
Cabo Verde
... eilanden van contrasten ...

www.morabezareizen.com

Sal - Boa Vista - Maio - Santiago - Fogo - Brava - Santo Antão - São Vicente - Santa Luzia - São Nicolau
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Dat was liefde op het eerste gezicht!

Binnenkort is het 20 jaar geleden dat we deze 
eilandengroep, die tussen drie continenten verscholen 
ligt, ontdekt hebben.
In die tijd stond het toerisme er nog in zijn kinderschoenen 
en slechts enkele  windsurfers en duikers hadden deze 
eilanden midden in de Atlantische Oceaan ontdekt.

Wat ons op slag kon bekoren waren de permanente zon, 
de uitgestrekte witte zandstranden en het azuurblauwe, 
kristalheldere water. Op ons avontuur werden we verleid 
door de gastvrije bevolking, de beklemmende muziek 
van de “mornas” en de duizelingwekkende, soms groene 
maanlandschappen.
Elk eiland heeft zo zijn eigen karakter, getekend door zijn 
geschiedenis, de natuur en zijn inwoners. Net door dat 
unieke karakter is elk eiland het ontdekken waard.

Morabeza Reizen nodigt u uit om deze kleine eilanden 
te ontdekken, waar authenticiteit nog geen plaats heeft 
moeten ruimen voor massatoerisme.  Of u nu sportief bent 
aangelegd, naar iets compleet anders op zoek bent of als 
u aan de dagelijkse sleur en stress wenst te ontsnappen, 
Kaapverdië biedt voor elk wat wils.

Wij hopen dat u bij het lezen van de volgende pagina’s 
plezier vindt in het ontdekken van deze archipel en 
dat u heerlijk kunt wegdromen naar uw volgende 
reisbestemming.  Onze medewerksters staan steeds voor 
u klaar om uw vakantie volgens uw wensen in te kleuren.

Kaapverdië 

© Michael Riehle
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Gelegen te midden van de Atlantische Oceaan, voor de Senegalese kust, biedt deze afgelegen vulkanische 
archipel een waaier aan troeven die u uitnodigen om erheen te reizen en te onthaasten …

De Kaapverdische eilanden liggen verscholen op het kruispunt 
van 3 continenten, tussen Europa, Afrika en Amerika.  Deze 
geografische ligging vormt de basis van het verweven karakter 
van deze eilanden.

Het is een gebied van 
contrasten dat evenveel 
bestemmingen biedt als er 
eilanden zijn.  10 eilanden en 
8 kleinere eilanden vormen 
de parels van de Atlantische 
oceaan.  Door hun ligging ten 
opzichte van de wind kunnen 
we de eilanden in 2 groepen 
indelen.  In het zuiden liggen 

de benedenwindse eilanden of Sotavento waarvan Maio, 
Santiago, Fogo en Brava deel uitmaken.  Sal, Boavista, São 
Nicolau, Santa Luzia, São Vicente en Santo Antão vormen dan 
weer de bovenwindse eilanden of Barlavento.

In de 15de eeuw werden deze eilanden door de Portugezen 
ontdekt.  Al gauw groeide de archipel uit tot de draaischijf van 
de slavenhandel.  De samensmelting van Portugese kolonisten 
en Afrikaanse slaven schonk het licht aan het Creoolse volk.  
Dit kleine land heeft zijn onafhankelijkheid verworven in 1975 
en kent vandaag een grote politieke stabiliteit.  Daardoor is 
de toeristische interesse er in de loop van de afgelopen 5 jaar 
toegenomen en staan er nieuwe projecten op stapel voor de 
bouw van residentiële complexen en hotels.

De Kaapverdische bevolking onderscheidt zich door haar 
optimisme, vrolijkheid en  gastvrijheid.  De cultuur is een 
smeltkroes van Afrikaanse en Portugese invloeden. 

Kaapverdië

De Kaapverdiër is gepassioneerd door muziek, dans, familie en 
het leven.

Het subtropische droge klimaat van de archipel wordt 
gekenmerkt door een gemiddelde temperatuur van ongeveer 
25°C en kent erg weinig seizoensschommelingen.  U kunt 
Kaapverdië dus het hele jaar door verkennen.

Het is een paradijs van zon en zee waar u zowel de eindeloze 
gouden of zilveren stranden kunt bewonderen als de uitgestrekte 
woestijnlandschappen en de indrukwekkende reliëfs die door 
diepe en groene valleien gedomineerd worden.  En dit, of 
u nu op zoek bent naar rust, avontuur of een buitengewone 
ervaring.

De eilanden Sal, Boavista, São Vicente, Santo Antão en 
Santiago bieden kwaliteitsvolle hotelinrichtingen (4 sterren).  
Wanneer u andere, kleinere of minder toeristisch ontwikkelde 
eilanden bezoekt, overnacht u in kleine pensions die bijzonder 
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aangenaam en typisch zijn.  Bepaalde etablissementen of 
restaurants beantwoorden nog niet aan de internationale 
normen, maar zijn daardoor niet minder charmant.

Tijdens uw reis naar Kaapverdië laat u de tijd beter op zijn 
beloop en moet u rekening houden met bepaalde last-minute 
wijzigingen die steevast met de lokale glimlach worden opgelost 
(dit geldt in het bijzonder voor binnenlandse vluchten).

10 goede redenen om voor Kaapverdië te kiezen !

•	 zon het hele jaar door
•	 stabiel politiek regime
•	 bevoorrechte bestemming, ver weg van het massatoerisme
•	 grote diversiteit van de eilanden
•	 schitterende stranden
•	 hartelijke en gastvrije bevolking 
•	 paradijs voor watersporten (duiken, windsurf, kitesurf, vissen), 

voor trektochten en verkenningstochten
•	 bestemming dicht bij Europa (6u00 van Brussel)
•	 geen verplichte vaccinaties
•	 verwaarloosbaar tijdsverschil 

Sal

Boavista

Santo Antão

Maio

Santiago

Fogo

Brava

São Vicente

São Nicolau

Santa Luzia

Oceano Atlantico

Hoofdstad: Praia

Oppervlakte: 4033 km²

Bevolking: 434.263 inwoners

Politiek regime: Democratie

Taal: Portugees

Hoogste punt: Mont Fogo (2829 m)

Nationaal gerecht: catchupa
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Het stralende licht en de heldere lucht onthullen de intense 
kleurenpracht van de plaatselijke natuur.

De belangrijkste troeven van Sal bevinden zich in het zuiden van 
het eiland.  In Santa Maria, een klein dorpje langs de kustlijn, 
strekt zich over een lengte van maar liefst 8 km een prachtig, 
gouden zandstrand uit dat wordt omringd door azuurblauw 
water.  Hier zijn alle elementen voor ontspanning en watersport 
aanwezig.  De rijke onderwaterfauna is een paradijs voor 
duikers en vissers. De befaamde « surfspots » lokken op hun 
beurt de meest fervente surfers, wind- en kitesurfers en andere 
watersportliefhebbers naar het eiland.

Het vakantieoord Sal ligt op een vlakke en woestijnachtige landtong, omringd door schitterende gouden 
of zilveren zandstranden en kristalhelder water. Een waar paradijs voor liefhebbers van zalig genieten en 

watersport.

Dit vulkanische eiland, dat door de Portugezen Llana of Plana 
(vlakte) werd gedoopt, is in de loop der eeuwen door de 
sterke erosie en het gebrek aan neerslag geëvolueerd tot een 
heuse woestijnvlakte.  De eerste bewoners vestigden zich er 
rond de 19de eeuw.  Het eiland dankt zijn huidige naam “Sal” 
(zouteiland) aan de heropleving van de zoutwinning, waardoor 
het eiland een economische bloei kende. 
Vandaag leeft de plaatselijke bevolking hoofdzakelijk van de 
visvangst en het toerisme.

Bij uw aankomst op het eiland Sal zal u aangenaam verrast 
worden door de bijzondere atmosfeer die er hangt.  Sal is 
een ruw gebied dat bestaat uit rotsen, zand en zout. Dankzij 
de passaatwind die over het eiland waait, geniet Sal een zacht 
klimaat.

Sal
Oase in volle zee ©
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Espargos

Palmeira

Santa Maria

Espargos

Mudeira

Palmeira
Pedra 
Lume

Ponta Norte

Ponta Fiura

Calhetiniha
Buracona

Baia de Fontona
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OCEANO  ATLANTICO

Hoofdstad: Espargos

Oppervlakte: 216 km2

Lengte: 30 km van noord tot zuid

Breedte: 12 km van oost tot west

Hoogste punt: 405 m Monte Grande

Aantal inwoners: 17.631

Sal is met zijn talrijke kleine restaurants, bars en  
hotelvoorzieningen  zonder enige twijfel het meest 
kosmopolitische eiland van de hele archipel.

Wij hebben voor u het hotel Morabeza**** geselecteerd.  Het 
hotel is gelegen aan het strand van Santa Maria en wordt in het 
bijzonder geprezen om zijn rustige omgeving en comfort.

Bezienswaardigheden

•	 Espargos (administratief centrum)
•	 Pedra de Lume (grote krater waarin de zoutmijnen liggen)
•	 Buracona (natuurlijk zwembad gevormd in de rotsen door de 

golfslag)
•	 Palmeira (haven)
•	 Terra Boa, de baai van Algodeiro
•	 De spot van Ponta Preta.
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Hotel Morabeza geniet een uitzonderlijke ligging, langs het 
uitgestrekte gouden zandstrand van Santa Maria en bij de 
ingang van het dorp.
En wat hangt er een ontspannen sfeer!
Bij zonsopgang kunt u genieten van een gratis schouwspel: een 
prachtig zicht op de oceaan zover het oog reikt…  Verder kunt 
u de hele dag door aan diverse activiteiten en (water)sporten 
deelnemen, plaatselijke bezienswaardigheden ontdekken 
of gewoon zalig niets doen.  Na zonsondergang, wanneer de 
duisternis valt en duizenden sterren aan de hemel schitteren, 
is het moment aangebroken om te nippen van een heerlijke 
cocktail aan de bar « La Tortue » en u te laten leiden door 
de typische muziek.  U kunt zich nadien begeven naar de 
restaurants « Les Palmiers » en « La Tortue » die plaatselijke en 
internationale gerechten serveren.

Hotel Morabeza ligt aan de kust, is gebouwd in haciëndastijl en heeft veel weg van een klein dorpje dat 
volledig met bomen en bloemen is beplant; een oord waar u in een familiale sfeer wordt verwelkomd.

Het hotel Morabeza mag zich de pionier onder de hotels in 
Kaapverdië noemen.  Een koppel Belgen, dat intussen meer 
dan veertig jaar geleden op zoek ging naar een milder klimaat, 
besliste om hun vakantiehuis op het eiland Sal te vestigen.  In 
de loop der jaren groeide het oorspronkelijke huis uit tot het 
hotel zoals we het vandaag de dag kennen.  Bij de oprichting 
wilden de gastheren het hotel iets van de plaatselijke levensstijl 
meegeven door een typisch woord uit de Creoolse taal als 
naam te kiezen: « morabeza », wat staat voor zachtheid, 
vriendelijkheid, beminnelijkheid en gastvrijheid.
Deze gastvrijheid en sereniteit kunt u aan den lijve ondervinden 
tijdens uw verblijf in hotel Morabeza.

Hotel Morabeza****

traditie van gastvrijheid

8
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•	 Verblijf : 120 comfortabele kamers en erg confortabele suites 
met terras of balkon, uitgerust met badkamer voorzien van 
douche of ligbad, toilet, telefoon, brandkast, individuele 
airconditioning, koelkast, televisie met schotelantenne - 
kamers tuin - of zeezijde, junior suites zeezijde, master suites 
- beschikbare kamertypes: dubbele kamers (max. 2 pers.), 
junior suites met klein salon (max. 3 pers.), duplex met 1 
kamer in mezzanine (max. 4 pers.), familie suites (max. 4 
pers.) en master suites (max. 2 pers.) - kinderbed (0 tot 2 jaar 
inbegrepen gratis) - de executive kamers bevinden zich in 
het nieuwe gebouw, tegenover het tweede zwembad. Deze 
zeezijde kamers zijn ruimer dan de klassieke kamers.

•	 Sport/animatie: - gratis: tennis (ballen betalend), pétanque, 
boogschieten, minigolf, gezondheidsparcours, beach 
volley, gymnastiekzaal, snooker, ping pong, vogelpiek, 
gezelschapsspelen - betalend: duiken, vissen, windsurf, 
kitesurf, massages 

•	 Kredietkaarten : Visa en Eurocard
•	 Wittebroodsweken : 7 nachten reserveren = 6 nachten 

betalen, geschenk bij aankomst.

Sal

Boavista

Santo Antão

Maio

Santiago

Fogo

Brava

São Vicente

São Nicolau

Santa Luzia

Oceano Atlantico

•	 Ligging : langs en op het strand van Santa Maria, bij de ingang 
van het dorp (restaurants, bars en winkels)

•	 Faciliteiten : 2 zoetwaterbaden, gratis strandstoelen en 
parasols rond het zwembad, betalend op het strand (gratis 
voor gasten in half of vol pension) - Beach Club - 3 bars - 
speelzaal met biljart, pingpong - sportzaal - bibliotheek - 
boetieks, kapsalon, kantoor voor autoverhuur - wifi, betalend. 

•	 Keuken : restaurant « Les Palmiers » met openluchtterras 
voor een continentaal ontbijt (buffet) en diner (internationale 
en lokale keuken, menu of à la carte en half-pensiongasten), 
1x per week Kaapverdische avond met barbecue en muzikale 
omkadering - restaurant Beach Club, op het strand voor de 
lunch. - restaurant « La Tortue », wereldkeuken.

9
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Bijzondere service «  Just for you »

Morabeza Reizen biedt U samen met hotel Morabeza de 
mogelijkheid om enkele bijzondere diensten te reserveren voor 
uw vertrek.
Wij stellen U graag voor: 
•	 een diner samengesteld uit gegrilde langoest, 1 fles 

champagne Senez, crème brûlée en koffie
•	 Privé transfert luchthaven - hotel en of / hotel - luchthaven 
•	 VIP service : privé transfert luchthaven Sal – hotel Morabeza  

1 fles champagne Senez in de kamer
•	 EXTRA service : 1 fles champagne Senez en 1 fruitmand in de 

kamer
       
( prijzen beschikbaar in de prijslijst van Morabeza Reizen) 

Hotel Morabeza stelt een nieuw kamer- en suitetype voor: de 
« executives ».
De « executives » bevinden zich in de nieuwe vleugel van het 
hotel, tegenover het tweede zoetwaterzwembad.

De 18 executive kamers ( dubbel, twin of in gebruik als single) 
zijn allen zeezijde.
Deze comfortabele en met smaak ingerichte  kamers zijn ruimer 
dan de klassieke kamers.
Ze beschikken over een terras of balkon, een badkamer 
met bad, een haardroger, directe telefoon, sateliettelevisie 
met plasmascherm, mini koelkast, brandkast, individuele 
airconditioning, ventilator en WIFI toegang ( betalend).

De 2 executive suites (zeezijde) bevinden zich op het 1e verdiep 
en beschikken over een prachtig terras.
De suites bestaan uit een grote kamer, 1 groot salon, een 
dressing en een badkamer, samen 80m2.
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Windsurfen, kitesurfen en surfen met Surf Zone Cabo Verde

Een krachtige passaatwind, langs de kustlijn, met een 
gemiddelde snelheid tussen 15 en 20 knopen, golven die perfect 
breken en een aangename watertemperatuur gedurende het 
hele jaar, om deze kwaliteiten wordt de baai van Santa Maria 
door kenners beschouwd als één van de 5 beste bestemmingen 
ter wereld om aan surfen, wind- en kitesurfen te doen.
Deze sporten worden gedurende het hele jaar beoefend.  Voor 
beginners is het wenselijker om in de zomer met de discipline 
kennis te maken.  De meest fanatieke beoefenaars kunnen zich 
dan weer van november tot eind maart uitleven, als de wind 
het sterkst staat.

De club Surf Zone Cabo Verde: gelegen voor het hotel Morabeza 
- eerste klasse school voor kitesurf, windsurf en surf - verhuur 
van planken en zeilen - stages, in meerdere talen, zowel voor 
beginners als voor gevorderden.

Meer info op aanvraag of op de website: 
www.surfcaboverde.com 

Duiken met het Scubateam Cabo Verde

Grotten, steile of overhangende kliffen en scheepswrakken 
worden hier door tropische en Atlantische diersoorten bewoond.  
Verpleegster- en citroenhaaien, chirurgvissen, murenes, 
zaagbaarzen, reuzenmanta’s en andere soortgenoten van 
plaatselijke fauna gedijen in een majestueus vulkanisch decor 
met talrijke grotten, bekleed met gele, oranje kalkkoralen.
Duiken is mogelijk voor iedereen en het hele jaar door.  Het 
beste, meest optimale seizoen, loopt van april tot oktober. 
Houd er echter wel rekening mee dat een minimale beheersing 
vereist is om in de Atlantische Oceaan te duiken.  19 sites van 
11 tot 45 m worden voorgesteld.

De club Scubateam: gelegen op het strand, op 50 meter van 
het Morabeza hotel - kwaliteitsvolle en veilige diensten, in 
meerdere talen - uitrusting CRESSI SUB - meerdere aangeboden 
formules, met of zonder materiaal,  waaronder waterdoop, 
forfait 5 dagen/10 duiken, cursus Padi Open Water tot Dive 
Master.

Meer info op aanvraag of op de website: 
www.scubateamcaboverde.com.
Momenteel is er geen decompressiekamer beschikbaar op Kaapverdië

Watersporten

©
 S

cu
ba

te
am

©
 B

jo
rn

Sal is de plek bij uitstek voor liefhebbers van de zeebodem, voor surfers en windsurfers 
op zoek naar uitstekende “surfspots”
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Bezienswaardigheden op Sal 

Cruise over het eiland, door de woestijn, in een pick-up op 
zoek naar schitterende lokale bezienswaardigheden.  De eerste 
etappe leidt naar de essentie van het eiland: de zoutmijnen van 
Pedra de Lume.  Vandaag liggen deze zoutmijnen er verlaten bij.  
Nochtans lagen ze destijds aan de basis van de economische 
ontwikkeling van het eiland Sal.  Deze grandioze site bevindt 
zich in het hart van een uitgedoofde vulkaankrater  en verrast 
iedereen met zijn surrealistische kleurenpallet.  De volgende 
etappe brengt u tot in Espargos, het administratieve centrum 
van het eiland.  Vervolgens bezoekt u het dorp  Palmeira en zijn 
haven, om de rondreis uiteindelijk af te sluiten in Buracona.  Dit 
bassin werd door de golven in de vulkanische rotsen geslagen. 
Van hieruit heeft u een fantastisch zicht en ervaart u zelf hoe 
de golven tegen de rotsen inbeuken.  De meest onbevreesde 
zielen kunnen in het natuurlijke zwembad baden.

Daguitstappen
Daguitstappen

(programma onder voorbehoud van wijzigingen) 

Oversteek tussen golven en duinen

Schuim de zeeën af met een gemiddelde snelheid van 20 
knopen, aan boord van de Ilan Voyager, een gemotoriseerde 
trimaran, richting het eiland Boa Vista.  Met wat geluk zorgen 
dolfijnen en walvissen voor de nodige animatie tijdens de 
oversteek.
Boavista is een woestijnachtig eiland dat door kristalhelder 
water omringd wordt.  De landschappen worden gevormd door 
duinen, oases en kleine rustige dorpjes waar de tijd is blijven 
stilstaan.   Op het programma staan: de woestijn van Viana, het 
dorp Povoação Velha en het prachtige strand van Santa Monica. 
Reservatie en betaling enkel ter plaatse
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Boa Vista is het meest oostelijk gelegen eiland van de archipel 
en ligt dus het dichtst bij het Afrikaanse continent.  Die ligging 
verklaart het dorre klimaat van Boa Vista, waarin slechts 
enkele dadel- en kokospalmen weten te overleven.  Het eiland 
is erg dun bevolkt. De toeristische accommodaties en wegen 
ontwikkelen zich in een snel tempo mede door de opening van 
haar internationale luchthaven.
Boa Vista zal iedereen die op zoek is naar kalmte en rust 
bekoren, maar is eveneens een paradijs voor sportievelingen, 
wandelaars, duikers, windsurfers en vissers.

Kleine ingedommelde dorpjes middenin woestijnachtige landschappen, duinen geschapen door de wind 
en ellenlange zandstranden geven dit eiland een aura van rust, kalmte en ouderwetse charme.

« Boa Vista ! » schreeuwden de zeevaarders, toen dit eiland 
tijdens hun gevaarlijke oversteek van de Atlantische oceaan 
in het vizier kwam…  Deze anekdote dateert inmiddels van 
enkele eeuwen terug.  Talrijke boten die langs de kusten van 
het eiland voeren, leden er schipbreuk.  Boa Vista is immers 
omgeven door riffen en rotsen en bovendien ligt het in een 
erg sterk magnetisch veld, waardoor schepen die de kustlijn 
naderden, dreigden te zinken.  Misschien is het net dankzij 
die natuurlijke bescherming dat het eiland zijn ongetemde 
staat heeft kunnen bewaren.  Vandaag zijn de meest recente 
scheepswrakken uitgegroeid tot erg populaire sites bij duikers 
die er verdoken schatten hopen te vinden.  Boa Vista is eveneens 
een bevoorrechte plaats voor bepaalde vogelsoorten, voor 
walvissen die de wateren doorkruisen en voor schildpadden die 
er eieren komen leggen.

Boa Vista
Nonchalante duinen
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Hoofdstad: Sal Rei

Oppervlakte: 620 km2

Lengte: 30 km van noord tot zuid

Hoogste punt: 387 m, de Monte Estancia

Aantal inwoners: 3.353

Bezienswaardigheden

De schitterende stranden van Santa Monica en Chaves, het 
dorp Rabil en zijn traditionele keramiek, het wrak van Cabo 
Santa Maria op de Costa de Boa Esperança (gestrand Spaans 
schip sinds 1968), de zandduinen van Viana, de vuurtoren van 
Morro Negro.

Aangeboden excursies

•	 rondreis over het eiland: vertrek in Sal Rei, doorreis richting 
Rabil, verkenning van de belangrijkste bezienswaardigheden, 
de zandduinen van Viana en mogelijkheid tot baden aan het 
schitterende strand van Santa Monica.

•	 de schildpadden: van juli tot oktober, in samenwerking met 
Naturalia (plaatselijke organisatie opgericht met de steun 
van de Europese Unie): bewonder het uitkomen van de 
schildpaddeneieren op het strand van Ervatão.

 
Aanbevolen hotels

Parque das Dunas***en Migrante guesthouse (meer details 
over deze hotels vindt u in de hotelbeschrijvingen)
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De overblijfselen van Cidade Velha maken de herinnering aan 
het verleden terug levendig: een verleden van kolonisators en 
een ontworteld volk.  Verderop eist de natuur zijn rechten terug 
op.  Bergketens, woestijnlandschappen, valleien met maïs-, 
bananen-, en suikerrietplantages en ribeiras wisselen elkaar af.

Santiago is de ideale bestemming om de roots van Kaapverdië 
beter te leren kennen.  Santiago onderscheidt zich van de 
andere eilanden door zijn uitgesproken Afrikaanse karakter.  
Het is eveneens een uitgelezen plaats om te wandelen en om 
inheemse vogelsoorten te spotten.

Overblijfselen van een pijnlijk verleden, diepgeankerde Afrikaanse roots en tradities met imposante 
bergen, diepe valleien en een rijkelijke natuur als achtergronddecor.

Het veelzijdige eiland Santiago is de plaats waar het allemaal 
begon.  Sinds de ontdekking van Santiago vestigden de 
Portugezen zich op het eiland van waaruit ze de slavenhandel 
organiseerden.  Door zijn functie als aanloophaven op de route 
naar Brazilië groeide de politieke en commerciële rol van het 
eiland.  Heel zijn geschiedenis lang moest Santiago echter 
vechten tegen talloze hongersnoden, aanvallen van piraten, 
tegen de emigratie en, veel later, voor de afschaffing van de 
slavernij en voor de onafhankelijkheid.

Vandaag gaan moderniteit en historisch erfgoed hand in 
hand.  Praia, de hoofdstad van Kaapverdië, is een gonzende 
stad geworden, waar meer dan een vijfde van de bevolking 
geconcentreerd is.  Het hart van de stad klopt merkbaar op de 
markten, in de haven, op de pleinen en in de bars, waar muziek 
veelal van de partij is.

Santiago
Bakermat van het Creoolse volk ©
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Bezienswaardigheden

Het historische en administratieve centrum van Praia (Platô), 
Cidade Velha en de overblijfselen uit de kolonisatie, het dorp 
Assomada en zijn markt, het vissersdorp Tarrafal en zijn 
schitterende witte zandstrand, bezaaid met kokospalmen.

Aangeboden excursies

•	 rondreis over het eiland: vertrek in Praia, ontdekken van 
het typische karakter van het eiland, ondermeer door het 
bezichtigen van de botanische tuin van S. Jorge, Assomada en 
Tarrafal.  Lunch en terugreis langs de westkust.

•	 Cidade Velha: excursie van een halve dag met vertrek in 
Praia.

Aanbevolen hotels

Hotel Praiamar**** en Pousada Mariberto (meer details over 
de hotels vindt u in de hotelbeschrijvingen)

Hoofdstad: Praia, hoofdstad van Kaapverdië

Oppervlakte: 991 km2

Lengte: 75 km van noord tot zuid

Breedte: 35 km van oost tot west

Hoogste punt: 1394 m, Pico da Antonia

Aantal inwoners: 240.000 ©
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Sobrados in subtiele kleuren, kleine lommerrijke plaatsjes, dennen- en eucalyptusbossen, wijngaarden 
en koffieplantages, vallen één voor één onder het toeziend oog van de allesoverheersende… Pico do Fogo

Fogo rijst als het ware rechtstreeks op uit de oceaan, met een 
zwart, indrukwekkend en soms dreigend uitzicht als gevolg.  De 
vreemde atmosfeer die er hangt, is te wijten aan de vulkanische 
activiteit op het eiland. De Pico do Fogo overheerst het eiland 
door zijn enorme hoogte en drukt zijn stempel op het leven 
en het karakter van de inwoners, die naar verluidt erg fier zijn 
en een meegaand karakter hebben.  De lokale bevolking is 
verplicht om zich naar de grillen van de vulkaan te schikken. Het 
is immers dankzij de vulkaan dat de gronden er zo vruchtbaar 
zijn.  Sommige inwoners hebben het aangedurfd om zich te 
vestigen op de caldeira, de omringende vlakte, om er wijn te 
verbouwen.
Het hart van de vulkaan wordt omringd met flanken van wel 
1000 meter hoog en herbergt een wereld van as en zwarte lava, 
waar een quasi absolute stilte heerst.  Op de steile hellingen 

wisselen woestijnachtige landschappen elkaar af met een rijke 
en woeste natuur. 

In het verleden legden enkele kolonisten er met behulp van 
hun slaven katoen- en koffieplantages aan.  Dat leidde tot 
een bloeiende economie, waar de oude koloniale huizen 
(sobrados) in São Filipe tot op vandaag van getuigen.  Jammer 
genoeg zetten de talrijke vulkaanuitbarstingen en watersnood 
veel inwoners ertoe aan om het eiland te verlaten of om zich 
te vervoegen bij de walvisvaarders die koers zetten naar de 
Verenigde Staten. Wat op zijn beurt heeft bijgedragen tot een 
aanzienlijke  emigratie.

Wandeltochten, geschiedenis en lokale geneugten, u vindt het 
allemaal op Fogo!

Fogo
Ruw en woest vulkaaneiland ©
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Bezienswaardigheden

•	 De vulkaan Pico do Fogo, zijn krater en het dorp Chã das 
Caldeiras; São Filipe, een klein stadje met vredige en kleurrijke 
straten; Mosteiros, een dorp waar koffie wordt geteeld.

•	 Niet te missen: de festas das bandeiras (laatste week van de 
maand april), het feest van São Filipe op 1 mei, degustaties 
van de plaatselijke wijn, schapenkaas en koffie.

 
Aangeboden excursies

Mosteiros en Chã das Caldeiras (volledige dag, lunch 
inbegrepen). Vertek in São Filipe, bezoeken van de vulkaan, Chã 
das Caldeiras en Mosteiros, traject via diverse kleine dorpjes.  
Landschappen gekenmerkt door lavastromen, wijngaarden en 
huizen opgetrokken in lavasteen.

Aanbevolen verblijfplaatsen

Colonial House en Pousada Pedra Brabo (meer details over 
deze hotels vindt u in de hotelbeschrijvingen)

Hoofdstad: São Filipe

Oppervlakte: 476 km²

Lengte: 26 km van noord tot zuid

Breedte: 24 km van oost tot west

Hoogste punt: 2829 m, Pico do Fogo

Aantal inwoners: ongeveer 40.000 ©
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Bezienswaardigheden

Vila do Maio, zijn kerk en enkele overblijfselen van de Portugese 
kolonisatie, de feesten van Santa Cruz (3 mei), de zoutpannen 
en de pittoreske dorpjes van Calheta en Morro.

Verblijfplaats

Hotel Bom Sossego Residencial (meer details over dit hotel 
vindt u in de hotelbeschrijvingen)

Immense woestijnlandschappen, lange witte zandstranden… 
In deze verzengende hitte vindt u absolute rust en kalmte.

Op Maio kunt u volledig herbronnen.  Het leven gaat er zijn gang 
in alle rust.  Af en toe wordt de stilte doorbroken door het gekraai 
van een haan of het gebalk van een ezel.  De authenticiteit 
van het eiland is volledig intact gebleven en morele waarden 
bepalen er nog steeds het sociale leven.  Modernisme en 
toerisme hebben tot op heden weinig vat op het eiland; al moet 
gezegd dat sommige investeerders sterk geïnteresseerd zijn in 
de tot nog toe ongerepte troeven van het eiland. 
Vanuit geologisch standpunt lijkt het eiland sterk op Sal of Boa 
Vista, al regent het op Maio regelmatiger, wat een intensieve 
herbebossing met acaciabomen mogelijk maakte.  Vandaag bezit 
Maio het grootste natuurpark van Kaapverdië.  De zeefauna is er 
overvloedig en tijdens de zomer verkiezen talrijke schildpadden 
de afgelegen stranden om er hun eieren te komen leggen.

Maio
Sereniteit en authenticiteit

Hoofdstad: Vila do Maio  (of Vila do Porto Inglês)

Oppervlakte: 269 km²

Lengte: 31 km van noord tot zuid

Breedte: 25 km van oost tot west

Hoogste punt: 436 m, Monte Penoso

Aantal inwoners: ongeveer 6.000
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Grillige reliëfs, steile hellingen, woeste natuur 
en een schitterende, kleurrijke bloemenpracht.

Het eiland Brava heeft een mysterieus kantje…  Dit erg kleine 
eiland ligt zo goed als volledig geïsoleerd. Een sterke wind en 
hevige golfslag maken het eiland moeilijk toegankelijk.  De 
luchthaven is gesloten en de bootvaarten die de oversteek 
moeten garanderen, worden vaak geannuleerd of hebben 
enkele dagen vertraging.
Wie het geluk heeft om het eiland te betreden, ontdekt er 
steile kustlijnen die uitmonden in kleine baaien die bezaaid 
zijn met kleurrijke huisjes.  Verder in het binnenland zorgt 
een aanhoudende mist voor een aangenaam klimaat en een 
frissere temperatuur in vergelijking met de andere eilanden.  
In het vochtige klimaat creëren bougainvillea’s, hibiscussen, 
amandelbomen en jacaranda’s een explosie aan kleuren. 
Tijdens hun rijke bloei maakt het eiland zijn reputatie als 
bloemeneiland volledig waar.

Bezienswaardigheden

Het mooie stadje Nova Sintra, de baai van Furna, het dorp Fajã 
d’Agua.

Aanbevolen verblijfplaats

Door de onregelmatige verbindingen over zee is het niet 
mogelijk om op voorhand te reserveren.  Als u het eiland Brava 
echter wenst te bezoeken, raden wij u aan om een vrije week 
in te lassen op het eiland Fogo van waaruit u een plaatsje op de 
oversteek en een verblijfplaats kunt reserveren.

Brava
Ongrijpbaar en wild

Hoofdstad: Nova Sintra

Oppervlakte: 67 km²

Lengte: 11 km van noord tot zuid

Breedte: 9 km van oost tot west

Hoogste punt: 975 m, Fontainhas

Aantal inwoners: ongeveer 6500
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Een bruisende havenstad, historische gebouwen die getuigen van een glorierijk verleden, een hartelijke 
bevolking en de kunst van het feesten op het ritme van de plaatselijke mornas of coladeiras.

Kale en ruwe okerkleurige landschappen die zich uitstrekken 
zover het oog reikt, worden her en der onderbroken door enkele 
bergtoppen of acacia’s.  Enerzijds droogt de aanhoudende 
wind de grond uit, anderzijds, maakt hij de soms overvloedige 
warmte – gelukkig – draaglijker.  Maar, São Vicente wordt in de 
eerste plaats getypeerd door een havenstad: Mindelo.  Mindelo 
bevindt zich aan de voet van twee uitgedoofde vulkanen en 
bruist van het leven.  De gonzende sfeer die er heerst, staat in 
schril contrast met de rest van het eiland.  Het loopt er over van 
cafés, restaurants en kleine handelszaken.  ‘s Avonds komen de 
inwoners samen op de pleinen om een babbel te slaan.  Het 
nachtleven bereikt zijn hoogtepunt in de vele bars, op de tonen 
van de typische mornas of op ritmischere muziek, en eindigt 
vaak pas in de vroege uurtjes, meestal met een lokaal gerecht 
of catchupa.

De havenactiviteiten van Mindelo liggen aan de basis van 
de ontwikkeling van São Vicente.  De Engelsen legden er de 
noodzakelijke basis voor de uitbreiding van de haven.  In het 
gouden tijdperk meerden trans-Atlantische stoomboten er aan 
om hun voorraden opnieuw aan te vullen. Op de kaaien lagen 
hopen kolen opeengepakt.  Het eiland kende een overvloed 
aan voedsel en werkgelegenheid.  Mindelo was een wereldse 
stad en zijn rijke bloei oefende een enorme aantrekkingskracht 
uit op de bevolking van andere eilanden en Europa, wat een 
belangrijke rassen- en cultuurvermenging in de hand werkte.  
De komst van nieuwe technologieën betekende jammer genoeg 
het begin van het verval van de stad. 

Als u in het historische centrum rondwandelt, onder de mensen, 
op de markten, en af en toe eens halt houdt om te genieten van 
de lokale muziek, zult u pas echt merken hoe bijzonder de sfeer 
op São Vicente is.

São Vicente
Feestelijke en artistieke levendigheid ©
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Bezienswaardigheden

Mindelo, panorama vanop de Monte Verde (bij helder weer), 
het strand van Baia das Gatas, de route naar Calhau, het 
vissersdorp São Pedro.

Niet te missen: carnaval in februari en het festival van Baia das 
Gatas in augustus.

Aangeboden excursies

Rondreis over het eiland van een halve dag: langsheen het 
hoogste punt van het eiland vertrekt een ontdekkingstocht 
over de uitgestrekte landschappen, naar Baía das Gatas, Calhau 
en Mindelo.

Aanbevolen verblijfplaatsen

Hotel Porto Grande en pension Jenny (meer details over dit 
hotel vindt u in de hotelbeschrijvingen)

Hoofdstad: Mindelo

Oppervlakte: 227 km²

Lengte: 16 km van noord tot zuid

Breedte: 24 km van oost tot west

Hoogste punt: 774 m, Monte Verde

Aantal inwoners: ongeveer 74000
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Bergmassieven doorkliefd met ruwe of groene canyons, bezet met afgelegen dorpjes, landbouwgronden 
en majestueuze drakenbomen.

Uit het intense vulkanische verleden van São Nicolau is een 
indrukwekkend decor ontstaan dat door diep ingesneden, 
moeilijk toegankelijke kusten en berglandschappen met diepe 
valleien gekenmerkt wordt.  Ruwe en grillige landschappen 
grenzen er aan vruchtbare landbouwgebieden, waarop maïs, 
rietsuiker, bananen en groenten geteeld worden.  São Nicolau 
viel ooit te vergelijken met de graanschuur van Kaapverdië.  
Sprinkhanenplagen en herhaaldelijke droogtes hebben echter 
een groot deel van het potentieel van het eiland verwoest.
De zwarte zandstranden (die volgens sommigen heilzame 
eigenschappen hebben) worden als het ware uitgesneden in 
de kustlijn en de omliggende wateren, die erg in trek zijn bij 
zwaardvis- en marlijnvissers dankzij hun erg rijke visbestand.

De geschiedenis van het eiland werd getekend door een 
beperkte kolonisatie, piratenaanvallen, hongersnoden en 
emigratiestromen, maar eveneens door de oprichting van een 
Portugees seminarie-lyceum waaruit talrijke intellectuelen en 
poëten zijn voortgekomen die hun stempel op de geschiedenis 
van het land hebben gedrukt en die de huidige generatie nog 
steeds beïnvloeden.

Het lokale toerisme op São Nicolau is nog erg rudimentair, maar 
de inwoners zijn van nature erg gastvrij en spontaan.  Hier wordt 
het ritme van het leven nog bepaald door diepgewortelde 
tradities, waarmee dans en muziek onlosmakelijk verbonden 
zijn.

São Nicolau is een boeiend eiland dat zijn rijkdom ten volle 
prijsgeeft tijdens wandelingen en bij het contact met de 
bevolking.

São Nicolau
Landelijke eenvoud ©
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Bezienswaardigheden

•	 Het dorp Ribeira Brava met zijn koloniale huizen en kleine 
tuintjes, het zwarte zandstrand van Tarrafal, het panoramische 
zicht vanop de Monte Gordo, Queimada en de productie van 
de lokale drank grogue.

•	 Niet te missen: het gemoedelijke carnaval en de 
geïmproviseerde tocatinas.

Aanbevolen verblijfplaats

Pension Tocely (meer details over dit hotel vindt u in de 
hotelbeschrijvingen)

Hoofdstad: Ribeira Brava

Oppervlakte: 343 km²

Lengte: 25 km van noord tot zuid

Breedte: 50 km van oost tot west

Hoogste punt: 1312 m, Monte Gordo

Aantal inwoners: ongeveer 14000

São Nicolau

Ribeira 
de Pata

Faja de Baixo

Fontainhas

Ribeira Brava

Porto da Lapa
Tarrafal
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Een adembenemend decor… gekartelde bergkammen omgeven door wolkensluiers, steile hellingen die in 
de woeste zee duiken en een weelderige vegetatie die in alle vrijheid kan groeien.

Hier ontplooit Moeder Natuur zich naar hartenlust tot een 
oogstrelend decor.
Santo Antão wordt doorkruist door een bergketen die het eiland 
in twee totaal verschillende helften opdeelt.  In het zuiden is 
het landschap ruw en rotsachtig.  De kale reliëfs zorgen voor 
een adembenemende en indrukwekkende sfeer.
In het noorden daarentegen, creëren de stapelwolken, die hier 
en daar doorprikt worden door bergtoppen, een microklimaat 
dat een weelderige flora herbergt.  Het landschap ondergaat er 
een ware metamorfose en biedt een magnifiek schouwspel.
In de dalen van de imposante bergen vloeien de groene valleien 
over in weilanden die ten volle benut worden voor de teelt 
van allerhande gewassen.  De kronkelige wegen banen zich 
een weg tussen bananenbomen, palmen en rietsuikervelden.  
Na de oogst worden de trapiches (molens) langs de weg tot 
leven gewekt door runderen of ezels voor de productie van 
rietsuikersiroop.  Beetje bij beetje verspreiden de aroma’s die 

bij de distillatie vrijkomen zich over de hele vallei.  Zo wordt de 
grogue gemaakt, de nationale drank en trots van het eiland, die 
symbool staat voor de samenhorigheid.
Verderop klimmen kronkelige paadjes van de ezeldrijvers 
langs steile hellingen die naar kleurrijke dorpjes leiden, die 
tegen de bergflanken aan zijn gebouwd en omringd worden 
door duizelingwekkende kliffen.  Naarmate men hoger klimt, 
wordt de lucht kouder en maken tropische planten plaats voor 
eucalyptus- en dennenbossen.  Op de top bieden de gekartelde 
bergkammen een wonderbaarlijk zicht dat tot het eiland São 
Vicente reikt.

Santo Antão is een paradijs voor trekking, bergbeklimmen en 
moutainbiken.

Santo Antão
Excentrieke natuurpracht
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Bezienswaardigheden

De kleine dorpjes Paúl, Chã da Igreja, Fontainhas en de typische 
groguestokerijen.

Aangeboden excursies

Rondreis over het eiland van één dag: ontdekking van de 
schoonheden van het eiland en de typische dorpen via de route 
de la Corda die verbazende panorama’s biedt.

Aanbevolen verblijfplaatsen

Hotel Santo Antao Art Resort en Pedracin village. 
(meer details over deze hotels vindt  in de  
hotelbeschrijvingen)

Hoofdstad: Ribeira Grande

Oppervlakte: 779 km²

Lengte: 43 km van noord tot zuid

Breedte: 23 km van oost tot west

Hoogste punt: 1979 m, mont Tope de Coroa

Aantal inwoners: ongeveer 47000

Santo Antão

Monte Trigo

Tarrafal

Porto Novo

Ponta do SolPonta do Sol

Lajedo

Urgueiro

Ribeira da Cruz

Cha de MorteCurral 
das 
Vacas

Martiene Lombo Velho

Morrinho 
de Egua

Ribeira GrandeRibeira Grande

PombasPombas
Pontinha 
de Janela
Pontinha 
de Janela

Pa˘lPa˘l
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Met gehesen zeilen zetten karvelen koers richting Atlantische Oceaan, met een bemanning en 
zeevaarders aan boord die hun dromen, onbekende streken en rijkdom achternajagen,…

Lissabon kon zijn lot niet ontlopen.  De Taag zette de poorten 
open naar de oceaan, waardoor de stad werd aangemoedigd 
om zijn geschiedenis op zee te schrijven.
Het is net ten tijde van de grote ontdekkingsreizigers dat de 
ligging van de stad, aan de oevers van de rivier, een beslissende 
rol zal spelen in de ontwikkeling van Portugal als maritieme 
grootmacht.  De haven van Lissabon werd het vertrekpunt 
van expedities naar India en Brazilië.  De stad ontpopte zich 
geleidelijk aan tot een commercieel handelscentrum waar 
allerhande koopwaar, specerijen en goud werden verhandeld.  
Dankzij de welvaart tijdens deze glorietijd werden talrijke 
architectonische parels opgetrokken.
Deze bouwwerken getuigen nog steeds van die grandeur, ook 
al werden een aantal gebouwen jammer genoeg vernield door 
aardbevingen.

Vandaag is Lissabon een stad die met fierheid terugkijkt op 
haar verleden en die zich eveneens toekomstgericht opstelt.  In 
Lissabon hangt een mediterrane sfeer.  De stad baadt bovendien 
in een uniek licht dat een bijzondere uitstraling creëert. Het is 
er aangenaam flaneren in de smalle, kronkelende straatjes van 
de middeleeuwse wijk Alfama.  Neem de tram aan de voet van 
de heuvels tot aan het kasteel van São Jorge en geniet er van 
het panorama, bewonder de schoonheid van de historische 
monumenten van Belém, ontdek de modernistische architectuur 
van de paviljoenen van de wereldtentoonstelling, proef van de 
culinaire geneugten in de pittoreske bars en restaurants en 
laat u bij het vallen van de avond meevoeren op de zachte, 
verscheurende en melancholische tonen van de fado. 
Lissabon, een stad van charme en contrasten.

Lissabon
Harmonie tussen vroeger en nu
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Bezienswaardigheden

De stad biedt een brede waaier aan bezienswaardigheden 
en activiteiten die naar eigen smaak en wens gecombineerd 
kunnen worden.

Aangeboden excursies

•	 Toeristisch Lissabon: een bezoek van een halve dag aan de 
wijk Belém (koetsenmuseum, het klooster van Jeronimos en 
de toren van Belém), een wandeling in de wijk Alfama, Rossio 
en een bezoek aan het plein Marquês de Pombal.

•	 Mogelijkheid tot uitbreiding van het bezoek richting Sintra. 
‘s Morgens, de route van « toeristisch Lissabon » en in de 
namiddag bezoek aan het Koninklijk paleis van Sintra en 
ontdekking van de strandplaatsen Cascais en Estoril.

Aanbevolen verblijfplaats

Hotel Mundial**** 
(meer details over dit hotel vindt u in de hotelbeschrijvingen)

Hoofdstad: van Portugal

Oppervlakte: 84,6 km²

Aantal inwoners: ongeveer 800.000

Politiek regime: démocratie

© Hotel Mundial
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De Kaapverdische eilanden bieden tal van mogelijkheden.  In wat volgt, stellen wij u meerdere 
rondreizen voor die als totaalpakket geboekt kunnen worden of die naar eigen wens samengesteld 

kunnen worden.  De aangeboden hotels, vluchten en voorgestelde excursies, zijn onder voorbehoud van 
beschikbaarheid op het ogenblik van reservatie.

Dag 1 

Vlucht Brussel - Lissabon – Sal
Verblijf in hotel Morabeza, 2 nachten,op basis van een dubbele 
kamer met zicht op de tuin, inclusief ontbijt
Dag 2 

Vrije dag op Sal
Dag 3 

Vlucht Sal - São Vicente
Oversteek met de ferry naar het eiland Santo Antão
Verblijf in hotel Santantao Art Resort, 2 nachten, op basis van 
een dubbele superieure kamer inclusief ontbijt
Dag 4 

Dagexcursie (lunch inbegrepen)
Op het programma: de vallei van Paúl, Janela, Passagem, 
Ribeira da Torre, Fontaínhas, Chã da Igreja en Cruzinha.  Tijdens 
deze daguitstap kunt u optimaal genieten van het gevarieerde 
landschap langs de route de la Corda en doorkruist u diverse 
typische dorpjes en landbouwgebieden.
Dag 5

Oversteek met de ferry naar het eiland São Vicente
Verblijf in hotel Porto Grande, 2 nachten, op basis van een 
dubbele standaardkamer inclusief ontbijt.
Dag 6

Halve dagexcursie (lunch niet inbegrepen)
Op het programma: beklimming per auto van de Monte Verde, 
(innemend zicht op Mindelo en de baai), de dorpen Calhau en 
Baia das Gatas en verkennen van Mindelo.
Dag 7

Vlucht São Vicente - Sal
Dag 8

Retourvlucht  naar Europa of verlenging in hotel Morabeza

Rondreizen
met vertrek vanuit Brussel

MORNA

8 DAGEN/6 NACHTEN
SAL (2N) – SANTO ANTAO (2N) - SAO VICENTE (2N)

FUNANA

8 DAGEN/6 NACHTEN
SAL (1N) – SAO NICOLAU (1N) – SAO VICENTE (2N) – SANTO ANTAO (2N)

Dag 1 

Vlucht Brussel  - Lissabon - Sal
Overnachting in hotel Morabeza, op basis van een dubbele 
kamer met zicht op de tuin en inclusief ontbijt
Dag 2  

Vlucht Sal - São Nicolau
Overnachting in pension Tocely, op basis van een dubbele 
standaardkamer inclusief ontbijt
Dag 3

Vlucht São Nicolau - São Vicente
Verblijf in hotel Porto Grande, 2 nachten, op basis van een 
dubbele standaardkamer met ontbijt
Dag 4

Halve dagexcursie (lunch niet inbegrepen)
Op het programma: beklimming per auto van de Monte Verde, 
(innemend zicht op Mindelo en de baai), de dorpen Calhau en 
Baia das Gatas en verkennen van Mindelo.
Dag 5

Oversteek met de ferry naar het eiland Santo Antão
Verblijf in hotel Santantao Art Resort, 2 nachten, op basis van 
een dubbele superieure kamer inclusief ontbijt
Dag 6

Dagexcursie (lunch inbegrepen)
Op het programma: de vallei van Paúl, Janela, Passagem, 
Ribeira da Torre, Fontaínhas, Chã da Igreja en Cruzinha.  
Dag 7

Oversteek met de ferry naar het eiland São Vicente
Vlucht São Vicente - Sal
Dag 8

Retourvlucht naar Europa of verlenging in hotel Morabeza
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Dag 1 

Vlucht Brussel  – Lissabon - Sal
Verblijf in hotel Morabeza, 2 nachten, op basis van een 
dubbele kamer met zicht op de tuin en inclusief ontbijt 
Dag 2

Vrije dag op Sal
Dag 3

Vlucht Sal - Santiago
Verblijf in hotel Praiamar, 2 nachten, op basis van een dubbele 
standaardkamer inclusief ontbijt
Dag 4

Dagexcursie (lunch inbegrepen)
Op het programma: de botanische tuin van S. Jorge, Assomada, 
de serra de Malagueta, het dorp Tarrafal en de plaatsjes 
Calheta de S. Miguel en Pedra Badejo.
Dag 5

Vlucht Santiago - Fogo
Verblijf in pousada da Bela Vista, 4 nachten, op basis van een 
dubbele standaardkamer inclusief ontbijt
Dag 6

Vrije dag op Fogo
Dag 7

Vrije dag op Fogo
Dag 8

Dagexcursie (lunch inbegrepen)
Op het programma: de vulkaan, het natuurpark van Chã das 
Caldeiras (ter plaatse, naar eigen smaak, degustatie van de 
wijn geproduceerd op Fogo, van de lokale geitenkaas en/of 
beklimming van de krater, ontstaan in 1995), wandeling 
richting Monte Velha.
Dag 9

Vlucht Fogo - Santiago 
Overnachting in hotel Praiamar, op basis van een dubbele 
standaardkamer inclusief ontbijt
Dag 10 

Vlucht Santiago - Maio
Verblijf in  Hotel  Bom Sossego Residencial, 2 nachten, op 
basis van een dubbele standaardkamer inclusief ontbijt
Dag 11

Vrije dag op Maio
Dag 12

Vlucht Maio - Boavista 
Verblijf in hotel Parque das Dunas, 2 nachten, op basis van een 
dubbele standaardkamer inclusief ontbijt
Dag 13

Vrije dag op Boavista
Dag 14

Vlucht Boavista - Sal 
Dag 15

Retourvlucht naar Europa of verlenging in hotel Morabeza

BATUKA

15 DAGEN/13 NACHTEN
SAL (2N) – SANTIAGO (3N) – FOGO (4N) – MAIO (2N) – BOAVISTA (2N)

COLADEIRA

15 DAGEN/13 NACHTEN
SAL (1N) - SANTO ANTAO (3N) - SAO VICENTE (1N) - SANTIAGO (4N) - FOGO (2N) - BOAVISTA (2N)

Dag 1 

Vlucht Brussel  - Lissabon - Sal
Overnachting in hotel Morabeza, op basis van een dubbele 
kamer met zicht op de tuin en inclusief ontbijt
Dag 2

Vlucht Sal - São Vicente
Oversteek met de ferry naar het eiland Santo Antão
Verblijf in hotel Santantao Art Resort, 3 nachten, op basis van 
een dubbele superieure kamer inclusief ontbijt
Dag 3

Vrije dag op Santo Antão
Dag 4

Dagexcursie (lunch inbegrepen)
Op het programma: de vallei van Paúl, Janela, Passagem, 
Ribeira da Torre, Fontaínhas, Chã da Igreja en Cruzinha
Dag 5

Oversteek met de ferry naar het eiland São Vicente
Halve dagexcursie (lunch niet inbegrepen)
Op het programma: beklimming per auto van de Monte Verde, 
(innemend zicht op Mindelo en de baai), de dorpen Calhau en 
Baia das Gatas en verkennen van Mindelo.
Overnachting in hotel Porto Grande, op basis van een dubbele 
standaardkamer inclusief ontbijt
Dag 6

Vlucht São Vicente - Santiago
Verblijf in hotel Praiamar, 3 nachten, op basis van een dubbele 
standaardkamer inclusief ontbijt
Dag 7

Vrije dag op Santiago
Dag 8

Dagexcursie (lunch inbegrepen)
Op het programma: de botanische tuin van S. Jorge, Assomada, 
de serra de Malagueta, het dorp Tarrafal en de plaatsjes 
Calheta de S. Miguel en Pedra Badejo.  
Dag 9

Vlucht Santiago – Fogo
Verblijf in Colonial House, 2 nachten, op basis van een dubbele 
standaardkamer inclusief ontbijt
Dag 10

Dagexcursie (lunch inbegrepen)
Op het programma: de vulkaan, het natuurpark van Chã das 
Caldeiras (ter plaatse, naar eigen smaak, degustatie van de 
wijn geproduceerd op Fogo, van de lokale geitenkaas en/of 
beklimming van de krater, ontstaan in 1995), wandeling 
richting Monte Velha.
Dag 11

Vlucht Fogo - Santiago
Overnachting in hotel Praiamar, op basis van een dubbele 
standaardkamer inclusief ontbijt
Dag 12 

Vlucht Santiago - Boavista
Verblijf in hotel Parque das Dunas, 2 nachten, op basis van een 
dubbele standaardkamer inclusief ontbijt
Dag 13 

Vrije dag op Boavista
Dag 14

Vlucht Boavista - Sal
Dag 15

Retourvlucht naar Europa of verlenging in hotel Morabeza
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AANBEVOLEN VERBLIJFPLAATSEN
De hotels in Kaapverdië zijn onderworpen aan de lokale sterrenclassificatie, die niet altijd overeenstemmen met de Europese criteria.

BOA VISTA

Parque das Dunas***

Geselecteerd wegens : zijn uitzonderlijke ligging op het prachtige strand van Chaves.
Ligging : in Chaves, op 3 km van de luchthaven
Faciliteiten : zwembad met kids corner, ligstoelen - tropische tuin - strand met gratis ligstoelen en parasols 
- restaurant en bar - internet-service,TV-zaal - pendelmogelijkheden naar Sal Rei
Verblijf : kleine basiskamers verspreid over 28 bungalows - zicht op zee of zicht op tuin - voorzien van douche, 
koelkast, ventilator en terras met tafel en stoelen.

Migrante guesthouse***

Geselecteerd wegens : zijn charme, stijlvol gerenoveerd oud huis in koloniale stijl 
Ligging : in de oude wijk Sal Rei
Faciliteiten : kleine gezellige bar - kleine patio - internet-service
Verblijf : 5 gepersonaliseerde kamers voorzien van een groot dubbel bed, badkamer met warm water,telefoon, 
ventilator, kluis.

Iberostar club Boavista *****

Geselecteerd wegens : comfortabele all Inclusive gelegen op het prachtige strand van Areja de Chaves 
Ligging: in Chaves , op 3 km van de luchthaven
Faciliteiten: zwembad met kinderhoek, tuinen, buffetrestaurant, all inclusive, themarestaurant mits 
reservatie, Irish pub, zwembadbar, Beach club restaurant,
Fitnesszaal, tennisterrein, animatie overdag en ’s avonds.
Logies : 273 kamers verdeeld in dubbele standaardkamers, superieure kamers en suites. 

Hotel Praiamar****

Geselecteerd wegens : zijn centrale ligging in Prainha, uitgevend op het strand en de oceaan. Ideaal 
vertrekpunt om het eiland te verkennen.
Ligging : in Praia
Faciliteiten : volledig gerenoveerd in 2003 - zoutwaterzwembad, zwembad voor kinderen, jacuzzi, 
tennisfaciliteiten, spel- en gymzaal - restaurant met Kaapverdische en internationale specialiteiten, 3 bars  
- internet wi-fi - wasserij
Verblijf : 120 kamers, 3 suites en 1 presidentiële suite - zicht op zee of zicht op tuin - voorzien van badkamer 
(met douche of bad), airconditioning, minibar, satelliet-TV, haardroger, telefoon, kluis (betalend) en balkon.

Quinta da Montanha

Geselecteerd wegens:  ongeëvenaarde ligging midden in de bergen met een panoramisch uitzicht op de 
weelderige vegetatie en plantages.  Uitstekende uitvalbasis voor wandel – en trektochten. Ideaal voor 
liefhebbers van rust, natuur en het spotten van vogels. Mogelijkheid om de  beklimming van de Pico D’Antonia 
(1394m) te doen. De gastvrije eigenaars zijn perfect franstalig.
Ligging: in Rui Vaz, op 1000 m hoogte, op 20 km van Praia en de luchthaven.
Faciliteiten: restaurant met terras, bar, internet (tegen betaling).
Verblijf: 28 sober ingerichte kamers met badkamer, warm water, terras en satelliet-TV.

Pestana Tropico****

Geselecteerd wegens : zijn ligging, geeft uit op zee.
Ligging : in Prainha
Faciliteiten : zoutwaterzwembad, boetiek, wasserij - restaurant voor het ontbijt en avondmaal 
Verblijf : 447 ruime en aangename kamers, zicht op zee of op zwembad - voorzien van badkamer, 
airconditioning, satelliet-TV, minibar.

SANTIAGO
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Pousada Pedra Brabo

Geselecteerd wegens : zijn charme, karakter van een kleine herberg (een soort rustoord in de bergen) 
gebouwd in vulkanisch gesteente, met een mooie patio, gelegen aan de voet van de caldeira. Kleine maaltijden 
verkrijgbaar, samengesteld aan de hand van lokale producten.
Ligging : Chã das Caldeiras, middenin een vulkanisch landschap
Faciliteiten : receptie, bar, restaurant met terras voor het ontbijt en het avondmaal - panoramisch terras met 
zicht op de vulkaan en patio.
Verblijf : 12 dubbele kamers, eenvoudig en verzorgd - gemeenschappelijke badkamer (2 kamers zijn voorzien 
van een privébadkamer, mits supplement).

Hotel Xaguate****

Geselecteerd wegens : zijn ligging in het rotsachtige voorgebergte dat uitgeeft op zee 
Ligging : in São Filipe
Faciliteiten: receptie 24h/24h - restaurant - bar - WIFI - wasserij - zwembad met panoramisch zicht op de 
zee - parking
Logies: 38 comfortabele kamers - airco - warm water - sateliettelevisie - telefoon - brandkast -minibar en 
terras. 

Colonial house 

Geselecteerd wegens: haar charme en architectuur
Ligging: in het centrum van Sao Felipe
Faciliteiten: 2 ontspanningsruimtes, zwembad, jacuzzi, massage, 1 bar, 1 restaurant met een nationale en 
internationale keuken
Verblijf: 9 gastenkamers elk voorzien van een verschillende decoratie -  uitgerust met satelliettelevisie en een 
privé badkamer. 

Bom Sossego Residencial 

Geselecteerd wegens : één van de zeldzame etablissementen
Faciliteiten: bar – restaurant
Logies: 11 dubbele en 3 single kamers voorzien van een privé douche met warm en koud water, ventilator

Pension Tocely

Geselecteerd wegens: verblijf te midden van de lokale bevolking, doorgedreven kennis van de eigenaar op 
het gebied van visvangst, Tonecas.
Ligging: in Tarrafal, op 50 meter van het strand
Faciliteiten: restaurant en bar, zithoek met televisie - gespecialiseerd in sportvissen
Verblijf: 5 eenvoudige kamers - voorzien van badkamer, ventilator en airconditioning.
 

Hotel Porto Grande****

Geselecteerd wegens: zijn centrale ligging, tegenover het hoofdplein, in het hart van de stad. Ideaal om 
Mindelo te verkennen.
Ligging: in Mindelo
Faciliteiten: restaurant (lokale en internationale keuken) - lobby, bar met terras (live muziek), zwembad, 
discotheek.
Verblijf: 50 comfortabele kamers - voorzien van badkamer met bad of douche, minibar, airconditioning, 
telefoon, satelliet-TV en balkon.

FOGO

MAIO

SãO NICOLAU

SãO VICENTE
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Hotel Foya Branca Resort****

Geselecteerd wegens: ligging langs het strand, rustig gelegen, ideaal voor sportievelingen.
Ligging: in São Pedro, op 12 km van Mindelo
Faciliteiten: restaurant (lokale en internationale keuken), 3 bars waarvan 1 aan het zwembad - tuin, 2 
zwembaden (kids corner) met parasols en ligstoelen, gymzaal, tennisfaciliteiten, verhuur van fietsen, vissen, 
duiken, windsurfen (enkel tegen betaling ter plaatse) - pendelmogelijkheden naar Mindelo (meerdere malen 
per dag).
Verblijf: 74 comfortabele kamers, verspreid over een villacomplex - voorzien van badkamer met douche, 
minibar, airconditioning, telefoon, satelliet-TV, kluis en terras.

Pension Jenny

Geselecteerd wegens: schitterend zicht op de baai van Mindelo
Ligging: in de heuvels, op 5 minuten van het centrum van Mindelo
Faciliteiten: tuin en binnenplaats - bar met internethoek
Verblijf: 20 nette en aangename kamers - voorzien van badkamer met douche, koelkast, airconditioning, 
televisie, terras

Hotel Santao Art Resort****

Geselecteerd wegens: ideale ligging, ver van alle drukte, met een panoramisch zicht op de oceaan en de 
bergen van São Vicente.
Ligging: op 15 minuten wandelen van Porto Novo
Faciliteiten: nieuw etablissement - tuinen, rots/zandstrand voor het hotel - restaurant (lokale en internationale 
keuken) - lobby, bar met terras (live muziek), zoetwaterzwembad met ligstoelen, discotheek, wasserii - gratis 
pendelmogelijkheden tot in Porto Novo
Verblijf: 73 kamers - voorzien van badkamer met douche, koelkast, airconditioning, satelliet-TV, kluis.

Pedracin village

Geselecteerd wegens: eco-toeristisch complex, gelegen in de rustige bergen.
Ligging: in Boca de Coruja, op 10 km van Ribeira Grande
Faciliteiten: eetzaal (Kaapverdische keuken, gerechten op basis van producten van het eigen domein), bar 
- klein zwembad en veranda met zicht op Ribeira Grande en de bergen.
Verblijf: eenvoudige kamers, verdeeld over 10 stenen huisjes - voorzien van badkamer, airconditioning, 
televisie.

Pension Casa das ilhas

Geselecteerd wegens: familieherberg gelegen in de bergen, de zaak word gerund door een Belg, een Fransman 
en een Kaapverdiër. Gelegen middenin de bergen, in de prachtige vallei nabij Paúl. Ideaal vertrekpunt om de 
bergen in te trekken.
Ligging: in Ribeira de Paúl, moeilijk toegankelijk (15 minuten wandelen van de hoofdweg tot het pension)
Faciliteiten: eetzaal (de maaltijden worden klaargemaakt door de « chef » in de familie, naargelang de 
beschikbaarheid van de producten en de inspiratie van de chef), halfpension verplicht, salon met televisie.
Verblijf: 7 eenvoudige kamers (6 twin en 1 triple) - gemeenschappelijke badkamer (2 kamers met 
privébadkamer).

Hotel Mundial****

Geselecteerd wegens: ideale ligging als vertrekpunt voor het verkennen van de stad.
Ligging: in het centrum van Lissabon, nabij het Rossio-plein en de Avenida da Liberdade
Faciliteiten: 2 restaurants waarvan één restaurant met panoramisch zicht - salon-bar, receptie, boetiek, lift, 
parking.
Verblijf: 350 moderne en comfortabele kamer - voorzien van badkamer, haardroger, telefoon, televisie, 
airconditioning, koelkast-bar, kluis.

SANTO ANTãO

LISBONNE
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Gerust van check-in tot check-out

Wat ook de reden van uw reis is en waar u ook 
naartoe gaat, vertrek met een gerust gemoed 
dankzij uw Golden Travel Insurance, de tijdelijke 
reisverzekering van De Europese.

Met de Golden Travel Insurance kunt u uw 
waarborgenpakket volledig zelf samenstellen. 
Elke formule biedt een uitstekende dekking 
voor een optimale bescherming en dat tegen 
een voordelige prijs. Zo kunt u kiezen uit de All 

ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN

Golden Travel Insurance, 
de meest complete reisverzekering

Risks formule, de Assistance Plus, de Full Option 
of de Full Option All Risks formule.

U merkt het, de Golden Travel Insurance 
is uitgegroeid tot de meest complete 
reisverzekering op de markt. En we zijn niet 
de enigen die dit zeggen, want De Europese is 
verschillende jaren na elkaar uitgeroepen tot 
“Travel Insurance Company Of The Year”.

Meer weten? Uw reisagent vertelt er u graag 
meer over.
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