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Férias Cabo Verde Super promoções Netviagens para si Cabo Verde a bons preços netviagens.sapo.pt

Hotéis: Booking.com Reserva em linha, muito fácil. Hotéis confortáveis e económicos! www.booking.com

Viagem + Segura + Porque os azares acontecem, faça um seguro de viagem à medida. www.europ-assistance.pt
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11:32h - 05/04/2012Bolsa de Turismo  Soltrópico arranca segunda -feira  
Ambitur Online  
Na próxima segunda-feira tem início a primeira edição da Bolsa de Turismo  Soltrópico que irá levar às 
cidades de Porto, Viseu, Coimbra, Leiria, Lisboa e Albufeira, os parceiros do operador turístico  nas 
suas operações de risco para Cabo Verde , ... 
 

 
 
Nova Iorque, Miami e Orlando em voos regulares é a novidade da ... 
PressTur  
Presstur 02-04-2012 (15h02) O operador Solférias, que o mercado identifica, desde há dois anos, com a 
venda de férias nas ilhas de Cabo Verde , aposta este ano em ampliar o leque de propostas com 
programas de viagens a Nova Iorque, Miami e Orlando, ... 
10:44h - 02/04/2012EUA estreiam -se na programação da Solférias Ambitur Online 
Solférias com 800 lugares semanais para Cabo Verde  no Verão Turisver 
 
todos os 4 artigos de notícias » 
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Ministra quer um turismo  cultural dinâmico e activo entre lusófonos  
Jornal de Angola  
A ministra da Cultura defendeu ontem a necessidade de se apostar mais no turismo  cultural, de 
maneira a aproximar os povos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Rosa Cruz e 
Silva, que falava na abertura da VIII Reunião dos Ministros da ... 
Desenvolvimento dos países da CPLP depende do conheci mento profundo Sol 
Secretário português da cultura diz que reunião da C PLP vai ...AngolaPress 
 
todos os 15 artigos de notícias » 

 
 
Cabo Verde : Falta de energia e água ganha contornos políticos  
Jornal Digital  
O ministro do Turismo , Indústria e Energia, Humberto Brito, voltou a garantir no parlamento que as 
questões energéticas em Cabo Verde  só serão resolvidas de forma definitiva com a implementação do 
projecto de 45 milhões de euros, ... 
 

 
 
Cabo Verde  junta -se aos PALOP em colóquio a decorrer na China  
Jornal de Angola  
Três instituições de Cabo Verde  participam desde sexta-feira, até 31 de Março, em Macau e Hefei, 
província chinesa de Anhui, num colóquio sobre o sector, englobando os países de língua portuguesa 
(PALOP), disse o director-geral do Turismo  cabo-verdiano ... 
 
e mais » 

 
 
Entrada de turistas  em Cabo Verde  aumenta 24,5 porcento  
África 21 Digital  
Praia - O número de hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros em Cabo Verde  aumentou, no ano 
findo, 24,5 porcento eo das dormidas 20,7 porcento face a 2010. no período de janeiro a dezembro de 
2011, um total de 475 mil 294 hóspedes e dois milhões e 800 ... 
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Soltrópico lança ?Bolsa de Turismo ? 
Turisver  
... Lisboa e Albufeira, são as cidades que vão receber a ?Bolsa de Turismo  Soltrópico?, iniciativa em 
que o operador se fará acompanhar por alguns dos seus parceiros (hotéis e organismos institucionais 
de turismo ) em destinos como Cabo Verde , Marrocos, ... 
Soltrópico apresenta programação em Marr Opção Turismo 
Operador Soltrópico investe em Marrocos Jornal Hardmusica 
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Mais portugueses visitam Cabo Verde  em 2011 e fazem estadas mais ... 
PressTur  
Presstur 12-03-2012 (09h50) O número de dormidas de turistas  portugueses em estabelecimentos 
hoteleiros de Cabo Verde  aumentou 12% em 2011, com crescimentos tanto em número de hóspedes, 
com +8,9%, como no tempo médio que permaneceram no destino, ... 
Aumentaram os hóspedes nos hotéis de Cabo Verde Jornal de Angola 
 
todos os 5 artigos de notícias » 
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Conferência sobre Turismo  e Inovação abre com apresentação de ... 
Rádio Pax  
Assim, no primeiro dia da iniciativa os responsáveis dos Observatórios de Turismo  de S. Paulo, Cabo 
Verde , Açores, Lisboa e Alentejo vão partilhar, com os conferencistas, as suas experiências e boas 
práticas. O segundo dia vai ser, inteiramente, ... 
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Agências de Viagem estimam quebras de 5 a 10%  
Diário de Notícias - Lisboa  
O presidente da Associação Portuguesa de Agências de Viagem e Turismo  (APAVT) disse hoje que, 
apesar das quebras esperadas para a Páscoa, os números estão melhores do que esperado. O 
dirigente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, lembrou que não há números ... 
 
e mais » 
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