, correspondente à taxa de 
turismo da Ilha do Sal.   

Forma de pagamento: transferência bancária. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programa de Alojamento - Sal 2019 

Cancelamentos realizados até o 
dia 31 de maio de 2019, será 
devolvida a quantia referente a 
50% do pagamento efetuado, 
descontadas as taxas bancárias 
cobradas inerentes ao processo 
de transferência. 

Não haverá reembolso nos 
cancelamentos posteriores a 01 
de junho de 2019 e nas situações 
de no show. 

O Programa de Alojamento Sal 
2019 tem o prazo de 60 (sessenta) 
dias a contar da recepção do aviso 
de cancelamento para reembolso. 

Quaisquer dúvidas devem ser 
encaminhadas para o e-mail 
accommodation@sal2019.com. 

No momento do check in, o hotel 
escolhido tem o direito de exigir 
uma quantia em depósito, a ser 
garantido por meio de cartão de 
crédito ou dinheiro, para 
assegurar custos extras gerados 
pelo hóspede. 

Os espaços funcionais dentro dos 
hotéis não foram bloqueados para 
o Programa de Alojamento Sal 
2019. Os interessados deverão 
entrar em contato conosco 
através do e-mail:  

accommodation@sal2019.com 

com a máxima antecedência 
possível, que iremos verificar a 
disponibilidade e condições de 
cada hotel. 



 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nome Aeroporto 
Internacional 

Amílcar Cabral 

Praia de Santa 
Maria 

Parque 
Desportivo 

Vila dos Atletas Espargos Bares e 
restaurantes 

Hotel Llana 14,9 km 3,1 km 3,1 km Poucos metros 16,9 km 3,4 km 

Hotel Morabeza 16,9 km Em frente 0,6 km 3 km 19,2 km Poucos metros 

Hotel Odjo D’Água 17,1 km Em frente 1,2 km 3,2 km 19,3 km Poucos metros 

Hotel Dunas de Sal 17,6 km 0,3 km 0,4 km 2,9 km 19,8 km 0,1 km 

Hotel Pontão 17 km 0,3 km 0,9 km 2,6 km 18,5 km Poucos metros 

Hotel Belorizonte 16,9 Km Em frente Poucos metros 3,2 Km 19,5 Km Poucos metros 

Hotel Salinas 16,7 Km Em frente 0,2 Km 3,4 Km 19,3 Km Poucos metros 

Hotel Tortuga 15 Km 3 Km 3 Km Poucos metros 17 Km 3,3 Km 

Programa de Alojamento - Sal 2019 
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Hotéis Família 

Hotel Meliá Llana Beach Resort & SPA ***** 

Um paraíso só para adultos na praia. 

Torne-se a estrela no Meliá Llana, um resort exclusivo com spa, onde relaxar é uma 
prioridade. Desconecte-se de tudo nos belos jardins tropicais e mime-se com o 
requintado serviço The Level. 

O Meliá Llana Beach Resort & Spa oferece aos seus hóspedes, acomodações 
imbatíveis com tudo que você precisa para viver uma experiência inesquecível, 
incluindo Wi-Fi. Descubra os quartos requintados e decorado em estilo 
contemporâneo e projetado para oferecer total privacidade. 

• Recepção 24 horas 

• 24 horas de chamada de despertar 

• Canto da Internet com computadores 

• Televisão 

• Ginásio 

• Spa  

• Concierge 

Para mais informações acesse: www.melia.com/en/hotels/cabo-verde/isla-de-
sal/melia-llana-beach-resort-spa 
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Hotéis Família 

Hotel Morabeza **** 

Oferece uma variedade de quartos e suítes, inseridos num ambiente tranquilo e 
confortável, ao longo da melhor praia da Ilha do Sal.  

Ao seu dispor todos os quartos e suítes possuem terraço ou varanda, vista lateral ou 
jardim.  

Decorados com sobriedade e gosto requintado, todos os quartos e suítes estão 
confortavelmente equipados. 

• Casa de banho com chuveiro ou banheira e bidê 

• Secador de cabelo 

• Telefone direto 

• Televisão 

• Frigorífico 

• Cofre eletrônico  

• Ar condicionado 

• Ventilador  

• Chá e café 

Para mais informações acesse: www.hotelmorabeza.com  

 

 

Adicional 

Meia pensão: 22,25 € 

Pensão completa: 40,40 € 

 

Tarifas B&B  

Quartos  a partir de: 85,80 € 

Quartos  a partir de: 113,84 € 

Suítes  a partir de: 152,20 € 

 

 



 

  

 

 

Hotéis Família 

Hotel Odjo D’Água **** 

Construído sobre um pequeno promontório onde se situa o Farol Vera Cruz, o hotel 
foi parcialmente edificado sobre o mar. Do restaurante do hotel pode-se gozar de 
uma das melhores vistas da Baía de Santa Maria 

Proporcionamos aos nossos clientes um ambiente tranquilo e íntimo com atmosfera 
familiar, permitindo-lhes relaxar enquanto saboreiam a beleza que lhes rodeia. 

A música e a cultura cabo-verdiana estão presentes em todos os cantos do Odjo 
d´Água. Cada quarto do hotel tem o nome de uma morna, homenageando esse 
grande património de Cabo Verde, e os nossos clientes podem diariamente jantar ao 
som da nossa maravilhosa música tradicional. 

Todos os quartos dispõe de: 

• WC com banheira 

• Secador de cabelo 

• Frigobar 

• Cofre 

• Ar condicionado 

• TV com 40 canais 

Para mais informações acesse: https://web.facebook.com/odjodaguahotel 

 

 

Adicional 

Meia pensão: 25 € 

Pensão completa: 50 € 

 

Tarifas B&B  

Quartos  a partir de: 39,17 € 

Quartos  a partir de: 60,26 € 

Suítes  a partir de: 69,31 € 

 



 

  

 

  

Hotéis Família 

Hotel Dunas de Sal **** 

O seu Hotel Design em Cabo Verde. Localizado a alguns passos da praia de Santa 
Maria e nos arredores da Vila de Santa Maria, o Hotel Dunas de Sal oferece um 
espaço tranquilo pautado por um jardim bem cuidado de palmeiras, buganvílias e 
relvados, proporcionando um ambiente romântico e relaxante. A combinação ideal 
para uma experiência agradável na Ilha do Sal. 

Os quartos dispõem de colchões ortopédicos e todos travesseiros e têxteis de cama 
são antialérgicos. Totalmente equipados com: 

• Secador de cabelo 

• Minibar (extra) 

• Cofre 

• Ar condicionado 

• Smart tv 

Aulas de Yoga, Aeróbica gratuitas e Spa e Diving Center (extra) disponíveis com uma 
ampla oferta para usufruir durante sua estadia. 

Para mais informações acesse: http://www.hoteldunasdesal.com 

 

 

Adicional 

Meia pensão: 23 € 

Pensão completa: 40 € 

 

Tarifas B&B  

Quartos  a partir de: 68 € 

Quartos  a partir de: 70 € 

Suítes  a partir de: 88 € 

 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hotéis Família 

Hotel Pontão **** 

Fundado em 2005, o Hotel Pontão está localizado no coração do balneário de Santa 
Maria. O tradicional hotel apresenta uma decoração clássica e aconchegante fazendo 
com que o hóspede se sinta em casa. O sabor da culinária cabo-verdiana está 
presente no pequeno almoço e nas refeições servidas no restaurante do hotel. 

O hóspede pode usufruir do recém-inaugurado terraço que dispõe de um bar 
servindo drinks e snacks, harmonizado com um relaxante banho de jacuzzi e uma 
incrível vista panorâmica de Santa Maria. 

Todos os quartos são totalmente equipados com: 

• Ar condicionado 

• Cofre 

• Minibar 

• TV 

• WC privativo 

 

 Tarifas B&B  

Quartos  a partir de: 45 € 

Quartos  a partir de: 55 € 

 Adicional 

Meia pensão: 10 € 

Pensão completa: 20 € 

 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hotéis Família 

Hotel Oásis Salinas Sea ***** 

Situado na melhor zona da praia de Santa Maria, o novo Resort “All Inclusive” de 5 
estrelas Oásis Atlântico Salinas Sea é ideal para quem aprecia um serviço de 
qualidade e de excelência. 

No Oasis Salinas Sea, os hóspedes encontrarão um restaurante e uma área de praia 
privada. Outras comodidades da propriedade incluem uma equipa de 
entretenimento, comodidades para reuniões e uma sala partilhada. 

Uma série de actividades pode ser apreciada no local ou nas imediações, incluindo 
pesca, mergulho e wind-surf.  

Os quartos são totalmente equipados com: 

• Ar condicionado 

• Telefone 

• TV 

• Cofre 

• Minibar 

• Cafeteira 

• Secador de cabelo 

Para mais informações acesse: ttps://www.oasisatlantico.com/pt/salinas-sea 

 

 

Tarifas “ALL INCLUSIVE” 

Quartos  a partir de: 100 € 

Quartos  a partir de: 165 € 



 

  

 

  

Hotéis Família 

Hotel Oásis Belorizonte **** 

Este resort “all inclusive” fica a 1 minuto a pé da praia. O empreendimento é 
composto maioritariamente por bungalows construídos perto da praia, no meio de 
pequenas ilhas verdejantes, com varandas que convidam ao descanso. 

No Oasis Belorizonte, os hóspedes encontrarão uma área de praia privada e um 
campo de tênis. A propriedade inclue uma equipa de entretenimento, comodidades 
para reuniões e uma sala partilhada. 

Uma série de actividades pode ser apreciada no local ou nas imediações, incluindo 
mergulho.  

Todos os quartos estão equipados  com: 
• Tv 
• Ar Condicionado 
• Telefone 
• Minibar 
•  Cofre   
• Secador de Cabelo. 

 

Para mais informações acesse: https://www.oasisatlantico.com/pt/belorizonte 

 

Tarifas “ALL INCLUSIVE” 

Quartos  a partir de: 85 € 

Quartos  a partir de: 150 € 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hotéis Família 

Hotel Mélia Tortuga Resort & Spa ***** 
Situado na bela praia do Algodoeiro, no Resort all inclusive Mélia Tortuga o hóspede 
pode desfrutar da vista para o recife de corais e da riqueza da fauna marinha. Os 
maravilhosos jardins e a eterna estação de verão acompanhados das luxuosas 
instalações transformam o hotel na opção perfeita para descobrir e explorar a Ilha 
do Sal em Cabo Verde.  

As espaçosas suítes dispõe de uma decoração contemporânea e acolhedora. São 
totalmente equipadas com: 

• Ar condicionado 

• Telefone 

• TV 

• Cofre 

• Minibar (extra) 

• Cafeteira/Chá 

• Secador de cabelo 

• Banheira 

• Roupões e chinelos 

O hóspedes podem testar suas habilidades em variadas atividades durante a estadia, 
como mergulho, pesca e kitesurf (custo extra). 

O Resort oferece aulas de Yoga, jogos de mesa, livraria e clube para crianças. Além 
de música ao vivo, shows e performances durante a noite.  

Para mais informações acesse: https://www.melia.com/en/hotels/cabo-verde/isla-
de-sal/melia-tortuga-beach/index.html 

 

 

Tarifas “ALL INCLUSIVE” 

Quartos  a partir de: 130 € 

Quartos  a partir de: 165 € 


