
Cabo Verde
... eilanden van contrasten ...

www.morabezareizen.com
Sal - Boa Vista - Maio - Santiago - Fogo - Brava - Santo Antão - São Vicente - Santa Luzia - São Nicolau

Prijslijst in euro
01/07/17 - 31/10/18
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Hotel Morabeza**** op het eiland Sal          

           
                 www.hotelmorabeza.com 
 

Wij helpen U graag bij het samenstellen van uw pakketreis. Kies uw kamertype en maak een keuze uit ons 
vluchtaanbod. In functie van de vluchtbezetting en beschikbaarheid stellen wij U onze beste tarieven voor. 
 

										BRUSSEL 									AMSTERDAM 												LUXEMBURG 												PARIJS
           Tui Fly  Arkefly             Luxair        Tap Portugal

     Transavia Airlines           
           Tap Portugal

Maak uw keuze uit ons vlucht aanbod

Thomas Cook Arlilnes

 

Uw verblijf PRIJS PER PERSOON                            OP BASIS VAN 2 PERSONEN / KAMER

Prijs	per	persoon	in	EURO	(	exclusief	vluchten) inclusief:	7	nachten,	ontbijt,	visum,	transferten,	BTW															
VERBLIJF	TUSSEN DBL DBL EXECUTIVE JUNIOR	SUITE JUNIOR	SUITE MASTER	SUITE SUITE	EXEC SUITE	PALMIERS

TUINZICHT ZEEZIJDE ZEEZIJDE TUINZICHT ZEEZIJDE ZEEZIJDE ZEEZIJDE ZEEZIJDE
01/07/17	-	15/07/2017 521,00 570,00 640,00 539,90 730,30 837,05 943,80 975,65
16/07/17	-	31/08/2017 598,00 647,00 717,00 620,75 836,00 962,00 1088,00 1125,80
01/09/17	-	30/09/2017 521,00 570,00 640,00 539,90 730,30 837,05 943,80 975,65
01/10/17	-	31/10/2017 598,00 647,00 717,00 620,75 836,00 962,00 1088,00 1125,80
01/11/17		-	19/12/2017 608,50 657,50 727,50 631,95 850,70 979,15 1107,95 1146,45
20/12/17	-	30/04/2018 769,50 867,50 1007,50 801,00 1139,45 1320,40 1501,70 1555,95
01/05/18	-	15/07/2018 528,00 577,00 647,00 547,25 739,75 848,25 956,75 989,30
16/07/18	-	31/08/2018 608,50 657,50 727,50 631,95 850,70 979,15 1107,95 1146,45
01/09/18	-	30/09/2018 528,00 577,00 647,00 547,25 739,75 848,25 956,75 989,30
01/10/18	-	31/10/2018 608,50 657,50 727,50 631,95 850,70 979,15 1107,95 1146,45

Uw verblijf PRIJS PER PERSOON                            OP BASIS VAN 1 PERSOON / KAMER

Prijs	per	persoon	in	EURO	(	exclusief	vluchten) inclusief:	7	nachten,	ontbijt,	visum,	transferten,	BTW															
VERBLIJF	TUSSEN SINGLE SINGLE EXECUTIVE JUNIOR	SUITE JUNIOR	SUITE MASTER	SUITE SUITE	EXEC SUITE	PALMIERS

TUINZICHT ZEEZIJDE ZEEZIJDE TUINZICHT ZEEZIJDE ZEEZIJDE ZEEZIJDE ZEEZIJDE
01/07/17	-	15/07/2017 752,00 801,00 871,00 936,80 1317,25 1530,75 1744,25 1808,30
16/07/17	-	31/08/2017 829,00 878,00 948,00 1098,50 1529,00 1781,00 2033,00 2108,60
01/09/17	-	30/09/2017 752,00 801,00 871,00 936,80 1317,25 1530,75 1744,25 1808,30
01/10/17	-	31/10/2017 829,00 878,00 948,00 1098,50 1529,00 1781,00 2033,00 2108,60
01/11/17		-	19/12/2017 853,50 902,50 972,50 1120,55 1558,05 1816,00 2072,55 2149,55
20/12/17	-	30/04/2018 1014,50 1112,50 1252,50 1458,65 2135,55 2497,80 2860,05 2968,55
01/05/18	-	15/07/2018 773,00 822,00 892,00 951,50 1336,50 1553,50 1770,50 1835,60
16/07/18	-	31/08/2018 853,50 902,50 972,50 1120,55 1558,05 1816,00 2072,55 2149,55
01/09/18	-	30/09/2018 773,00 822,00 892,00 951,50 1336,50 1553,50 1770,50 1835,60
01/10/18	-	31/10/2018 853,50 902,50 972,50 1120,55 1558,05 1816,00 2072,55 2149,55

Uw verblijf PRIJS PER PERSOON                           OP BASIS VAN 4 PERSONEN / KAMER

Prijs	per	persoon	in	EURO	(	exclusief	vluchten) inclusief:	7	nachten,	ontbijt,	visum,	transferten,	BTW															
VERBLIJF	TUSSEN DUPLEX FAM.SUITE FAM.SUITE FAM.	SUITE MASTER	SUITE SUITE	PALMIERS APPARTEMENT APPARTEMENT

ZEEZIJDE STANDAARD SUP.	TUIN SUP.	ZEEZIJDE ZEEZIJDE ZEEZIJDE 1	SLAAPKAMER 2	SLAAPKAMERS
01/07/17	-	15/07/2017 490,20 369,80 450,30 543,40 490,20 559,50 318,00 353,00
16/07/17	-	31/08/2017 552,50 416,00 512,95 615,50 552,50 634,40 353,00 395,00
01/09/17	-	30/09/2017 490,20 369,80 450,30 543,40 490,20 559,50 318,00 353,00
01/10/17	-	31/10/2017 552,50 416,00 512,95 615,50 552,50 634,40 353,00 395,00
01/11/17		-	19/12/2017 561,25 422,30 521,70 625,65 561,25 644,90 353,00 395,00
20/12/17	-	30/04/2018 731,70 518,90 652,25 822,70 731,70 849,65 423,00 479,00
01/05/18	-	15/07/2018 495,80 374,00 455,90 550,05 495,80 566,15 318,00 353,00
16/07/18	-	31/08/2018 561,25 422,30 521,70 625,65 561,25 644,90 353,00 395,00
01/09/18	-	30/09/2018 495,80 374,00 455,90 550,05 495,80 566,15 318,00 353,00
01/10/18	-	31/10/2018 561,25 422,30 521,70 625,30 561,25 644,90 353,00 395,00
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Huwelijksreis: 7 nachten reserveren = 6 nachten betalen (	verblijf	max.	6	maanden	na	het	huwelijk	,	een	attest	is	vereist)

Matrassen & parasols gratis indien verblijf op basis van half pension, vol pension of formule bon appétit
RESERVEER VOOR 31/03/2018

Verblijf tussen 01/11/2017 en 19/12/2017 en tussen 06/01/2018 en 31/10/2018
  7 nachten reserveren =   6  nachten betalen             
14 nachten reserveren =  12 nachten betalen

VIP 1 privé transfert 12,50 euro per persoon per traject 
VIP 2 Fles Fogo wijn 33,00 euro per fles
VIP 3 Fruitmand op de kamer 17,00 euro per mand
VIP 4 champagne 136,00 euro per fles

ontbijt geserveerd in buffetvorm, steeds inclusief in uw verblijf
half pension diner in restaurant les Palmiers

De half pension optie biedt U een vast menu (2975 CVE) met keuze uit 3 voorgerechten, 
3 hoofdgerechten en 2 nagerechten
( koffie of thee en mineraal water zijn inclusief). Opteert U liever om een keuze te maken uit 
het à la carte menu, dan wordt de limiet van het half pension op 1900 CVE gebracht.
Indien uw keuze meer dan 1900 CVE bedraagt, wordt het verschil aangerekend.

vol pension lunch in de Beach Club en diner in restaurant les Palmiers
Voor de lunch heeft U de keuze uit eender welk gerecht van het à la carte menu 
( maximum 2475 CVE per persoon) - koffie of thee en mineraal water zijn inclusief.
Indien uw keuze meer dan 1900 CVE bedraagt, wordt het verschil aangerekend. 
voor het diner : zie beschrijving half pension optie

formule bon appétit Wenst U graag afwisseling in uw restaurantkeuze?
Dan is de bon appétit formule een absolute aanrader !
Deze formule omvat 3 diners per week: diner 1e dag na aankomst, diner op zaterdagavond,
(buffetvorm) en diner de avond voor vertrek. Vrije restaurantkeuze ( La Tortue of les Palmiers)
op de overige avonden.

Indien U tijdens de kerstvakantie in hotel Morabeza verblijft, dan dient U rekening te houden met volgende verplichte
supplementen:

kerstdiner op 24/12/17 volwassene: 125,00 euro per persoon ( verblijf op basis van ontbijt)
98,00 euro per persoon (verblijf op basis van half of vol pension)

oudejaarsavonddiner volwassene: 220,00 euro per persoon ( verblijf op basis van ontbijt)
193,00 euro per persoon (verblijf op basis van half of vol pension)

kinderkorting: baby ( 0 - 2 jaar) : 100%
 kind: ( 3 - 11 jaar) : 50%

Hotel Morabeza legt U in de watten

Geniet van talrijke voordelen

Culinaire geneugten

Kerst- en oudejaarsavonddiner in hotel Morabeza 
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Verzekeringen              Europ Assistance           
Tijdelijke	reisannulatie	verzekering NO	GO	ALL-IN

Een	reis	betekent	een	niet	te	onderschatten	financiële	uitgave.	Een Gedekt	bedrag 												Premie	per	reis
annulatieverzekering	biedt	U	financiële	bescherming	bij	onvoorziene €	1.500,00 €	65,00
omstandigheden	die	u	beletten	op	reis	te	vertrekken	of	u	verplichten €	3.000,00 €	130,00
uw	reis	stop	te	zetten. €	4.500,00 €	220,00

€	10.000,00 €	475,00

Door	de	andere	gewoontes	en	opvattingen	in	het	buitenland,	weten	 Tijdelijke	bijstands	verzekering 												Premie	per	persoon
wij	uit	ervaring	dat	in	geval	van	nood	u	niet	altijd	de	gekende	dienst- van	1	tot	8	dagen €	48,00
verlening	geniet.	Het	is	dus	belangrijk	om	u	goed	te	beschermen	met van	9	to	16	dagen €	57,00
een	reisbijstandsverzekering	voor	het	geval	u	of	uw	medereiziger van	17	to	24	dagen €	65,00
ziek	worden	of	betrokken	raken	bij	een	ongeval. van		25	tot	32	dagen €	73,00

Neem	dus	geen	enkel	risico	en	bescherm	uzelf	en	uw	gezin,	waardoor
u	onbezorgd	van	uw	vakantie	kunt	genieten.  

 

 
Voor meer inlichtingen aangaande de prestaties, gelieve de algemene voorwaarden te raadplegen 
 

DUIKEN VISSERIJ WINDSURF & KITESURF

www.scubateamcaboverde.com www.cvsportfishing.com www.surfcaboverde.com
Duiktarieven
forfait 2 duiken op één dag € 78,00

forfait 5 duiken € 190,00

forfait 10 duiken € 335,00

duikdoop ( max. 6 meter diepte) € 50,00

doop gevolgd door een duik per boot ( max. 12 m. diepte) € 100,00

open water' padi cursus € 350,00

( incl. 4 dagen - 4 duiken, theorie en oefeningen)
advanced open water' padi cursus € 320,00

( incl. 2,5 dagen - 5 duiken, en levenslang geldige padi kaart)

 Watersporten op Sal
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RONDREIS PRIJS
vanaf	/per	persoon
dbl	kamer

MORNA 8	dagen €	1.099,00

FUNANA 8	dagen €	1.069,00

BATUKA 15	dagen €	1.859,00

COLADEIRA 15	dagen	 €	2.065,00

FARNIENTE 15	dagen €	1.059,00

AMOR	 3	dagen €	775,00

AMOR 5	dagen €	1.099,00

COMIDA(	*	) 10	dagen €	1.635,00

(	*	) Keuze	uit	volgende	opties	bij	rondreis	COMIDA prijs	in	EURO	per	persoon

dag	2 	vissersdiner transfert	en	diner	in	één	van	de	beste	restaurants	van	de	hoofdstad €	56,50
dag	5 	landschapsdiner lunch	in	het	achterland	van	Santiago €	56,50
dag	5		 	'heiligen'	diner diner	in	een	restaurant	in	het	vissersdorpje	Sao	Pedro €	54,00
dag	6 	'	muzikaal'	diner diner	opgeluisterd	met	muziek	van	Cesaria	Evora €	62,50

Inclusief:	
verblijf	op	basis	van	een	dbl	standaardkamer,	ontbijt,	transferten	op	alle	eilanden,	BTW,	binnenlandse	vluchten,	ferry,	luchthaventaksen
dagexcursie	op	Santiago,	Sao	Vicente,	Santo	Antao,	Fogo	en	een	1/2	dagexcursie	op	Sao	Vicente.	Tijdens	de	dagexcursies	is	de	lunch	inclusief.

Exclusief:
internationale	vluchten,	visum	(	30,00	euro),	annulatie-en	bijstandsverzekering,	verplichte	supplementen	van	het	kerst-en	oudejaarsavonddiner,
fueltaksverhoging,	verblijfstaks	(	220	CVE	per	persoon	per	nacht	voor	elke	persoon	vanaf	16	jaar	of	ouder	-	max.	10	betalende	nachten)

Alles	op	maat	voor	U	!	
Wij	maken	graag	een	totaalprogramma	voor	U	op	in	functie	van	de	gewenste	eilanden	en	de	verblijfsduur	per	eiland.
Vervolledig	zelf	uw	rondreis	aan	de	hand	van	onderstaande	privé	excursies

romantiek	in	het	'groen'

Sal	-	Santiago	-	Fogo	-	Sao	Vicente	-	Santo	Antao	 Cabo	Verde	culinair	

Sao	Vicente	-	Santo	Antao

Santiago	-	Fogo samen	de	charme	van	2	eilanden	delen

Sal	-	Santiago	-	Fogo	-	Maio	-	Boavista

Sal	-	Santo	Antao	-	Sao	Vicente	-	Santiago	-	Fogo	-	Boavista

Sal	-	Maio	-	Santiago	-	Boavista

Onze rondreizen

dolce	farniente	op	de	witte	stranden

EILANDEN TYPE	RONDREIS

ongerepte	natuur	op	Santo	Antao

ontdek	de	3	Noordelijke	eilanden

combinatie	ontdekking	en	rustvakantie

grote	ontdekking	van	Cabo	Verde

Sal	-	Santo	Antao	-	Sao	Vicente

Sal	-	Sao	Nicolau	-	Sao	Vicente	-	Santo	Antao

	

	 	 	 	

	
	

	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	EXCURSIES  OP INDIVIDUELE BASIS MET FRANS-OF ENGELSTALIGE GIDS: 

 
 +/- 4 à 5 uren

Wandeltocht in het centrum van het eiland en de vallei Queimadas per roadbook. Indrukwekkend, en bijna intacte wandeling op basis van roadbook

berglandschappen, de typische hoofdstad 'Ribeia Brava', vriendelijke inwoners, levendige tradities - dat is Sao Nicolau ! PRIJS: 28,00 euro pp

Inclusief: roadbook, pick nick , geen gids voorzien single suppl. : + 21, 00 euro

 +/- 6 à 7 uren

Op weg naar Ribeira Brava zal U een spectaculair landschap doorkruisen. Ribeira Brava is het centrum van het eiland dat het eilandtour per auto met gids

karakter van de lokale bevolking weerspiegelt. Ribeira Brava was  de intellectuele wieg van Kaapverdië in de 19e eeuw. PRIJS : 108,00 euro pp

Inclusief: alle transferten, gids, lunch single suppl.: + 96,25 euro

 + /- 3 à 5 uren

Ontdek onder begeleiding van een gids de schoonheid van het eiland Sao Nicolau. De wandeling kan naar keuze overal op wandeltocht met gids

het eiland georganiseerd worden in functie van uw fysieke conditie en wensen. Programma aanbevelingen ter plaatse PRIJS: 109,00 euro pp

mogelijk. single suppl.: + 101,00 euro

Inclusief: alle transferten, gids 
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 +/- 4 uren

Mindelo werd erkend als culturele hoofdstad van het land.  Bezoek aan de stad Mindelo met haar geanimeerde marktjes city tour Mindelo

en haar geheime hoekjes. Na een koffiepauze in een typische bar, kennismaking met de Kaapverdische kunst door het gemakkelijke wandeling met gids

bezoek aan een snaarinstrumentenmaker. Geniet van de kleuren, de geuren en de muziek van deze magische stad ! PRIJS: 53,75 euro pp

Inclusief: gids, koffie pauze, bezoek aan een artiestenatelier, bezoek aan een CD winkel single suppl. : 49,00 euro

Tijdens deze excursie zullen alle aspecten van het eiland onthuld worden. Beleef de ontwaking van Mindelo en volg  + /- 6 uren

haar dagelijkse ritme op de levendige marktjes en langs de smalle steegjes waarbij U panoramische zichten van deze eilandtour per bus

maritieme stad zal ontdekken. Voor de lunch wordt U uitgenodigd bij een snaarinstrumentenmaker. In de namiddag gemakkelijke tochten

rijdt U over  geplaveide wegen, en kan U het kleurenpalet van de omliggende bergen bewonderen, zwemmen in de  + /- 6 uren

baai van Baia  das Gatas alvorens Monte Verde te bereiken, die U een prachtig zicht over de stad en het eiland bieden. PRIJS: 97,50 euro pp

Inclusief: gids, alle transferten, lunch, bezoek aan een artiestenatelier single suppl. : 86,25 euro

Off-road safari tour van het eiland  Sao Vicente. Uw excursie doorheen onaangeroerde natuur start langsheen een  +/- 7 uren

fantastische plek doorheen de  noord-en zuidkusten van het eiland naar 'Palha Carga', een kilometer lang strand. Na tour per 4 x 4 doorheen het eiland

het oversteken van de agrarische vallei heeft U een mooi zicht op de onbewoonde eilanden 'St Luzia', 'Raso' en 'Banco' PRIJS: 106,25 euro

aan de ene kant en de krater van de Viana vulkaan aan overkant.  Bezoek aan het vissersdorpje 'Calhau' als afsluiter. single suppl.: /

Inclusief: transfert met gids-chauffeur, lunch

Ontdek de duinen van de noordoostelijke kust te voet. Na een wandeling van ongeveer één uur, omgeven door erg  +/- 4 uren

mooie landschappen, bereikt U een charmant vissersdorpje en kan U een verkoelend bad nemen in Baia das Gatas. wandeling 1 h ( niveau 2) naar het

Om de tour te beëindigen rijden we verder naar Monte Verde, waarbij U van een prachtig zicht kan genieten vissersdorpje

( indien de weers-omstandigheden het toelaten). PRIJS: 61,50 euro

Inclusief: alle transferten, gids single suppl.: + 61,25 euro

Ontdek op een comfortabele manier op één dag het eiland Santo Antao met haar spectaculaire natuur en haar  +/- 10 uren

liefhebbende bevolking. U wordt 's morgens opgehaald aan uw hotel en de ferry brengt U naar Santo Antao. Een Santo Antao

eilandtour

Kaapverdië te ontdekken, kan U genieten van een koffiepauze in een lokale bar. Geniet van een 1-uur durende  + 1 h wandeling ( niveau 2)

wandeling doorheen de vallei waarbij een mengeling van prachtige natuur en idyllische dorpjes elkaar afwisselen.
Omgeven door  suikerrietplantages kan U van de lunch genieten. Na de lunch bezoek aan een traditionele grogue PRIJS: 159,00 euro

stokerij - U zal hier meer leren over de 'grogue', degusteer zeker eens deze nationale drank. Terug via  de kust. single suppl.: + 117,50 euro

Inclusief: ferry tickets, alle transferten, gids, koffie pauze, wandeltocht, lunch en bezoek aan een stokerij

panoramische rit brengt U naar een historische plaats; Ribeira Grande. Alvorens één van de groenste valleien van 
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 +/- 3 à 5 uren

Geniet van een mooie trektocht op het eiland Santo Antao.Vergezeld van een lokale gids ontdekt U de schoonheid wandeling op basis van niveau

dat het eiland te bieden heeft. De trektocht kan verschillen op basis van uw wensen en fitheid, en kan eender waar PRIJS: 108,75 euro

op het eiland plaatsvinden. single suppl.: + 101,25 euro

Inclusief: transferten heen en terug hotel - vallei Paùl, gids, lunch en koffie

Deze dag is gewijd aan de ontdekking van de groenste en meest tropische vallei van de archipel, Paùl.  U zal verrukt wandeling van 3 à 5 h

zijn bij het zien van de kleuren, de contrasten, de fauna, de bananen - en papayaplanten. in de vallei van Paul

Ontdek vindingrijke watersystemen en een bevolking dat het wandelen in haar dagelijkse leven ingesloten heeft. gematigd niveau: 2 - 3

Inclusief: gids, lunch en koffie, transfert van en naar uw accommodatie in Paùl of Vila das Pombas PRIJS: 80,00 euro

wandeltocht van 3 uren - niveau 2 à 3 single suppl.: + 73,75 euro

s Morgens vertrek aan uw hotel richting Fontainhas, dat als één van de mooiste dorpjes van Kaapverdië beschouwd  +/- 7 uren

wordt. Dit dorpje lijkt in de rots geschilderd. Vervolgens gaat U verder naar de vallei van Paùl, langsheen kleine eilandtour per auto ( met gids)

dorpjes waarbij U met overvloedige glimlachen welkom wordt geheten. Lunch tussen de suikerrietvelden zal een wandeling niveau 1 - 2

sterke indruk nalaten. Bezoek aan de oudste traditionele grogue stokerij van Santo Antao. De flessen grogue, likeur en PRIJS: 127,50 euro

ponche nodigen uit tot aankoop voor het thuisfront. Terugkeer via de kustweg naar uw hotel. single suppl.: + 111,25 euro
Inclusief: alle transferten, lunch, gids, bezoek stokerij en degustatie

Het Westelijke deel van het eiland is het meest authentieke; het leven is erg zwaar en de regen is hier erg zeldzaam.  +/- 7 uren

Maar wat een verrassingen ! U start aan de oude geplaveide route richting Porto Novo. Een korte stop op het plateau west eiland tour per auto

van Lagoas wordt voorzien. Hier behoort de houtontginning en de productie van geitenkaas tot de belangrijkste PRIJS: 126,50 euro

inkomstenbron. Ontdek  de unieke rotsformaties in de vallei van Ribeira das Patas. Na de lunch terugkeer via de single suppl.: + 111,25 euro

Nieuwe weg' doorheen Paùl.
Inclusief: alle transferten, lunch en gids

S
A
N
T
O
 
A
N
T
A
O

DE WANDELTOCHT

DE IDYLISCHE EILANDTOUR
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 +/- 5 uren

Cidade de Velha is de oude hoofdstad van Santiago en staat geklasseerd als werelderfgoed van de Unesco. Samen met wandeling in de vallei

uw gids wandelt U door de groene vallei, bezoekt U de voormalige route en de stadskerk. Vanop de historische vesting PRIJS: 97,50 euro pp

heeft U een prachtig zicht op Cidade Velha en de groene vallei. single suppl. : 76,25 euro
Inclusief: gids, transferten, lunch, ingangsticket en wandeling

 +/- 8 uren

Ontdek samen met een gids de meest fascinerende plekjes van het eiland. Pauze in Assomada en daarna langs het park eilandtour met foto-stops

van Serra Malagueta. Bezoek aan de gemeenschap van Tarrafal, aan de Noordkust van het eiland. Lunch in Tarrafal, PRIJS: 146,25 euro pp

met mogelijkheid tot zwemmen en baden aan het witte zandstrand. Terugkeer naar Praia via de kustweg. single suppl. : 125,00 euro

Inclusief: gids, transferten, lunch

Ontdek onze favoriet: deze wandeltocht leidt U rond op het eiland Santiago en onthult U haar verborgen schatten.  +/- 10 uren
We starten 's morgens en doorkruisen een kloof waarbij we het pad van de ezels volgen die nog steeds temidden vogelobservatie
de bergen leven. Bij aankomst aan de zee is er gelegenheid om te zwemmen. Dit eiland is tevens een boeiende plaats PRIJS: 183,75 euro pp
voor het observeren van vogels, vooral omdat het eiland overladen is door ijsvogels en andere imheense soorten. single suppl. : 72,50 euro
Inclusief: gids, transferten, lunch + non-alcholische drank, koffiepauze, uitlenen van een verrekijker voor
1 dag

 +/- 3 uren

Deze wandeltocht  leidt U naar de tuinen van São Jorge, waar een grote verscheidenheid van inheemse planten wandeling op basis van roadbook

bewaard worden. Maak kennis met de landbouwers op hun velden en de dames die de was op de aloude manier doen. PRIJS: 21,25 euro pp

Lunchpauze alvorens de wandeling over de heuvel naar Rui Vaz te starten. single suppl. : 20,00 euro
Inclusief: wandeling met roadbook zonder gids

Ontdek één van de groenste valleien van van het eiland, meer bepaald in de streek van Sao Domingos. Landschappen
omringd met tropische planten en steile bergflanken behoren tot de charmes die de natuur er U biedt. Samen met de  +/- 6 uren

gids neemt U in Sao Domingos het pad dat U naar een  verder gelegen kleine dorpje brengt van waaruit we de wandeling van +/- 4 uren 

beklimming naar Rui Vaz starten. Tijdens de beklimming zal U de gelegenheid hebben om de lokale landbouwers te PRIJS: 115,00 euro pp

groeten. Zij groeten U ongetwijfeld terug. De  gastvrijheid & de warmte van de Kaapverdiërs, Morabeza, 
maakt deel uit van hun cultuur. single suppl. : 93,75 euro
Inclusief: gids, alle transferten, lichte picknick, lunch, wandeling van +/- 4 u ( niveauverschil van +/- 500 m.) niveauverschil +/- 500 meter
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 +/- 2 uren

Ontdek de prachtige hoofdstad van het eiland Fogo; Sao Felipe. Uw gids informeert U graag gedurende de wandeling gemakkelijke wandeling

van alle informatie op de weg. U kan kennis maken met belangrijke en interessante plaatsen zoals de watervoorziening PRIJS: 26,25 euro pp

van het eiland, oude sobrados ( koloniale huizen), kerken en authentieke bakkerijen. single suppl. : 21,25 euro

Inclusief: gids, koffie pauze

op eigen tempo

Ontdek dit charmante stadje met uw roadbook op eigen tempo. De betovering startte toen de hete lava Fogo gevormd heeft. wandeling op basis van roadbook

U zal de charme voelen van het stadje dat vervuld is met elegante koloniale huizen (sobrados) en hun aantrekkelijke interieur, PRIJS: 18,75 euro pp

mooie straatjes die naar de oceaan leiden en de sierlijke kleuren van de Nossa Senhora da Conceiçao kerk. single suppl. : 15,00 euro

Inclusief: roadbook en koffie pauze

Bewonder de zuivere kracht van deze enorme vulkaan, dat is Fogo! De rit naar de krater is een verrukking, en dan plots na een  +/- 7 uren

bocht; zonnig, majestueus en impressionant ! U verneemt hoe Fogo aan haar naam kwam door de gloed die tijdens elke bezoek en kleine wandeling

uitbarsting de krater verlicht. De laatste uitbarsting dateert van november 20141 en verwoesste 2 dorpen. in de krater

Na de pick-nic houdt U halt aan een bekende bar, waana U samen met uw gids op ontdekking  gaat van de stad Sao Felipe. PRIJS: 136,25 euro pp

Inclusief: alle transferten, gids en pick nick single suppl. : 130,00 euro

optie 1: pick nick opgediend inclusief een glas lokale wijn
optie 2 : degustatie van diverse lokale wijnen

Buiten de krater heeft Fogo nog veel meer te bieden. Deze excursie zal U de andere kanten tonen. U neemt de weg aan de  +/- 7 uren

oostkant van het eiland dat door eeuwenoude lavavelden loopt. Mosteiros is de bakermat van het eiland; in deze groene regio bezoek en kleine wandeling

groeit veel groente en fruit, maar het staat vooral bekend voor haar koffieplantages. in de koffie plantage

Inclusief: transferten, gids, lunch, koffie PRIJS: 146,25 euro pp

single suppl. : 130,00 euro

Deze excursie werd uitgestippeld voor degene die graag de regio rondom de vulkaankrater wensen te ontdekken. Uw gids zal  +/- 7 uren

U de verschillende uitbarstingen van de krater tonen - nl. een in 1951, in 1995 en de laatste dateert van november 2014. wandeling van +/- 4,5 h

Gedurende deze tocht wandelt U doorheen versteende lavavelden en passeert U talrijke overblijfselen van verwoeste huizen. 100 m niveauverschil

Beeld U de kracht van deze vulkaan in dat een massa lava 2800 m boven de zeespiegel de lucht inspuwde ! PRIJS: 150,00 euro pp

Inclusief: alle transferten, gids, pick nick single suppl. : 141,25 euro
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    ALGEMENE REISVOORWAARDEN GESCHILLENKOMMISSIE REIZEN VZW 
 
   

 
 
 
Artikel 1 Toepassingsgebied  
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten 
tot reisorganisatie en reis- bemiddeling zoals verstaan onder de 
Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract 
tot reisorganisatie en reisbemiddeling.  
Artikel 2 Promotie  
1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de 
reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:  
a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het 
afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; 
de brochure moet daarvan uitdruk- kelijk melding maken;  
b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een 
schriftelijk akkoord tussen  
partijen bij het contract.  
2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of 
onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie 
schrappen.  
Artikel 3 Informatie vanwege de reisorganisator en/of 
reisbemiddelaar  
De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht:  
1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot 
reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:  
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de 
formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en 
verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizi- gers de nodige 
documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet- 
Bel- gische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of 
consulaat(aten) infor- meren welke administratieve formaliteiten 
zij moeten vervullen;  
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- 
en/of bijstandsver- zekering;  
c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de 
contracten.  
2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende 
inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:  
a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien 
mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;  
b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij 
de plaatselijke ver- tegenwoordiging van de reisorganisator en/of -
bemiddelaar, hetzij de plaatselijke in- stanties die de reiziger bij 
moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reis- 
bemiddelaar of de reisorganisator.  
c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, 
de informatie waar- door rechtstreeks contact mogelijk is met het 
kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf 
verantwoordelijk is.  
De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van 
toepassing in geval van laat- tijdig gesloten contract. 
Artikel 4 Informatie vanwege de reiziger  
De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle 
nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd 
worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het 
goede verloop van de reis.  
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot 
extra kosten leidt voor de reis- organisator en/of reisbemiddelaar, 
mogen die kosten in rekening worden gebracht.  
Artikel 5 Totstandkomen van het contract  
1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -
organisator ertoe gehouden een be- stelbon aan de reiziger te 
overhandigen conform de wet.  
2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de 
reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende 
reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schrifte- lijke 
bevestiging van de geboekte reis ontvangt.  
Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging 
of gebeurt de bevesti- ging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de 
ondertekening van de bestelbon, dan mag de rei- ziger ervan 
uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op 
de onmid- dellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.  
Artikel 6 De Prijs  
1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden 
herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen 
met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de 
herziening het gevolg is van een wijziging in :  
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of  
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of  
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en 
belastingen.  
Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde 
wijzigingen ook aanlei- ding zullen geven tot een verlaging van de 
prijs.  
2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden 
verhoogd binnen de 20 ka- lenderdagen die de dag van het vertrek 
voorafgaan.  
3. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de 
reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. betaald. In dit 
geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al 
de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.  
Artikel 7 Betaling van de reissom  
1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de 
reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een 
gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere 
reisvoorwaarden bepaald.  
2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, 
nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt 
geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht 
hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te 
beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.  
3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, 
betaalt de reiziger het sal- do van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de 
vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de 
schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd 
worden. 
Artikel 8 Overdraagbaarheid van de boeking  
1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis 
overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle 
voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager 
dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend 
geval, de reisbemidde- laar, van deze overdracht op de hoogte te 
brengen.  
2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk 
gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de 
kosten van de overdracht.  
Artikel 9 Andere wijzigingen door de reiziger  
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de 
reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die 
daardoor worden veroorzaakt. 

  
 
Artikel 10 Wijziging door de reisorganisator vóór 
de afreis  
1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de 
wezenlijke punten van het contract niet kan worden 
uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo 
spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, 
daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten 
over de moge- lijkheid het contract te verbreken zonder 
kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voor- 
gestelde wijziging aanvaardt.  
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk 
geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar  
of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te 
stellen.  
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een 
nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te 
worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen 
en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.  
4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij 
de toepassing vragen van artikel 11.  
Artikel 11 Verbreking door de reisorganisator vóór 
afreis  
1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de 
reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de 
reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger 
de keuze tussen:  
1) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een 
reis van gelijke of betere kwali- teit, zonder dat hij een 
supplement dient te betalen: zo de reis die ter 
vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, 
moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig 
mogelijk terugbetalen.  
2) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle 
door hem op grond van het contract betaalde bedragen.  
2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, 
aanspraak maken op een schadeloos- stelling voor het 
niet-uitvoeren van het contract, tenzij:  
a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het 
minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en 
nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt 
en de reiziger, binnen de in het contract voorziene 
termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de 
vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd 
gebracht;  
b) de annulering het gevolg is van overmacht, 
waaronder overboeken niet is inbegre- pen. Onder 
overmacht wordt verstaan abnormale en 
onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn 
van de wil van diegene die zich erop beroept en 
waarvan de gevolgen ondanks alle 
voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. 
Artikel 12 Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering 
van de reis  
1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel 
van de diensten waarop het contract be- trekking heeft, 
niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de 
reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger 
passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met 
het oog op de voortzetting van de reis.  
2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de 
daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger 
schadeloos ten belope van dit verschil.  
3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien 
de reiziger deze alternatieven om  
deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de 
reisorganisator hem een gelijkwaardig ver- voermiddel 
ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de 
plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de 
reiziger schadeloos stellen.  
Artikel 13 Verbreking door de reiziger  
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of 
gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract 
verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen 
omstandigheid, vergoedt hij de schade die de 
reisorganisator en / of -bemiddelaar lijden ten gevolge 
van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair 
bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het 
reis- programma, maar mag ten hoogste éénmaal de 
prijs van de reis bedragen.  
Artikel 14 Aansprakelijkheid van de reisorganisator  
1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede 
uitvoering van het contract, overeen- komstig de 
verwachtingen die de reiziger op grond van de 
bepalingen van het contract tot reisorganisatie 
redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract 
voortvloeiende ver- plichtingen, ongeacht of deze 
verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel 
door andere verstrekkers van diensten en zulks 
onverminderd het recht van de reisorganisator om deze 
andere verstrekkers van diensten aan te spreken.  
2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid 
van zijn aangestelden en vertegen- woordigers, 
handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer 
aansprakelijk als voor zijn eigen daden en 
nalatigheden.  
3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is 
op een in het contract tot reisorganisa- tie inbegrepen 
dienst, wordt de aansprakelijkheid van de 
reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten 
of beperkt.  
4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het 
reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn 
aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de 
vergoeding van de derving van het reisgenot samen 
beperkt tot tweemaal de reissom.  
5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de 
wet van 16 februari 1994 van toepas-  
sing.  

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid van de reiziger  
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de 
reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en 
/ of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of 
wanneer hij zijn con- tractuele verplichtingen niet is 
nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag 
van een reiziger beoordeeld. 
Artikel 16 klachtenregeling  
1. Vóór de afreis:  
Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet 
hij deze zo snel mogelijk per aan- getekend schrijven of 
tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar 
en/of reisor- ganisator.  
2. Tijdens de reis:  
Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de 
reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste 
en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een 
oplossing kan worden gezocht.  
Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot 
een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een 
vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of 
rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte 
rechtstreeks tot de reisorganisator.  
3. Na de reis:  
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost 
of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht 
formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het 
einde van de reis- overeenkomst bij de reisbemiddelaar 
of anders bij de reisorganisator per aangetekend 
schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.  
Artikel 17 Verzoeningsprocedure  
1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst 
onderling een minnelijke regeling nastreven.  
2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen 
een termijn van  
1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen 
aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw 
Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoe- 
ningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen 
ermee in te stemmen.  
3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een 
informatiebrochure, een verzoe- ningsreglement en een 
"overeenkomst tot verzoening" bezorgen. Zodra de 
betrok- ken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of 
afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra 
elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de 
ver- zoeningsprocedure opgestart worden.  
4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven 
eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener 
daarna contact opnemen met de partijen teneinde een 
billij- ke verzoening tussen de partijen na te streven.  
5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende 
schriftelijke overeenkomst  
vastgelegd worden.  
Secretariaat van de “Cel verzoening”: telefoon: 02 277 
61 80 fax: 02 277 91 00  
e-mail: verzoening.gr@skynet.be 
Artikel 18 Arbitrage of Rechtbank  
1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of 
mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de 
keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank 
of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie 
Reizen.  
2. Voor de geëiste bedragen vanaf 1250 euro kan elke 
verwerende partij via aangete- kende brief aan de eiser 
een arbitrageprocedure weigeren. Zij beschikt hiervoor 
over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst 
van de aangetekende brief waarin wordt aangegeven 
dat een dossier met een vordering vanaf 1250 EUR 
werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen  
Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de 
arbitrageprocedure te weigeren  
enkel open voor de reiziger.  
3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een 
geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart 
nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op 
het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf 
de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen 
minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen 
m.b.t. licha- melijke letsels kunnen enkel door de 
rechtbanken beslecht worden.  
4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, 
overeenkomstig het geschillenre- glement, op een 
bindende en definitieve wijze uitspraak over het 
reisgeschil. Hier- tegen is geen beroep mogelijk.  
Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen 
secretariaat van de Geschillen- commissie Reizen:  
- telefoon: 02 277 62 15 (9u tot 12 u)  
- fax: 02 277 91 00  
- City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel  
- e-mail: clv.gr@skynet.be  
 
 
Morabeza Reizen (Verg. A 5817) – lid van VVR / De 
Europese 
 
Conform art.36 van de wet tot regeling van het contract tot 
reisorganisatie en reisbemiddeling van 16 februari 1994 en 
het uitvoeringsbesluit van 25 april 1997 is Morabeza Reizen 
door Amlin Europe nv, bijhuis België, Koning Albert II laan 
37, 1030 Brussel (NBB nr. 0745 – RPR 0416.056.358), 
www.amlin.com verzekerd om, in geval van financieel 
onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na 
te komen. Deze garantiestelling wordt begeleid door 
Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de 
Vereniging van Vlaamse Reisbureaus. 
 
 
         

 
 

Bijzondere Reisvoorwaarden 
 
1 Betaling van de reis 
(art. 7 van de alg. verkoopsvoorwaarden) 
In het geval van een pakketreis met een chartervlucht 
wordt een voorschot van 50% aangerekend. 
De betaling van het saldo wordt ten laatste 
5 weken voor vertrek gevraagd. 
 
2. Wijziging door de reiziger 
(art. 9 algemene verkoopsvoorwaarden) 
Onder wijziging wordt begrepen: 
-Wijziging van de naam van de reiziger(s) 
-Wijziging van de reisdata 
-Wijziging van de accommodatie 
-Wijziging van de bestemming 
-Wijziging van het transport 
Elke wijziging  houdt een minimum kost van 25,00 
euro per  persoon in, afhankelijk van de 
doorgerekende kosten aan Morabeza Reizen door haar 
leveranciers. 
 
3. Annulatie door de reiziger(art. 13 algemene 
voorwaarden) 
De annuleringskosten zijn forfaitair als volgt bepaald: 
3.1 Wanneer de reisdocumenten nog niet werden 
uitgegeven: 
-Annulering meer dan 30 dagen voor vertrekdatum : 
50,00 euro per persoon. 
-Annulering tussen 30 dagen en 21 dagen voor de 
vertrekdatum: 75,00 euro per persoon 
-Annulering tussen 21 dagen en 8 dagen: 125,00 euro 
per persoon 
-Annulering minder dan 8 dagen voor de 
vertrekdatum of no show: 100 % 
 
3.2 Wanneer de reisdocumenten al werden 
uitgegeven: De reisdocumenten= tickets worden 
uitgegeven op het moment van de opstelling van de 
factuur met; Tuifly, TC of eender welke chartervlucht 
alsook alle binnenlandse vluchten; 
 Voor de andere luchtvaartmaatschappijen, worden 
de tickets uitgegeven bij ontvangst van het voorschot. 
 - Annulering ten minste 8 dagen voor vertrekdatum: 
50% van het totaal factuurbedrag, 
met een minimum van 100% van de ticketprijs. 
-Annulering minder dan 8 dagen voor de 
vertrekdatum of no show: 100% van het gefactureerde 
bedrag. 
 
4. Visum: een internationaal paspoort nog 6 maanden 
geldig na retourdatum en een visum zijn vereist om 
het Kaapverdische grondgebied te betreden. 
Morabeza Reizen kan in naam van de reiziger het 
visum voor Kaapverdië aanvragen. De 
paspoortgegevens van de passagier worden aan de 
Kaapverdische autoriteiten bezorgd. Het visum wordt 
U onder de vorm van een stempel in het paspoort 
bezorgd bij aankomst in de luchthaven. Indien de 
klant het visum zou moeten aankopen aan de douane, 
ondanks de voorafgaande tussenkomst van Morabeza 
Reizen, wordt het aankoopbedrag van het visum aan 
de klant terugbetaald op voorwaarde dat Morabeza 
Reizen binnen de 48 uren geïnformeerd wordt. 
Deze aanvullende betaling kan in geen geval een 
andere schadevergoeding teweeg brengen dan de 
terugbetaling van het betaalde bedrag voor het visum 
een eerste keer voor vertrek. 
 
5. Ebola : Op 09 oktober 2014 hebben de lokale 
autoriteiten besloten om hun preventiemaatregelen 
van het Ebola risico aan te passen: 
De toegang tot het grondgebied van de archipel is 
verboden aan het geheel van niet-residentiële 
buitenlanders aan Kaapverdië die gedurende de laatste 
30 dagen verbleven zouden hebben in een van de 
landen met verspreiding en verhoogde overdracht van 
de hemorragische virale koorts Ebola ( Guinée-
Conakry, Liberië en Sierra Leone). Morabeza Reizen 
kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld 
worden bij weigering door de Kaapverdische 
autoriteiten. 
 
6. Aansprakelijkheid van de 
luchtvaartmaatschappijen 
Als het transport naar uw bestemming verzekerd 
wordt door een lijnvlucht, wordt de aansprakelijkheid 
van de luchtvaartmaatschappijen voor vertraging 
(bagage en/of) en verlies of beschadiging van de 
bagage geregeld door de Conventie van Warschau van 
12/10/1929 betreffende het internationale 
luchttransport. De luchtvaartmaatschappij dient de 
reizigers niet terug te betalen als ze bewijst dat ze alle 
maatregelen genomen heeft om de schade te 
vermijden, als de schuld bij de reiziger ligt of in geval 
van overmacht. Morabeza Reizen kan niet 
verantwoordelijk worden gesteld in zoverre de 
luchtvaartmaatschappij niet aansprakelijk is.Als het 
transport verzorgd wordt door een charter, wordt de 
aansprakelijkheid van Morabeza Reizen eveneens 
beperkt tot die van de luchtvaartmaatschappij. 
 
7. De  aansprakelijkheid van de touroperator 
De aansprakelijkheid ven de touroperator is niet 
betrokken in geval van overmacht ( zoals gedefineerd 
in art.14§2.b van de Belgische Reiscontractenwet) of 
van een gebeurtenis die hij zelfs met inachtneming 
van de grootste zorgvuldigheid niet kon voorzien of 
verhelpen (waaronder overboeken niet is inbegrepen). 
Bovendien  is Morabeza reizen wettelijk verplicht in 
de mate van het mogelijke bijstand en hulp te 
verlenen  aan de in moeilijkheden verkerende 
reizigers tijdens de uitvoering van het reiscontract. In 
deze gevallen (overmacht of hulp en bijstand) kan de 
touroperator de door en hen gemaakte kosten voor 
extra vervoer en/of verblijf ten laste leggen van de 
reizigers .   
    
8. Verzending van de reisdocumenten 
De reisdocumenten worden per email verstuurd. Op 
verzoek, is de verzending van de documenten per post 
mogelijk. Deze service bedraagt 2,50 euro per 
persoon met een min. van 5,00 euro per dossier. 
 
 
 
 


