
       
         

                                                          

Educational com Tour Operadores
e Blogger Internationais

 em Cabo Verde 2017 // 2018
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tour operator Les CoVoyageurs de Montpellier, uma original 
agência de viagens reservada aos viajantes single e às famí-
lias mono parentais, com muito sucesso na França, com mais 
de 2000 viagens organizadas em 2017

tour operator Les CoVoyageurs de Montpellier, uma original 
agência de viagens reservada aos viajantes single e às famí-
lias mono parentais, com muito sucesso na França, com mais 
de 2000 viagens organizadas em 2017

 

blog Paulina on the road, finalista na FITUR 2018 entre 
os melhores blog com melhor conteúdo
(tem 260.000 visualizações do blog por mês, 19.000 followers na 
Facebook, 10.000 na Instagram)

blog Alma de Viajante eleito melhor Blog Popular na FITUR 
2018 de Madrid
(tem 218.000 followers na Facebook, 7000 na Instagram e 4000 na 
Twitter)

blog Viajar entre Viagens  eleito melhor Blog com melhor 
conteúdo na promoção do Turismo Sustentável na FITUR 
2018 de Madrid e melhor Blog pessoal na BTL de Lisboa 2017
(tem 1.700.000 visualizações do blog por ano, 35.000 followers na Facebook, 
15.000 na Instagram e 19.000 na Twitter)

Tour Operator Les CoVoyageurs

TMaona d.o.o. - Piran, Slovenija

Blog Paulina on the Road

Blog Alma de Viajante

( Portugal )
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Blog Viajar entre Viagens
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CARLA MOTA

Tendo em conta a experiência desenvolvida no 
âmbito do Festival Sete Sóis Sete Luas durante 20 
anos (1998-2018) de atividade em Cabo Verde, o 
projeto SSSL criou uma ponte estável entre as ações 
culturais e o turismo sustentável e de qualidade, 
numa perspetiva de favorecer as populações das ilhas 
mais periféricas do arquipélago (Brava, Maio, Santo 
Antão, São Filipe e Santiago na vila do Tarrafal). 
De facto, a ação teve como seu ponto de partida a 
constatação de que nas ilhas mais periféricas não há 
uma oferta cultural de qualidade que possa estimular 
a geracao de fluxos turisticos importantes e, por isso, 
o projecto organizou um plano de ações para criar 
uma programação cultural bem organizada e de alta 
qualidade nas ilhas periféricas de Cabo Verde.

EDUCATIONAL COM TOUR OPERADORES E BLOGGERS 
INTERNACIONAIS

www.paulinaontheroad.com

www.almadeviajante.com

www.viajarentreviagens.pt

www.les-covoyageurs.com

www.maona.si/it/pirano
«Sete Sóis Sete Luas: criação, produção e gestão de bens e 

serviços culturais em Cabo Verde» (2014-2016)

 (2016-2018)



EDUCATIONAL TOUR EM CABO VERDE

ROTA SETE SÓIS ENTRE MÚSICA 

E GASTRONOMIA NOS CENTRUM 

SSSL NAS 5 PEQUENAS ILHAS 

DE CABO VERDE.

CENTRUM SSSL
EM CABO VERDE
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