Hotel Cruz Grande
ILHA BRAVA AUMENTA SUA OFERTA DE ALOJAMENTO

Junho 2017 - A ilha Brava oferece condições turísticas naturais que só não têm sido
aproveitadas devido ao déficit em matéria de condições dignas de alojamento.
Com o tempo, e paulatinamente, a ilha Brava resolve um dos seus grandes handicaps no
domínio do turismo: a capacidade de alojamento confortável para o turista.
A empresa de Multi-media e promoção turística CaboVerdeOnline.com tem apostado na
revolução deste sector em particular, para o desenvolvimento do turismo na ilha de
Eugénio Tavares.
Depois de investir no Hotel
Pousada, esta empresa sedeada
nos Estados Unidos oferece, com
uma nova unidade hoteleira:
Hotel Cruz Grande.
O
novo
hotel
da
CaboVerdeOnline.com ja na fase
final de construção põe à
disposição
do
turista,
um
restaurante/snack bar no résdo-chão e uma esplanada no
terraço com vista para o mar, os
ilhéus e para a ilha do Fogo e na
rectaguarda uma vista para a
esplenderosa Cidade de Nova
Sintra.
A nova unidade hoteleira com
capacidade de 11 quartos dispõe
ainda de uma sala para reuniões
(ideal para negócios) bem como
jantar
e
eventos
privados
(grupos/familiar)
no
novo
Indoor/Outdoor restaurante.

Grande Reportagem: Os Encantos da Brava - http://www.tcv.cv/index.php?paginas=47&id_cod=74277

CaboVerdeOnline.com ------– Call Center: +238-285-1222 Email: hotelcruzgrande@gmail.com

NEW, SAFE & COMFORTABLE GROUND TRANSPORTATION
New fleet of HIACE – April 2018

EXCURSÃO VOLTA A ILHA - Partida Hotel Cruz Grande às 9h00 e regresso as 17h00.
BRAVA - ISLAND DAY TOURS – Depart Hotel Cruz Grande at 9h00 and returns at 17h00.
DAY 1: Stops at various observation points for pictures and landscape views, Tantun & Feija d’Agua.
DAY 2: Mato Grande/Baleia; Mato / peak of Fontainha, farming & cheese producing village of Cachaco and fishing
village of Furna.
CITY TOUR: Culture rich and relaxing tour with a walk along the unique & harmonic architecture of the City of
Nova Sintra including historic Cruz Grande, Eugenio Tavares Museum, Town Square often referenced as living
room of Brava, historic founding Church of the Nazarene in Cabo Verde and many more stops to enhance your
traveling experience.

Island of Brava: Hotel Cruz Grande offer amenities
such as on-premises restaurant; terrace esplanade &
bar; private diner/function room; Wi-Fi internet; hot
water; front desk and security guard services.
Deluxe & Jr. Suite rooms include Cable Television
services. All rooms are cleaned daily.

