
Tel: 00238-2251121 Email: booking@musica

Seja Bem-Vindo à Música do Mar! 
Vera, Ana, Carla, Gabriela, Aldina, Maria & Eliza 
formamos um grupo de 7 mulheres cabo
estarão atentas aos seus pedidos! 
 
Procuraremos resolver todas as questões que possam surgir 
durante a sua estadia.  

Desejamos
 

Check-In: A partir das 12 horas 
Check-Out: Até às 11 horas (caso desejar sair mais tarde, guarda
Pequeno almoço: das 8 às 11 horas (também é possível servir o pequeno almoço mais cedo, basta solicitar).
Jantar: De Seg-Sába Gabriela cozinha para si.
Música ao vivo: A família da Carla tem muito talento. Podem acreditar! (Perguntem à Carla quando irão tocar 
novamente).  
Piquenique: se desejar algo para comer durante as suas caminhadas/excursões, não hesite em nos contactar (por 
favor solicite o mais tardar um dia antes).
Contacto: A Carla está ao seu dispor tanto em alemão como em 
Neste momento falam alemão/francês/ingl

 

WLAN: Oferecemos acesso gratuito à internet. Pergunte pela password na nossa 
é eficaz. 
Troca de toalhas: Tentamos poupar água e energia, por isso deixe a sua toalha no chão quando precisar de a trocar e 
trataremos disso.  
Excursões: Caso precise de um guia local, transfers para 
hesite em nos contactar. Estamos aqui para o ajudar.

 
Taxa de câmbio: 110 Escudos (CVE) por 1 EUR. Também trocamos pequenas 
Banco: Pode encontrar um banco perto da praça principal (BCN)
cartão VISA. (Geralmente não se aceita
Correios: Cartas e postais de/para Europa podem demorar desde 10 a 21 dias. Pode encontrar um correio na rua à 
direita do banco a partir da praça principal. Para enviar um postal, 
Supermercado: Também encontrará um supermercado perto do BCN, junto à praça principal. 
oportunidade de falar e comprar com as senhoras que vendem nas ruas do Ponta de Sol).
Dicas para restaurantes em Ponta do Sol: 
Calheta: Fusão de cozinha com influência francesa. Música ao v
Àgua: Não recomendamos beber água de torneira
dentes e tomar banho. Por favor tenha em consideração que às vezes podem existir cortes de 

 

A água em Cabo Verde é um bem precioso e raro!

Também apreciamos se puder dispensar um pouco do seu tempo para deixar uma mensagem no nosso 
de visitas ou de nos avaliar no TripAdvisor. 
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NÓS NOS PREOCUPAMOS COM… 

booking@musica-do-mar.com www.musica

Vera, Ana, Carla, Gabriela, Aldina, Maria & Eliza - 
formamos um grupo de 7 mulheres cabo-verdianas que 

rocuraremos resolver todas as questões que possam surgir 

 
Desejamos-lhe uma excelente e agradável estadia!

Até às 11 horas (caso desejar sair mais tarde, guardaremos a sua bagagem).
das 8 às 11 horas (também é possível servir o pequeno almoço mais cedo, basta solicitar).

Gabriela cozinha para si.                                                                                     
la tem muito talento. Podem acreditar! (Perguntem à Carla quando irão tocar 

se desejar algo para comer durante as suas caminhadas/excursões, não hesite em nos contactar (por 
favor solicite o mais tardar um dia antes).                                                          

A Carla está ao seu dispor tanto em alemão como em crioulo. As outras podem falar português consigo. 
/inglês muito rudimentar, mas vale a pena o esforço. 

Oferecemos acesso gratuito à internet. Pergunte pela password na nossa receção

Tentamos poupar água e energia, por isso deixe a sua toalha no chão quando precisar de a trocar e 

Caso precise de um guia local, transfers para acaminhada, para o cais do Porto Novo ou piquenique não 
stamos aqui para o ajudar. 

110 Escudos (CVE) por 1 EUR. Também trocamos pequenas quantias na recepção.
Pode encontrar um banco perto da praça principal (BCN) e levantar dinheiro no multibanco (ATM)  com o seu 

cartão VISA. (Geralmente não se aceitamMastercard). Os bancos estão abertos de segunda à sexta das 8 às 15 horas.
para Europa podem demorar desde 10 a 21 dias. Pode encontrar um correio na rua à 

direita do banco a partir da praça principal. Para enviar um postal, precisa de um selo no valor de 60 Escudos.
m supermercado perto do BCN, junto à praça principal. 

oportunidade de falar e comprar com as senhoras que vendem nas ruas do Ponta de Sol).
Dicas para restaurantes em Ponta do Sol:  
Calheta: Fusão de cozinha com influência francesa. Música ao vivo todos os dias.  

Não recomendamos beber água de torneira, mas não há nenhum problema em usar a mesma para lavar os 
tomar banho. Por favor tenha em consideração que às vezes podem existir cortes de 

A água em Cabo Verde é um bem precioso e raro! Seja poupado na sua utilização! 

Também apreciamos se puder dispensar um pouco do seu tempo para deixar uma mensagem no nosso 
ou de nos avaliar no TripAdvisor. OBRIGADA! 

www.musica-do-mar.com 
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tomar banho. Por favor tenha em consideração que às vezes podem existir cortes de energia e água. 

 

Também apreciamos se puder dispensar um pouco do seu tempo para deixar uma mensagem no nosso livro 


