Eilanden
Kaap Verdische

Verlaten
stranden op Maio
Ontdek ongerept São Nicolau
Download de prijs/arrangementenlijst
op www.cabo.nu

Verder: São Vicente, Santo Antão, Santiago, Fogo, Brava, Ilha do Sal en Boavista

Inhoudsopgave en bereikbaarheid

Introductie

2 t/m 5

São Vicente

6 t/m 9

internationale aanvlieghaven

Santo Antão

10 t/m 15
bereikbaar per ferry via São Vicente

São Nicolau

16 t/m 17		

bereikbaar per vliegtuig vanaf
Santiago

Santiago

18 t/m 23		

internationale aanvlieghaven

Fogo

24 t/m 26		
bereikbaar per vliegtuig vanaf Santiago

Brava

27		

Exotische eilanden,

Afrikaanse charme, Portugese stijl
Zo hebben wij de Kaapverdische eilanden omschreven
toen we de archipel als toeristische bestemming in
1996 op de markt hebben geïntroduceerd.
Kaapverdië ligt voor de kust van West Afrika, 1500
kilometer zuidelijker dan de Canarische eilanden, ter
hoogte van het Caribisch gebied.
De eerste jaren was Cabo Verde Travel de enige
aanbieder van toeristische reizen.
Inmiddels worden een aantal strandeilanden,
zoals Ilha do Sal en Boavista breeduit op de markt
aangeboden. Een aantal eilanden is echter nog niet
ontdekt bij de toerist. Cabo Verde Travel biedt alle
9 bewoonde eilanden in dit programma aan.
Boek Kaapverdië als eilandencombinatie of maak
een rondreis en u heeft een afwisselende en veel
zijdige vakantie, want ieder eiland is weer heel
anders.

bereikbaar per ferry vanaf Fogo

Maio

28

bereikbaar per vliegtuig vanaf Santiago

Ilha do Sal

29 t/m 33		

internationale aanvlieghaven

Boavista

Onze reisorganisatie is aangesloten bij het SGR
(Garantiefonds Reisgelden), zodat uw vooruit
betaalde reisgeld van de pakketreis verzekerd is
tegen financiëel onvermogen. Ons aansluitings
nummer is 2412.

34 t/m 35		

Cabo Verde Travel is ook aangesloten bij het
Calamiteitenfonds Reizen, waarvoor we de
Reisvoorwaarden hanteren die in de branche
gebruikelijk zijn.

internationale aanvlieghaven
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Specialisme
Niet alleen onze ervaring en consumentengaranties
zijn reden om uw reis bij ons te boeken.
Alle eilanden kennen we als onze broekzak en alle
accommodaties zijn bezocht, zodat we u optimaal
kunnen adviseren. Bovendien werken we op alle
eilanden met vertegenwoordigers op wie u te allen
tijde kunt terugvallen. Een aantal van hen spreekt
Nederlands, maar in elk geval ook Engels.
Wij weten goed om te gaan met schemawijzigingen
van de binnenlandse vluchten die vaak voorkomen.
Indien noodzakelijk stellen we in overleg met u het
programma bij.

Degelijk en duidelijk
Onder het motto ‘degelijk en duidelijk’ geven we een
overzichtelijke prijsbijlage uit die u op de site kunt
downloaden (www.cabo.nu/prijslijst.pdf)
Bij de reissommen zijn alle kosten inbegrepen,
dus ook van luchthavenbelastingen, visum- en
reserveringskosten.
Uitsluitend de toeristenbelasting dient ter plaatse
te worden voldaan, dat kan helaas niet anders.
We hebben zoveel mogelijk prijsafspraken gemaakt
met toeleveranciers om te voorkomen dat reis
sommen met de dag veranderen.

Iets over Kaapverdië
Kaapverdië is tot 1975 een Portugese kolonie

geweest. Vrijheidsstrijder Amilcar Cabral zorgde
voor de onafhankelijkheid. Naar hem is de interna
tionale luchthaven op Sal vernoemd.
De archipel is een van oorsprong vulkanische
eilandengroep. Sommige eilanden zijn kaal (Sal en
Boavista) en hebben kilometerslange stranden,
terwijl andere eilanden weer bergachtig en groen
zijn en een prachtige natuur hebben, zoals Santo
Antão en Brava.
De bevolking is vriendelijk, maar niet overal goed
ingesteld op het toerisme. In de horeca en ook
taxichauffeurs spreken vaak geen andere taal dan
Portugees of het eigen Creools.
De Kaapverdische muziek zet een groot stempel
op uw vakantie en oefent een aantrekkingskracht
uit op velen. Het ritme zit u na een paar dagen
al snel in het bloed. De snelle Afrikaanse funana
muziek en de rustiger coladeira wisselen elkaar
af, terwijl het land bekend is van de weemoedige
morna, waarvan wijlen Cesaria Evora de bekendste
vertolkster is.
Vanwege de geografische ligging heeft Kaap
verdië natuurlijk een heerlijk klimaat met een vrij
constante temperatuur, variërend van 24 graden
overdag in januari tot 30 graden in juli.
Een echt regenseizoen is er niet, maar in de
maanden van augustus t/m oktober kan er wel eens
een flinke regenbui vallen.
In tegenstelling tot het Caribisch gebied heeft Kaap
verdië geen tropische stormen. Wel staat er een
constante wind, waardoor de vlakke eilanden, zoals
Sal en Boavista goed geschikt zijn voor windsurfers,
met name in de maand februari.

Wat voor vakantie?
Ilha do Sal, Boavista en Maio zijn de strandeilanden
bij uitstek. Naar Sal en Boavista zijn rechtstreekse
vluchten, Maio kan alleen via Santiago worden
bereikt, zodat u deze eilanden met elkaar kunt
combineren. Wie een goede indruk wil krijgen van
Kaapverdië moet zeker meerdere eilanden zien.
Bij de organisatie van uw eilandencombinatie of
rondreis staan de eilanden Santiago, São Vicente en
Sal centraal. Vanaf deze eilanden worden vluchten
naar de kleinste eilanden uitgevoerd.
Combinaties van uitsluitend kleine eilanden kunnen
we niet aanbieden, omdat er onderling geen
(aansluitende) vliegverbindingen zijn.
Santo Antão en Brava zijn uitsluitend per ferry
bereikbaar. Door de afstand tussen sommige
eilanden (tot zo’n 350 kilometer) en het ontbreken
van deugdelijke ferries op de meeste trajecten is
vliegen een must.
De wandelreizen zijn qua verblijf toegespitst op de
mooiste wandellocaties. Cabo Verde Travel zorgt
voor (Duitstalige) wandelroutes en wandelkaarten.
Santo Antão is het wandeleiland bij uitstek en
combineert goed met een verblijf op Santiago. Op
de prijs- en arrangementenbijlage staan de moge
lijkheden vermeld.

Vervoer
Als onafhankelijke reisorganisatie zijn wij niet
gebonden aan één enkele luchtvaartmaatschappij.
Wij bieden onze reizen zo veel mogelijk aan met
rechtstreekse vluchten. Deze zijn er van verschil
lende maatschappijen naar Ilha do Sal,
Boavista, São Vicente en Praia
op Santiago, vaak is er een
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tussenstop op de heen- of terugreis, omdat de dien
sten worden gecombineerd. De vliegduur zonder
tussenstop is ruim 6 uur.
De vluchten tussen de eilanden worden uitgevoerd
door kleine toestellen van een lokale luchtvaart
maatschappij.
Om efficiëncy redenen worden minder goed bezette
vluchten samengevoegd, waardoor schema
wijzigingen voorkomen en er op korte termijn vaak
geen beschikbaarheid meer is. Een eilandencombi
natie of rondreis kunt u derhalve het beste geruime
tijd van te voren vastleggen. Op onze site staan de
actuele schema’s van de internationale vluchten.

Verblijf
Kaapverdië kent een flink aantal goede tweesterren
hotels. In de regel zijn dit familiehotels.
De kamers van deze hotels doen kwalitatief niet
onder voor de wat luxere hotels. De luxere hotels
hebben vaak meer faciliteiten, zoals een zwembad.
Op de minst toeristische eilanden, zoals Maio,
São Nicolau en Brava zijn echter (nog) geen luxere
hotels. Wij bieden op exclusieve locaties ook idyl
le-hotels aan. Deze eenvoudige en kleinschalige
accommodaties worden geleid door Europeanen die
als gelukzoekers permanent in Kaapverdië zijn gaan
wonen. We bieden ze met half-pension aan, omdat
er op deze locaties nauwelijks of geen restaurants
zijn. Alle eilandencombinaties en wandelreizen
worden aangeboden met idylle of 2-sterren hotels
naar keuze. Tegen toeslag kunt u uiteraard ook de
luxere accommodaties boeken. In alle hotels wordt
Engels of Frans gesproken tenzij anders vermeld.

Transfers
Transfers in aansluiting op een internationale vlucht
zijn inbegrepen. Bij aankomst maakt u dan ook
kennis met de plaatselijke vertegenwoordiging. Voor
tussentijdse wissel van eiland krijgt u bij de reis
bescheiden tal van praktische tips. In de regel kunt
u op korte afstanden het beste gebruik maken van
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een taxi en op langere afstanden, zoals op Santiago
en Santo Antão van Aluguers. Dat zijn personen
busjes die als collectief vervoer dienst doen.

Belangrijke wetenswaardigheden

- Kaapverdië heeft een visumplicht. De kosten van
het toeristenvisum zijn bij de reissommen inbe
grepen. Voor aanmelding van het toeristenvisum
vragen we een copie uit uw paspoort dat nog een
half jaar na terugreis geldig dient te zijn.
- Inentingen zijn niet vereist. In de maanden dat er
wel eens een regenbui kan vallen (augustus t/m
oktober), is er op Santiago een malariarisico. Het is
dan raadzaam om ‘deet’ mee te nemen.
- De zon is fel en staat dicht bij de aarde. Het beste
vermijdt u de zon tussen 1200 en 1500 uur. Neem
zonnebrand met een hoge beschermingsfactor
(30 tot 50) mee, want het is op de minder toeristi
sche eilanden nauwelijks verkrijgbaar.
- Er is een tijdsverschil met Nederland en België.
Zomers is het drie uur vroeger en met onze
wintertijd 2 uur.
- Kaapverdië is een ontwikkelingsland en nog niet
overal is internet. Een aantal hotels hebben wifi
(soms beperkt tot de lounge en receptie), maar
het is ook niet altijd gratis. In veel dorpjes zijn
internetcafés. Ook een internetpas via uw mobiele
provider is relatief duur in verhouding tot de MB’s.
- Qua telefonie heeft u met uw mobiele telefoon
vrijwel overal bereik.
- Medische zorg : op alle eilanden zijn ziekenhuizen
en apotheken. U bent verplicht een reisverzekering
met werelddekking af te sluiten.
Bij uw reisbescheiden krijgt u tal van praktische tips !

Munteenheid
In Kaapverdië wordt betaald met de Kaapverdische
Escudo. 110 Escudo’s staan gelijk aan een Euro.
U kunt ter plaatse geld wisselen, want de munt
eenheid is niet in Nederland en België verkrijgbaar
bij de bank. In de meeste restaurants en taxi’s kunt
u ook in Euro’s betalen. Er wordt dan meestal gere
kend met 100 Escudo’s voor een Euro. Er zijn een
(beperkt) aantal geldautomaten waar u geld met
Europese bankpasjes en Visa of Mastercard met
pincode kunt pinnen.

Godsdienst
Vrijwel alle Kaapverdianen zijn katholiek en een zeer
klein gedeelte van de bevolking is protestant.

Feestdagen
Kerst wordt in Kaapverdië op 24 december gevierd,
ook 25 december is een kerstdag. Men kent geen
tweede kerst-, paas- en pinksterdag.
Wel zijn er een aantal feestdagen die men bij ons
niet kent. De belangrijkste is de dag van de onaf
hankelijkheid (5 juli) waarvoor Amilcar Cabral zich
sterk heeft gemaakt.
Zijn sterfdag (12 september) geldt ook als nationale
feestdag. Voorts zijn er een aantal religieuze feest
dagen.

Eten en drinken
Het nationale gerecht van Kaapverdië is cachupa,
een bonenschotel bereid met maïs en worst.
De schone zee levert veel vis dat in overvloed
wordt aangeboden. Visliefhebbers komen zeker aan
hun trekken, terwijl kip en vlees op de menukaart
beperkt worden aangeboden. Vlees wordt vaak
geserveerd met een gebakken eitje. Pasteitjes met
een pittige vulling, veel met vis, worden de gehele
dag door gegeten als klein hapje bij een drankje.
In restaurants is het aanbod aan frisdranken beperkt
tot Cola en Fanta of mineraal water. Een tapbiertje
(pressão) is niet overal verkrijgbaar. Meestal worden

flesjes van het eigen merk Strela of het Portugese
Sagres geserveerd.
Portugese wijnen of eigen wijn uit Fogo worden in
alle restaurants aangeboden.
Ponche is een populaire likeur. Daarnaast wordt er
ook grogue gedronken, een schnaps met een hoog
alcoholgehalte, dat uit suikerriet wordt gemaakt
en meestal afkomstig is van Santo Antão. Verse jus
d’orange kent men in de regel niet, datzelfde geldt
voor bruin brood. Het ontbijt in de middenklasse
hotels bestaat uit broodjes met jam, kaas en worst,
thee of koffie (veelal van Fogo), yoghurt en als fruit
mango, papaya of een banaan. De luxere hotels
kennen meer variaties.

Het prijspeil ter plaatse

Op Ilha do Sal liggen de prijzen in de horeca op
het niveau van Nederland en België.
Op de andere eilanden is het prijspeil veel lager
en heeft u een maaltijd van € 6 tot € 8.
Een drankje kost € 1 tot € 1.50.
Het vervoer per Aluguer (minibus) is eveneens
erg voordelig, terwijl taxiprijzen het tienvoudige
zijn van de Aluguer-prijzen. Dit zijn wettelijk
vastgestelde tarieven.
Big-game vissen
speciale verhuur van visboten.

Duiken
duikscholen met voldoende
flessen en navulmogelijkheden.
Windsurfen
surfplanken te huur
en lesmogelijkheden.
Wandelen
diverse wandelroutes.
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SÃO VICENTE
het muzikale eiland

Ponta do Sol
Cruzinha
Paúl
Ribeira Grande
Lombo Comprido
Porto Novo
Tarrafal
SANTO ANTÃO

Ponta do Sol
Cruzinha
Paúl
Ribeira Grande
Lombo Comprido
Porto Novo
Tarrafal
SANTO ANTÃO

ILHA DO SAL

Mindelo

Espargos

SANTA LUZIA

SÃO VICENTE
Ribeira Brava
Tarrafal

Sal-Rei

BOAVISTA
Tarrafal

Mindelo
SÃO VICENTE

Santa Maria

SÃO NICOLAU

SANTA LUZIA
Chã das Caldeiras
Fajã d’Agua
Vila Nova Sintra
BRAVA

São Filipe
FOGO

MAIO
Calheta

Assomada Pedra Badejo
Rui Vaz Cruz de Fundura
Cidade Velha

Vila do Maio

Praia Baixo

Praia
SANTIAGO

Ribeira Brava

São Vicente

In het oosten bij Calhau is een strand en vlakbij de
Tarrafal
SÃO NICOLAU
luchthaven ligt het luxe Foya Branca-complex
aan
een strand nabij het vissersdorpje São Pedro.

São Vicente is het muzikale eiland. Dat is al gelijk
duidelijk bij aankomst op de internationale luchthaven
van São Vicente. Deze is naar de in 2011 overleden
bekendste Kaapverdische zangeres Cesaria Evora
vernoemd. Haar portret hangt ‘levensgroot’ in de
moderne nieuwe vertrek- en aankomsthal.
Op circa 10 kilometer afstand van de luchthaven
ligt het bedrijvige stadje Mindelo aan de grootste
haven van de Kaap Verdische eilanden. Mindelo is
wat meer Europees ingesteld, in tegenstelling tot de
Afrikaanse hoofdstad Praia op Santiago. In Mindelo
zijn een aantal restaurants en discotheken.
Langs de haven is een restaurant en zwembad en er
is een bekend klein strand in de stad: Laginha.
Er zijn vele bezienswaardigheden, waaronder de
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toren van Belem, een copie van de toren die in
Lissabon staat. Het is leuk om overdag de overdekte
groente- en fruitmarkt eens te bezoeken of de vele
winkeltjes op de Praça Estrela die met azulejas
(beschilderde tegels) zijn afgezet.
’s Avonds flaneren de Kaapverdianen over de Praça,
het dorpsplein, en ontmoeten elkaar daar.

Tijdens uw verblijf in São Vicente kunt u een dagtrip
per ferry maken naar het ernaast gelegen groene
eiland Santo Antão. De overtocht van de ferry duurt
ruim een uur.

De wandelaars en natuurliefhebbers gebruiken
São Vicente als springplank om in Santo Antão te Tarrafa
komen, maar ook op São Vicente zijn mooie wande
lingen goed mogelijk.

Assoma
In de wateren rondom São Vicente worden veel
São Vicente is echter een rotsachtig en kaal eiland
bijzondere vissoorten gevangen, zoals blauwe
Rui Vaz
Chã das Big-game
Caldeiras vissen is hier dan
met op een aantal plaatsen stranden.
marlijn en geelvistonijn.
Cidade Ve
30 taximinuten van de stad ligt het strand van Baia Fajã d’Agua
ook goed mogelijk en organiseren wij in samenwer
das Gatas (kattenbaai). In augustus wordt hier elk
king met Tightlines São
Visreizen.
Filipe
SA
Vila Nova Sintra
jaar een muziekfestival gehouden.
BRAVA
FOGO
Onderweg naar het strand komt u langs de berg
Monte Verde met een hoogte van 750 meter en een
prachtig uitzicht over Mindelo en de haven.

Hotel Beleza Monte **
Ligging:
Op een rustige locatie tegenover een
parkje, circa 250 meter van de markt en
de visafslag en anderhalve kilometer
van de haven en de Praça.

hebben een balkon en alle kamers
beschikken over bureau en stoel, bad
of douche, airco, minibar en televisie.
Beleza beschikt ook over een viertal
3-kamer appartementen in een depen
dance, een paar straatjes verder.
Hier is een woonkamer met televisie,
De Beleza-hotels hebben een uitste
kitchenette, een slaapkamer met groot
kende prijs/kwaliteitverhouding en
bed en een slaapkamer met gescheiden
bieden alle noodzakelijke comfort en
bedden. De appartementen op de
een goede service.
Beneden naast de receptieruimte is een etages hebben een balkon. De Beleza
hotels hebben niet-rokers kamers en er
bar/restaurant voor eenvoudige maal
wordt ook Nederlands gesproken.
tijden. Tevens is er telefoon- en inter
netservice tegen geringe prijzen.
Het hotel telt vier etages, maar heeft
geen lift.
Op de bovenste etage is het ontbijt
restaurant en een terras met mooi
uitzicht over Mindelo. De meeste kamers

Hotel Beleza Laginha **
Ligging:
Het hotel ligt op een betrekkelijk
rustige locatie circa 300 meter van het
kleine strandje Laginha en in het stadje
Mindelo op korte afstand van de Praça.
Beleza Laginha heeft beneden een
gezellig restaurant en er is een buiten
terras.
De kamers hebben douche/toilet, airco
en satelliettelevisie en er is een grote
familiekamer.

Casa Café Mindelo **
Ligging:
Uiterst centraal gelegen in het stads
centrum aan een pleintje en tegenover
de boulevard van Mindelo met het
buitenzwembad.
Ook de vertrekplaats van de boot naar
Santo Antão is op loopafstand.
Casa Café Mindelo is gevestigd in een
oud herenhuis. Op de begane grond is
het café/restaurant waar ook het ontbijt
wordt geserveerd. Via de zij-ingang en
een trap bereikt u de eerste etage. Op
de tweede etage biedt de accommodatie
een terras met zitjes.
De kamers beschikken over douche/
toilet en een minibar, televisie en hebben
(schuin) zeezicht. In het hotel is gratis wifi.
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Hotel Jenny **
Ligging:
Dit hotel ligt op een heuvel langs de
boulevard en de haven van Mindelo.
De afstand naar de Praça (het dorps
plein) is 600 meter. In de directe omge
ving van het hotel zijn restaurants.
Hotel Jenny heeft verschillende kamer
types. De kamers aan de achterzijde
hebben douche/toilet, televisie en
plafondventilator.
Voor de kamers aan de voorzijde wordt
een toeslag gerekend. Deze kamers
beschikken over een groot terras op de
zon met havenzicht. Een aantal kamers
heeft airco.
Tevens beschikt het hotel over grote
kamers voor gezinnen met maximaal
twee kinderen.

Mindel Hotel ***
Ligging:
Het hotel ligt hartje centrum van
Mindelo aan de Praça Nova, nog geen
10 minuten lopen van de haven.
Het Mindel hotel is een modern
hotel dat beschikt over een lobby,
restaurant en bar. Het gebouw telt 5
etages en heeft een lift. Op het dak
is het zwembad en zonneterras met

ligbedden. Hier heeft u een prachtig
uitzicht over Mindelo en de haven.
De modern ingerichte kamers hebben
douche/toilet, airco, telefoon, satelliet
televisie en een koelkast. ‘s Morgens is
er een uitgebreid Kaapverdisch ontbijt
buffet. Gasten van dit hotel kunnen
gebruik maken van de shuttleservice
van en naar de luchthaven.

Hotel Porto Grande ****
Ligging:
Centraal aan de Praça en dus hartje
centrum van Mindelo op nog geen
10 minuten loopafstand van de haven
Hotel Porto Grande is één van de
oudste hotels met een rijke historie.
Het is in koloniaalse stijl gebouwd en in
2017 gerenoveerd.
De buitentrap leidt naar de receptie op
de eerste etage met het restaurant.
Hier is een zee aan ruimte, maar de
kamers zijn wat aan de krappe kant.
Deze beschikken over balkon, bad/
douche en toilet, airco, radio, satel
liet-televisie en minibar.
De helft van de kamers ligt aan de zijde
van het drukke plein. De andere helft van
de kamers kijkt uit over het zwembad
met kinderbadje en het zonneterras
met ligbedden en zitjes. Hier is ook de
buitenbar en een fitnessruimte.
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Foya Branca Resort ****
Ligging:
Rustige ligging direct aan het strand
van São Pedro, ruim een kilometer van
de luchthaven en circa 10 kilometer van
het havenstadje Mindelo.
Foya Branca is een modern complex dat
beschikt over zowel hotelkamers als
bungalows.
Het complex heeft twee zoetwater
zwembaden, één ervan met zwem
badbar, gratis ligbedden, kinderbad en
kinderspeeltuin, tennisbaan en fitness
ruimte. Foya Branca heeft een goed
restaurant, twee bars en een snackbar.
De kamers aan de voorzijde van het
futuristisch ogende gebouw hebben
zeezicht en balkon.
Er zijn verschillende soorten bungalows
met een woonkamer en één tot vier
slaapkamers, geschikt tot 8 personen.
Alle kamers en bungalows beschikken
over een minibar, satelliettelevisie,
safe en badkamer met douche/toilet en
haardroger.
Bij de receptie worden excursies
aangeboden en wordt bemiddeld voor
auto- of fietshuur. Ook duiken, wind
surfen of paardrijden behoort tot de
mogelijkheden.
De hotelbus is voor de gasten gratis en
rijdt ieder uur van en naar Mindelo.
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SANTO ANTÃO
wandelparadijs; wandelen
langs bananen-, mangoen papayaplantages

Ponta do Sol
Cruzinha
Paúl
Ribeira Grande
Lombo Comprido
Porto Novo
Tarrafal
SANTO ANTÃO

Mindelo

ILHA DO SAL
Espargos

SANTA LUZIA

SÃO VICENTE
Ribeira Brava
Tarrafal

Ponta
Ponta do
do Sol
Sol
Cruzinha
Cruzinha
Paúl
Paúl
Ribeira
Ribeira Grande
Grande
Lombo
Lombo Comprido
Comprido
Porto
Porto Novo
Novo
Tarrafal
Tarrafal
Fajã d’Agua
Mindelo
Mindelo
Vila Nova Sintra
SANTO
SANTO ANTÃO
ANTÃO
BRAVA

Santa Maria

SÃO NICOLAU
Sal-Rei

BOAVISTA
Tarrafal

MAIO
Calheta

Assomada Pedra Badejo
Chã das Caldeiras
São Filipe
FOGO

Rui Vaz Cruz de Fundura
Cidade Velha

Vila do Maio

Praia Baixo
Praia

SANTIAGO
SANTA
SANTA LUZIA
LUZIA

Santo Antão

SÃO
SÃO VICENTE
VICENTE
dat tegen de bergwand is gebouwd. Nieuw inRibeira
deze Brava
Ribeira
Brava
uitgave is de locatie Cruzinha aan de noordkust,
Tarrafal
Tarrafal
een gebied dat nog niet ontdekt is door
de toerist.
SÃO
SÃO NICOLAU
NICOLAU
Het ligt op circa twee uur rijafstand van de haven,
bereikbaar via de vallei van Ribeira Grande.
Het is een hele bedrijvigheid als de boot uit São
Vicente aankomt in het havenplaatsje Porto Novo op
Santo Antão. Minibusjes, taxi’s en oude vrachtauto’s
staan klaar om de mensen en vracht op de plaats van
bestemming te brengen.
Het vervoer per minibus langs de nieuwe kustweg
gaat snel. In een half uur bent u in Paúl en vervol
gens is het nog geen half uur naar Ribeira Grande.
Beide plaatsje liggen in het noorden. De mooiste
route is echter de traditionele weg vanaf de haven
die door de bergen naar Ribeira Grande leidt.
Iets minder snel natuurlijk, maar daar staan adem
benemende vergezichten tegenover. Via haarspeld
bochten maken de minibusjes vanaf Porto Novo een
klim de bergen in en vervolgen de weg met specta
culaire vergezichten en palmbossen.
Hier en daar omringen wolkenflarden de dennen
bomen en jagen over de oude kasseien.
Behalve kinderen die met ezels en waterkruiken op
weg zijn, komt u in het binnenland vrijwel niemand
tegen. Deze rit mag u niet missen om heen of terug
te doen of wellicht gedurende uw verblijf om naar
het beginpunt van uw wandeling te rijden.
De mooiste vallei om te wandelen is de vallei
van Paúl. Deze begint bij het aan zee gelegen
plaatsje Vila das Pombas waar we accommodaties
aanbieden. Ook in de vallei op de mooiste locaties

in de bergen bieden we een tweetal idylle-hotels.
De vallei, vol met palmbomen en rietsuiker, heeft
een lengte van circa 8 kilometer en leidt uiteindelijk
naar een krater.
U wandelt zeker langs een groguestokerij, waar het
suikerriet wordt verwerkt en de grogue op primi
tieve wijze wordt gestookt. Probeer het eens na de
wandeling. Ervoor is niet aan te raden, want grogue
heeft een hoog alcoholpercentage.
Uw wandelingen op Santo Antão voeren verder door
kleine boeren gehuchten, langs bananen-, mangoen papayaplantages.
Ribeira Grande betekent ‘grote vallei’. Ook dit
plaatsje ligt aan het begin van een vallei vrijwel
direct aan zee. Ribeira Grande is tevens het grootste
plaatsje van Santo Antão met veel oude huizen.
Aan weerszijden van de hoofdstraat tekent het
bergmassief, geflankeerd door hoge palmbomen,
zich af. Zowel in Ribeira Grande, als in de vallei
bieden we een accommodatie aan. Een kustweg
langs de bergrand leidt naar de modernere plaats
Ponta do Sol, dat op een punt van het eiland is
gelegen en deels wordt omringd door de zee.
Hier eindigt de weg bij zee waar de dagelijkse vis
wordt binnengehaald. Ponta do Sol bruist wat meer
en heeft meer keuze aan accommodaties, maar
ook aan restaurantjes en barretjes. Vlakbij Ponta
do Sol ligt het schilderachtige bergdorp Fontainhas
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Tarrafal ligt in het zuiden, het is hier achtergebleven
gebied. Dit gedeelte van Santo Antão is een stuk
kaler en de wegen zijn slecht, zodat de reis naar
Tarrafal al snel drie uur duurt.
De baai van Tarrafal is circa 20 kilometer lang.
Het klimaat is hier nog milder, want de bergen
breken de wind. Dolfijnen en walvissen kunnen hier
soms vanaf het strand al worden gespot.
Op Santo Antão is nauwelijks avondvermaak, maar
de (Duitstalige) wandelroutes dat wij verstrekken
met een veelvoud van wandelingen
op verschillende
Chã
Chã das
das Caldeiras
Caldeiras
delenFajã
vand’Agua
het eiland zullen een wandelarrangement
Fajã d’Agua
ongetwijfeld tot een succes maken.
São
São Filipe
Filipe
Vila
Vila Nova
Nova Sintra
Sintra
BRAVA
Een verblijfBRAVA
op het wandelparadijs
FOGO
FOGOSanto Antão
kunt u combineren met een bezoek aan een andere
wandellocatie op bijvoorbeeld het eiland Santiago,
maar u kunt ook de volle periode op Santo Antão
verblijven, nadat u over São Vicente bent gereisd.
De boottocht vanuit Mindelo op São Vicente naar dit
eiland duurt een uur met de ferry.
Het verblijf op Santo Antão kunt u desgewenst
verdelen over verschillende locaties.

CC

Mar Tranquilidade (idylle)
Ligging:
Dit pension ligt direct aan het lava
strand van Tarrafal bij binnenkomst
van het dorp en circa 100 meter van de
dorpskern. Het pension ligt temidden
van (tropische) vegetatie.

HALF PENSION

AANBIEDING

Mar Tranquilidade betekent ‘rustige zee’
en dat tekent de sfeer van dit eenvou
dige, maar sfeervolle pension.
Het pension wordt geleid door een
Duits echtpaar, bijgestaan door een
team van Kaapverdische medewerk
sters dat garant staat voor een uitste
kend buffetdiner dat op het beschutte
terras bij zonsondergang wordt geser
veerd. Mar Tranquilidade biedt een
aantal eenvoudige bungalowachtige
kamers die vrijwel allemaal douche/
toilet en terras hebben. De bedden zijn
voorzien van een klamboe.
Er is een laundry voor de was en er
worden diverse activiteiten geboden,
zoals vissen vanaf de boot of het strand,
snorkelen en duiken.
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Paúl Mar **
Ligging:
Centraal gelegen in Vila das Pombas aan
het dorplein, maar ook direct aan zee.
De standplaats van de minibusjes is
schuin voor het hotel.
Paúl Mar is een net hotel en beschikt
over een receptie met minibar. De helft
van de kamers zijn gelegen aan de
zeekant en de andere helft aan de kant
van het dorpsplein. Alle kamers hebben
een balkon met zitje en beschikken
over douche/toilet, airco, televisie met

lokale zenders. Het (ontbijt)restaurant
is gevestigd in een apart gebouw naast
het hotel. Er is wifi beschikbaar.

Aldeia Jerome **
Ligging: centraal, maar rustig in een
tropische tuin midden in het plaatsje
Vila das Pombas (Paúl) vlakbij de stand
plaats van de minibussen.
Aldeia Jerome bestaat uit een drietal
gebouwen gelegen in een tuin met zitje
en draaimolen voor kleine kinderen.
Het hotel heeft een prettige ambi
ance. Op het terras wordt het ontbijt
geserveerd en kunt u overdag heerlijk
relaxen.
Er zijn een vijftal kamers. De suite voor
4 personen heeft twee slaapkamers
en er is een drie kamer appartement
met woonkamer twee slaapkamers
en kitchenette. Alle verblijven hebben
douche/toilet, ventilator en een koelkast.

Casa das Ilhas (idylle)
Ligging:
Dit pension ligt in de bergen, circa 3
kilometer de vallei van Paúl in bij het
gehucht Lombo Comprido. U dient circa
10 minuten bergopwaarts te lopen om
het hotel te bereiken. Bagagedragers
kunnen u assisteren met de bagage.

Vrijwel alle kamers hebben douche/toilet.
Er zijn ook een aantal grotere superior
kamers, ideaal voor gezinnen en geschikt
tot 6 personen. In het hotel wordt Neder
lands, Frans en Duits gesproken.

HALF PENSION

AANBIEDING

Het pension hebben we al weer vele jaren
in ons programma en bestaat uit een
paar gebouwen die verspreid tegen de
bergen zijn gebouwd. Er is een overdekt
terras waar het ontbijt en avondeten
wordt geserveerd. In de tuin heeft u de
beschikking over tafels en stoelen zodat
u van het prachtige uitzicht over de vallei
kunt genieten. Casa das Ilhas betekent
‘huis van de eilanden’ en heeft dan ook
9 kamers die de namen van de verschil
lende Kaapverdische eilanden hebben.
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Cavoquinho (idylle)

HALF PENSION

AANBIEDING

Ligging:
Afgelegen in het gehucht Chã de Manuel
dos Santos, circa 6 kilometer de vallei
van Paúl in, als zodanig in het mooiste
gebied met een prachtig uitzicht.
Deze accommodatie wordt geleid
door een Spaans echtpaar en kent een
goede service. Er wordt bemiddeld
voor excursies of voor wandelen onder
begeleiding.
Cavoquinho heeft drie grote modern
ingerichte kamers die over douche/
toilet beschikken en zich goed lenen
voor eventuele bijplaatsing van een
derde bed. Vanwege de geïsoleerde
ligging wordt deze accommodatie
met half-pension aangeboden. Vanaf
het terras waar de maaltijden worden
geserveerd, heeft u een prachtig
uitzicht over de vallei.
Dit moet u weten: u dient goed en
behendig ter been te zijn vanwege hoog
teverschillen en ongeëffend terrein.

Hotel Casa Cantinha de Amizade **
Ligging:
Midden in het plaatsje Ribeira Grande
aan een rustige straat.
Casa Cantinha de Amizade is een bar/
restaurant met een overdekt buiten
terras.
Dit hotel heeft een drietal kamers
met douche/toilet en een gezamenlijk
woongedeelte met Frans balkon en
kitchenette. Het geheel kan ook als
appartement worden afgehuurd.
De accommodatie is modern en een
verblijf zal u zeker bevallen.

Hotel Blue Bell **
Ligging:
De kamers hebben een badkamer met
Aan het dorpsplein van Ponta do Sol waar douche/toilet, koelkastje, airco en kleine
ook de standplaats van de minibusjes is. televisie. Een aantal kamers heeft een
(smal) balkon. Ook heeft het hotel de
Hotel Blue Bell is het meest centraal
beschikking over een tweetal grotere
gelegen hotel van Ponta do Sol en
suites met terras. In het hotel wordt
beschikt over een receptie en restaurant gratis wifi aangeboden.
met bar waar ’s morgens het ontbijt
buffet wordt geserveerd.
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Coracao da Ponta do Sol ***
Ligging:
Circa 400 meter voor het dorpsplein bij
binnenkomst van het dorp op een hoger
gelegen gedeelte.
Dit hotel wordt geleid door een Belgisch
koppel en is in 2015 heropend nadat het
hoofdgebouw volledig is herbouwd.
Het hotel beschikt over een zwembad
en vanaf 2018 over een jacuzzi (tegen
betaling). De kamers hebben douche/
toilet, airco en een aantal kamers

hebben balkon. Er is gratis wifi. Tevens is
er een massageruimte (tegen betaling).
De persoonlijke service kenmerken
bemiddeld voor wandelgidsen of
deze accommodatie. Naar wens wordt uitstapjes, of een muzikale avond met

Tiduca Hotel***

De kamers hebben bad of douche/toilet,
satelliettelevisie, airco en balkon.
Ligging:
In het gehele hotel is gratis wifi beschik
Langs de zee in Ponta do Sol bij een piep baar. Er is een 24 uurs receptie, gekoelde
klein strandje, op 5 minuten loopafstand dranken zijn in de ijskast bij de receptie
van de dorpskern.
verkrijgbaar.
Dit hotel is eind 2017 geopend en beschikt
over 83 kamers, waarvan 49 kamers en
10 suites met zeezicht. Het hotel beschikt
over 2 liften, een restaurant, 2 bars
en op het dak een terras met zitjes en
ligstoelen, waarbij u een schitterend
uitzicht heeft over de zee en Ponta do
Sol, geflankeerd, door de bergen. Tevens
is er op de bovenste etage fitness.

is handdoekenservice. De ruime
Questel-bronq *** Erbungalowkamers
zijn modern ingericht
Ligging:
Afgezonderd aan zee op een heuvelrug
van 50 meter hoog, circa 600 meter van
het gehucht Cruzinha. Het plaatsje Garça
ligt 2 kilometer verder op. Het gebied is
nog niet ontdekt bij de toerist.
Met de voltooiing van Questel-bronq
in 2016 heeft dit mooie gebied er een
prachtig complex bij, bestaande uit een
achttal bungalows, restaurant en zout
waterzwembad met ligbedden rondom.

en hebben douche/toilet en boxspring
bedden. Voor eventuele bijplaatsing
van een derde bed op de kamer is er
voldoende ruimte.
Het hotel is met half-pension te boeken.
De Nederlands sprekende Kaapver
dische manager van Questel-bronq
bemiddelt desgewenst voor wandelen
onder begeleiding.
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live-muziek. In Ponta do Sol zijn diverse
leuke restaurants.

Hotel Pedracin Village ***
Ligging:
Afgelegen in de vallei van Ribeira
Grande tegen een bergwand, temidden
van de prachtige natuur en circa 6 km
van het hoofdplaatsje Ribeira Grande.
Pedracin Village bieden we al vele jaren
tot tevredenheid van onze klanten aan.
In het hoofdgebouw is de receptie
gevestigd met het restaurant.
Aangrenzend vindt u het zwembad met
het zonneterras en gratis ligstoelen.
Het complex bestaat uit een aantal
huisjes met in ieder huisje een tweetal
kamers.
De kamers hebben douche/toilet, airco,
televisie, koelkast, kluisje en telefoon
en een zitbankje voor de deur. Het hotel
heeft een laundry.
U kunt het hotel ook met half-pension
boeken, in Ribeira Grande zijn echter
voldoende restaurants.
De Aluguers rijden regelmatig langs het
hotel voor vervoer naar Ribeira Grande.

Sanantão Art Resort ****
Ligging:
Direct aan zee en een lavastrandje, circa
800 meter van het havenplaatsje Porto
Novo.
Dit hotel is het meest luxueuze hotel
van Santo Antão.
In de ruim opgezette lounge met de
receptie zijn een aantal zitjes en wordt
internetservice geboden.
Het hotel heeft een grote tuin met
zoetwaterzwembad en gratis ligbedden.
Een tennisbaan behoort ook tot de
faciliteiten. Er is een restaurant en bar
met terras, waar ‘s morgens het ontbijt
buffet wordt opgediend.
Alle kamers hebben zeezicht en
beschikken over douche/toilet, bureau,
satelliettelevisie, airco, minibar en een
safe. Tegen toeslag zijn ook grotere
superior kamers beschikbaar. Er is een
gratis shuttleservice van en naar de
haven. Wilt u naar de wandelgebieden
van Paúl of Ribeira Grande? Het hotel
zorgt tegen betaling eveneens voor de
transfers. Ook kunt u een jeep huren
via de receptie om het eiland goed te
ontdekken.
Overig: een babysit of massage is op
aanvraag mogelijk.
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São Nicolau

Tarrafal
Het eiland São Nicolau is bergachtig en ideaal voor
wandelaars. São Nicolau bieden wij al een aantal jaren
aan, maar het is nog altijd ongerept.
In een tweetal plaatsen zijn onze accommodaties
gelegen. Het boerendorp Ribeira Brava ligt in een
vallei, vlakbij de kleine luchthaven. Het kakelen van
de kippen hoort u de hele dag. Rustieke gekleurde
huisjes, kleine smalle en hellende straatjes met ouder
wetse lantarens, de tijd lijkt er stil gestaan te hebben.
São Nicolau is tevens de bakermat van de Kaapver
dische cultuur. Typerend is de kerk op het dorps
plein, waar ook de minibusjes klaar staan voor een

rit naar o.a. Tarrafal. Tarrafal is een havenplaats op
circa een uur rijafstand. Onderweg komt u langs
kleine plaatsjes met bananenplantages en heeft
u een prachtig vergezicht over Ribeira Brava. Een
das
Caldeiras
afwisselende rit, waarbij Chã
u ook
langs
de hoogste
bergFajã
vand’Agua
het eiland, de Monte Gordo, (1312 meter)
São
Filipe met naar
rijdt. Tarrafal heeft een zwart
lavastrand
Vila
Nova
Sintra
verluidt een heilzame werking. Het is een rustige
BRAVA
FOGO mogelijk is.
plaats, waar eveneens naaktrecreatie
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Hotel Jardim **
Ligging:
Tegen de bergen op een hoger gelegen
gedeelte aan de rand van het dorp
Ribeira Brava. Naar de dorpskern is het
circa 700 meter.
Al vele jaren hebben we dit fijne hotel
van de familie Jardim in ons pakket.
Het hotel is eenvoudig, maar goed!
Wel dient u er rekening mee te houden
dat het hotel aan een hellende weg ligt
en bereikbaar is via een trap. Vanwege
de ligging zijn er in het hotel ook
diverse trappen. Vanuit het hotel en
het terras waar het continentale ontbijt
wordt geserveerd, heeft u een prachtig

uitzicht over het boerendorp Ribeira
Brava. Pension Jardim staat bekend om
zijn goede keuken.
De kamers zijn voorzien van douche/
toilet, ventilator en een kleine televisie.

Pension Santo
Antonio **
Ligging: Centraal achter het parkje van
het dorpsplein in Ribeira Brava op een
iets hoger gelegen gedeelte.
Op de eerste etage zijn de receptie en
lounge gelegen. Het hotel heeft een
restaurant met typisch Kaapverdische
gerechten.
De kamers zijn voorzien van douche/
toilet, airco, televisie en koelkast.

Pension Aquario (idylle)
Ligging:
Dit eenvoudige pension ligt circa 20
meter vanaf de zee aan de rand van het
rustige havenplaatsje Tarrafal.

HALF PENSION

AANBIEDING

Pension Aquario wordt geleid door
een gepensioneerde Nederlander die
Kaapverdische jongeren opleidt tot
kok. Het eenvoudige pension staat dan
ook bekend om zijn sublieme keuken.
Ook een goed glas wijn behoort tot
de maaltijd. De maaltijden worden
overwegend buiten op het terras geser
Vanwege de familiale sfeer kunnen we
veerd. De eigenaar zal u met raad en
het pension ook van harte aanbevelen
daad terzijde staan als u een uitstapje
voor alleenreizenden. Er is eveneens
of excursie wilt maken.
internetservice
Het pension heeft een gezellige huis
kamer en een paar eenvoudige kamers In de omgeving van Tarrafal zijn
strandjes die geschikt zijn voor natu
die gelegen zijn aan de binnenplaats
risme.
en beschikken over douche/toilet.
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Sal-Rei

SANTIAGO

een prachtig eiland met
Afrikaanse invloeden
Chã das Caldeiras
Fajã d’Agua

Santiago

Vila Nova Sintra
BRAVA

Het hoofdeiland van de Kaapverdische eilanden is
Santiago met de hoofdstad Praia. Het eiland ligt ruim
200 kilometer zuidelijker dan het toeristische Ilha do
Sal. Naar Praia worden ook rechtstreekse vluchten
uitgevoerd, maar het toerisme op het eiland is nog in
ontwikkeling. Santiago is een prachtig eiland waar de
Afrikaanse invloedssfeer duidelijk te merken is.
Het eiland is bergachtig en heeft groene valleien,
bananenplantages aan de oostkust, wat kleine
strandjes en in het noorden de idyllische baai van
Tarrafal met een palmenstrand. De afstand van Praia
naar het noorden is 85 kilometer, een goede reden uw
verblijf te verdelen over verschillende locaties.
Santiago is eigenlijk op zijn mooist na een flinke
regenbui, dat alleen kan voorkomen in de maanden
augustus t/m oktober. De bergen zijn erna dan snel
tot aan de toppen groen.
(Gedurende de maanden dat het kan regenen is er
uitsluitend voor dit eiland een malariarisico).
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FOGO

Praia is een echte Afrikaanse stad en kent Afrikaanse
markten waar vrouwen groente, fruit, vis en van
alles en nog wat verkopen. De Sucupira is de
bekendste markt en tevens het verzamelpunt van
de Aluguers (collectief openbaar vervoer). In Praia
zijn ook de meest luxe accommodaties gelegen.
Een veel bezochte plaats met een keuze aan accom
modaties is de oude hoofdstad Cidade Velha aan de
zuidkust, niet ver van Praia. Cidade Velha (vertaald,
oude hoofdstad) is tot 1770 de hoofdstad geweest.
Hier wonen de mensen in eeuwenoude huisjes.
Het kleine stadje kent een gezellig dorpsplein met
een paar restaurantjes en boven is het fort met
kanonnen. Cidade Velha is een prima alternatief
voor een verblijf in het drukke Praia.
Vanaf de markt in Praia rijden de Aluguers in circa
2 uur via het centraal gelegen marktplaatsje Assomada naar Tarrafal in het noorden.
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Nog voor Assomada liggen op deze route in de bergen
twee accommodaties die uitstekend geschikt zijn
voor wandelaars. Ze liggen in de gehuchten Rui Vaz op
circa 800 meter hoogte en aan de andere kant van de
vallei ligt Cruz de Fundura nabij de valleien van Bur Bur
en Boca Larga. Hier wonen ook nog de rebelados, een
groep die zich van de katholieke kerk heeft afgesplitst
en met eigen normen en waarden in eenvoud leeft.
Tarrafal is al sinds het begin van Cabo Verde Travel
in 1996 het speerpunt in ons aanbod.
De Consumentenreisgids schreef hierover in een
eerste publicatie: ‘Het droomstrand van Tarrafal is
onwaarschijnlijk mooi met palmbomen en vissers
bootjes tussen de rotsen’. Inmiddels zijn er in
Tarrafal ook diverse restaurantjes en een loungebar
met uitzicht over de baai.
Ook in deze brochure is een accommodatie opge
nomen aan de oostkust, niet ver van Pedra Badejo
en de bananenplantages. In het plaatsje zelf kunnen
ook kamers met douche/toilet worden aangeboden.

Pousada Quinta da Montanha **
Ligging: dit hotel ligt in het kleine
gehucht Rui Vaz vlakbij de kapel op
750 meter hoogte in de bergen.
Het is een prachtige omgeving, ruim
20 kilometer vanaf de hoofdstad Praia.
Het hotel is bereikbaar via een bergach
tige zijweg van de route van Aluguers.
Quinta da Montanha bestaat uit drie
naast elkaar gelegen gebouwen. De
kleine receptie is gevestigd in het
hoofdgebouw waar tevens een restau
rant met panoramisch uitzicht is, dat
grenst aan het terras met zitjes.
De sfeervol ingerichte kamers hebben
bad of douche en toilet en een kleine
televisie.
De twee nieuwe gebouwen beschikken
over kamers met privacy-glas en grote
terrassen met ligstoelen.

Guesthouse Kaza di Marli (idylle)
Ligging:
Gelegen in de heuvels op 500 meter
hoogte in Cruz de Fundura nabij de
valleien Bur Bur en Boca Larga.
Het guesthouse wordt geleid door
een Nederlands sprekend echtpaar
en beschikt over twee kamers met
een gemeenschappelijke woonkamer,
keuken, douche/toilet en terras.
Het is uiteraard ook af te huren als
appartement. De accommodatie is
gelegen op de tweede etage en wordt
aan drie zijden omringd door een
groot terras van waaraf u een prachtig

uitzicht heeft. Bij helder weer kunt u de
oceaan en het ernaast gelegen eiland
Maio zien.
We bieden deze accommodatie met
half pension aan. Er worden streek
gerechten geserveerd. Dit guesthouse
kunnen we van harte aanbevelen bij de
rustzoekers en natuurliefhebbers.

HALF PENSION

AANBIEDING

Om deze accommodatie te bereiken
bent u afhankelijk van het jeepvervoer
van de eigenaar waarvoor taxikosten
worden berekend. Bij internationale
aankomsten en vertrekken zijn deze
voor rekening van Cabo Verde Travel.

Hotel Avenida **
Ligging: midden in het marktplaatsje
Assomada en dus centraal op het eiland.
Hotel Avenida is een degelijk twee
sterren hotel dat beschikt over
een sfeervol restaurant met ruime
openingstijden. Hier rekent u de maal
tijden van de buffetten per 100 gram af.
De kamers hebben badkamer met
douche/toilet, televisie, minibar en
telefoon.
Een paar kamers beschikken over
airconditioning.
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Bungalows Baia Verde **
Ligging:
In het noorden van Santiago op één van
de mooiste locaties tussen de palm
bomen aan het idyllische strand in de
baai van Tarrafal. De dorpskern is op
300 meter afstand. (Tarrafal ligt
85 kilometer van de luchthaven).
Baia Verde hebben wij vanaf 1996
onafgebroken in ons aanbod gehad en
kunnen we nog steeds van harte aanbe
velen voor diegenen die niet al te hoge
eisen aan luxe stellen. Het complex kan
worden bereikt via een steile trap naar
beneden die leidt naar het receptie
gebouw. Het personeel van de receptie is
vriendelijk en behulpzaam, maar niet alle
personeelsleden spreken Engels of Frans.
Er zijn verschillende soorten bungalows.
Omdat de bungalows aan de kleine
kant zijn, brengen we boekingen voor
2 personen onder in een grotere T
1-bungalow (apart wonen en slapen).
De bungalows beschikken over een luik
en een terras met zitje. De inrichting is
eenvoudig met douche/toilet, ventilator,
kleine televisie en ijskast.
Op het complex zijn ook appartementen
gevestigd, tevens is er een wasserette.
Boven is het restaurant met prachtig
uitzicht over de baai.

Villa Botanico ***
Ligging:
In een rustig gedeelte van Tarrafal, circa
800 meter van de dorpskern.
Villa Botanico kunnen we het beste
omschrijven als een tropische oase
temidden van een droge omgeving.
Het complex is gelegen in een prach
tige tuin. Het hotel staat onder Duitse
leiding en is de enige accommodatie
in Tarrafal met zwembad en ligstoelen
rondom. Op het dak van het hoofdge
bouw is een zonneterras.
De kamers beschikken over douche/
toilet, fan en satelliettelevisie. U kunt
diner bijboeken. Fietshuur en massage
is mogelijk.
Dit moet u weten:
De accommodatie heeft slechts drie
kamers en is razend populair, dus tijdig
reserveren is een must, vooral voor
drukke periodes (van kerst tot februari).
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King Fisher Village ***
Ligging:
en het aantal personen waarmee u
In het noorden van Santiago aan de
rotsachtige kust van Tarrafal circa 600 het bezet.
meter van het idyllische palmenstrand
King Fisher dient voor minimaal 4
en de dorpskern.
nachten te worden geboekt (in het
hoogseizoen 7 nachten).
King Fisher Village bestaat uit een
tiental huizen en appartementen.
Het kleinschalige complex is tegen de Neemt u contact met ons op voor de
rotsachtige kust van Tarrafal gebouwd verschillende mogelijkheden.
en is van origine een duikbasis dat
wordt geleid door PADI-instructeurs.
Het restaurant Kajütte biedt de optie
voor een ontbijt, dat niet is inbegrepen
bij de reissommen.

Huis Rotunde

Huis Grotte

De huizen en appartementen bieden
plaats aan 2 personen en er zijn
een drietal huizen geschikt voor 4-5
personen.
Er is een keuken per huis, een safe en
badkamer met douche of bad en toilet.
Boven alle bedden hangt een plafond
ventilator.
Het paradepaardje is wel huis Grotte
dat zijn naam ontleent aan de keuken
die beneden in een grot is gebouwd.
Dit huis beschikt over een groot
dakterras en heeft twee ingangen,
woonkamer, slaapkamer, een grotere
woon/slaapkamer en twee badkamers.

Hotelkamers

Naast de appartementen en huizen
zijn er recent een aantal hotelkamers
in gebruik genomen. Eén ding hebben
alle accommodatievormen gemeen,
of u nu in een hotelkamer verblijft of
een huis:
er staat een eigen (dak)terras en
ligstoelen tot uw beschikking met
prachtig uitzicht over de baai.
De reissom is afhankelijk van het huis

Villa São José (idylle)
Ligging: afgezonderd aan de kust, circa
3 kilometer van Pedra Badejo en een
paar minuten lopen van het strand.
De directe omgeving leent zich goed
voor mooie wandelingen.

De vijf kamers zijn gelegen langs de
patio met tropische begroeïng en
hebben douche/toilet, plafondventilator
en openslaande deuren met zeezicht.

HALF PENSION

AANBIEDING

De accommodatie wordt geleid door
een gepensioneerde Fransman en heeft
een gezellige lounge met televisie en
tevens eetkamer grenzend aan een
terras.
Er wordt gratis wifi geboden.
I.v.m. de geïsoleerde ligging bieden we
de accommodatie met half-pension
aan.
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Hotel Por do Sol **
Ligging:
Circa 1 kilometer vanaf het plaatsje
Cidade Velha direct aan zee. Vanaf
het hotel leidt een trap naar het
privéstrandje.
Por do Sol is een bijzonder fijn familie
hotel dat we inmiddels al weer een
aantal jaren aanbieden. Het hotel heeft
een zwembad en stelt gratis ligbedden
ter beschikking.
Er is een barretje en een restaurant
met zitjes op het terras. Tot het hotel
behoort eveneens een villa die even

tueel voor grote families kan worden
afgehuurd.
Er zijn acht kamers, waarvan vijf op
de eerste etage gelegen. Deze kamers
hebben (zij)zeezicht. De kamers
beschikken over een badkamer met
douche/toilet, kleine televisie, airco en
minibar. In het hotel wordt bemiddeld
voor excursies of transfers.
Overige faciliteiten: laundry en tegen
betaling internet.

Hotel Limeira ***
Ligging:
Het hotel bestaat uit een paar
gebouwen die tegen een heuvel met
veel begroeiïng zijn gebouwd. De
afstand naar Cidade Velha is 500 meter.
Een weg die bergopwaarts voert,
verbindt de verschillende gebouwen
van het hotelcomplex met elkaar.
Het zwembad grenst aan een bar en
klein restaurant waar men visspeciali
teiten serveert. In het weekend is er
live-muziek. Rondom het zwembad
zijn gratis zitjes en ligbedden. Enkele
tientallen meters hoger ligt het gebouw
met de hotelkamers die uitzicht bieden
over de baai. Het hotel heeft 31 kamers,
2 suites en een appartement met drie
slaapkamers, keuken en badkamer.
De hotelkamers hebben douche/toilet,
minibar, televisie, airco. Een aantal
kamers hebben balkon met zeezicht.

Hotel Palmacenter **
Ligging:
In Palmarejo, een betere wijk van
Praia, circa een kwartier rijden van de
luchthaven. Het hotel is gelegen in een
drukke straat waar horecagelegenheden
en banken zijn gevestigd.
Hotel Palmacenter heeft kleurrijk inge
richte kamers en appartementen met
douche/toilet, airco, bureau en televisie.
De appartementen hebben maximaal
3 slaapkamers.
Beneden is een goed (snack) restaurant
waar ook het ontbijt wordt geserveerd.
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Hotel Tropico ****
Ligging: in een rustige buitenwijk van
Praia circa 2 kilometer van het centrum.
Het hotel ligt direct aan zee bij een
strand.
Hotel Tropico is onderdeel van de
Pestana-groep en is een geliefd hotel,
ook bij de zakenreiziger. Tropico mag
zich zonder meer het beste hotel van
Santiago noemen.
Er is een groot (zoutwater)zwembad
en een kinderbadje. Het gebruik van
de ligstoelen rondom het zwembad is
gratis.
Het hotel heeft een restaurant met de
naam Alex en in een apart rond gebouw
een gezellige bar met televisie waar
ook kleine snacks worden geserveerd.
Tevens zijn er in de bar en lounge zitjes.
Er is fitness en een wasserette.
Het hotel is een aantal jaren terug
gereconstrueerd en heeft zeven suites,

waaronder een presidentiële suite en
drie kamertypes:
Standaardkamers gesitueerd in de
vleugel die haaks op het receptie
gebouw staat en kamers met groot
eigen terras in de andere vleugel. Deze
beide kamertypes hebben zicht op het
zwembad, waarvan sommige kamers
onderbroken (zij)zeezicht hebben.
De allernieuwste kamers hebben geen
terras, maar wel frontaal zeezicht en
zijn gesitueerd aan de achterzijde van
het hotel.
Alle type kamers beschikken over bad/
toilet, föhn, airco, satelliettelevisie,
koelkast met fles mineraal water, safe
en gratis internetaansluiting. Wie geen
laptop bij zich heeft, kan bij de receptie
gebruik maken van een computer en
printer.
Bij de receptie is eveneens een auto
verhuur balie.

Hotel VIP Praia ****
Ligging:
Aan zee even buiten Praia naast een
nieuw winkelcentrum.

De kamers hebben douche/toilet, satel
liettelevisie, koelkast, airco en hebben
zicht over het winkelcentrum of tegen
een toeslag zeezicht. Er is gratis wifi.

Het hotel is geopend in 2014, bestaat
uit 7 etages en ligt pal naast de nieuwe
shopping mall. Uiteraard is er een lift.
De accommodatie beschikt over een
groot binnenzwembad en fitnessruimte.
Op het dak is een zwembad en jacuzzi
met zonneterras, ligbedden en zwem
badbar. Hier heeft u een prachtig
uitzicht over de zee.
Op de begane grond van het hotel is de
bar en het restaurant. Tevens is er een
laundry.
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FOGO

Ponta do Sol
Cruzinha
Paúl
Ribeira Grande
Lombo Comprido
Porto Novo
Tarrafal

24 FOGO VULKANISCHE PRACHT OP DE ARCHIPEL

Fogo

MAIO

Espargos

Ribeira Brava

Calheta
Assomada Pedra Badejo

Tarrafal

Tarrafal

Cidade Velha

Fajã d’Agua
São Filipe

Chã das Caldeiras

FOGO

aan de kust ligt Mosteiros, een dorp met bananen
plantages en papayabomen en vooral plantages van
struiken met koffiebonen. In vroeger tijden werd de
koffie uit Kaapverdië op grote schaal geëxporteerd
naar o.a. Portugal, maar ook heden ten dage is Fogo
nog een belangrijke leverancier voor de koffie op de
archipel.
Bijna alle accommodaties zijn in het hoofdstadje São
Filipe gelegen dat op een paar kilometer afstand van
de kleine luchthaven ligt.
São Filipe heeft een oude gezellige dorpskern met
veel steile en hellende straatjes, waar je urenlang
kunt dwalen. Bezienswaardig zijn de sobrado’s. Dit
zijn oude Portugese huizen met beneden winkel
ruimte waarboven het woonhuis. Het stadje heeft
een prachtig zwart lavastrand.

Fajã d’Agua
Vila Nova Sintra
BRAVA

São Filipe

Santa Maria

SÃO NICOLAU

Rui Vaz Cruz de Fundura

Chã das Caldeiras

Vila Nova Sintra
BRAVA

In drie uur tijd kunt u de vulkaan ook tot 1200 meter
te voet bereiken. Het dorpje Chã das Caldeiras ligt
aan de voet van de vulkaan.
De primitieve huisjes gemaakt van vulkaanas zijn
kenmerkend voor dit dorpje waar we desgewenst
ook een overnachting voor u kunnen boeken. In Chã
das Caldeiras vindt ook wijnbouw plaats. Verderop

ILHA DO SAL

Tarrafal
SANTA LUZIA

SÃO VICENTE

vulkanische pracht
op de Archipel

Fogo betekent vuur. De vulkaan met een hoogte van
2829 meter is de blikvanger van Fogo.
De vulkaan heeft in november 2014 nog een flinke
uitbarsting gehad, waarbij de vulkaanas langzaam de
primitieve huisjes overspoelde in o.a. het plaatsje Chã
das Caldeiras aan de voet van de vulkaan.
De sporen van het verleden zijn nog zichtbaar, want
veel huisjes zijn tot aan het dak met lava gevuld.

Mindelo
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Sal-Rei

Vila do Maio
BOAVISTA

Praia Baixo
MAIO

Calheta
Praia
Assomada Pedra Badejo
SANTIAGO
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FOGO

Fogo heeft weer een heel eigen cultuur en is juist
daarom een bezoek waard. Onze afzonderlijke
vertegenwoordiging op dit eiland boekt voor u
excursies of kan u met raad en daad terzijde staan.
Ook biggame vissen in de wateren rondom Fogo is
goed mogelijk. Met name in het voorjaar worden er
grote vangsten gedaan, zoals marlijn, tonijn, wahoo
en tal van andere vissoorten.
Vanuit São Filipe ziet u het ernaast gelegen eiland
Brava liggen waarvan de berg vaak omhuld wordt
door wolken. Fogo ligt op 315 kilometer afstand van
Sal en is bereikbaar vanaf Praia op Santiago.

Hotel Savana **
Ligging:
Aan een rustige straat midden in São
Filipe.
Hotel Savana is een omgetoverde
sobrado welke begin vorige eeuw werd
gebouwd.
Het hotel heeft een klein zwembadje op
de binnenplaats met enkele ligstoelen
en zitjes. Naast het hotel in een apart
gebouw is het restaurant en een bar
ondergebracht.
De kamers aan de zwembadzijde zijn
wat aan de kleine kant, maar tegen
geringe toeslag kunt u een grotere
suite (22 vierkante meter) met zeezicht
reserveren.
Zowel kamers als suites beschikken over
bad of douche/toilet, airco, koelkast en
secretaire.

Pousada Bela Vista **
Ligging:
Dit hotel ligt aan een pleintje midden in
São Filipe.
Bela Vista is van origine een sobrado.
Al vele jaren hebben we deze accommo
datie in het pakket. Het hotel heeft de
beste prijs/kwaliteitverhouding onder
de tweesterren accommodaties in São
Filipe. Er is een ontbijtrestaurant en
internetservice bij de receptie.
De kamers hebben alle benodigde faci
liteiten: bad of douche/toilet, televisie,
airco en koelkast.
In het hotel wordt echter alleen Portu
gees gesproken.

Ola Mar ***
Ligging:
Dit hotel ligt bij een lavastrand aan zee
circa een kilometer buiten São Filipe.
Het hotel werd in 2012 geopend en
behoort samen met het Ola Mar in
Praia (Santiago) aan dezelfde eigenaar.
De Olamar-formule zal de vakantie
ganger die waar voor het geld wil zeker
aanspreken. Het hotel heeft een viertal
etages, echter geen lift. Op de bovenste
etage is een laundry en terras met zitjes

en prachtig zeezicht. Tegen geringe
betaling kan een internettegoed
worden gekocht bij de receptie.
De kamers beschikken over douche/toilet,
airco, koelkast, groot flatscreen tv en een
balkon met (zij)zeezicht of landzicht.
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Hotel Xaguate ****
Ligging:
zitjes, er wordt gratis wifi geboden bij
Aan zee, even buiten het stadje São
de receptie en het zwembad. Massage is
Filipe, circa 800 meter van de dorpskern. op aanvraag tegen betaling mogelijk.
Hotel Xaguate is op een rots gebouwd,
heeft 39 kamers, een spa en een
zwembad met ligbedden en zitjes. Er is
een restaurant, een bar en een laundry.
Naast de receptie is een lounge met

De kamers hebben een badkamer met
bad/toilet, telefoon, kluisje, minibar en
satelliettelevisie. Alle kamers hebben
een groot balkon met zitje, het meren
deel heeft zeezicht.

HALF PENSION

AANBIEDING

Casa Marisa (idylle) **
Ligging:
In het dorpje Chã das Caldeiras aan de
voet van de vulkaan.
Casa Marisa is een klein hotel met
gebouwen rondom een binnenplaats.
De kamers hebben douche/toilet en een
terras.
Door het ontbreken van restaurantjes
in Chã das Caldeiras bieden we dit hotel
met half-pension aan.
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Brava wordt ook wel het bloemeneiland genoemd. Het
eiland is alleen met een ferry bereikbaar, waarvan de
dienstregeling zeer onregelmatig.
Het vriendelijke hoofdplaatsje Vila Nova Sintra ligt
op 500 meter hoogte en wordt vaak door wolken
omringd. Het ligt op korte rijafstand van de haven en
heeft mooie huizen met groententuintjes, hibiscusplanten en een dorpspleintje met een muziekkapel.

Op een half uur rijafstand van de hoofdplaats ligt
aan de kust Fajã d’Agua, een plaatsje met bananen
plantages en wuivende cocospalmen aan een idylli
sche baai waar af en toe een zeiljacht aanmeert.
Het eiland is goeddeels nog ongerept, alleen in Vila
Nova Sintra zijn intussen wat restaurantjes.
Brava biedt met 64 vierkante kilometer veel moge
lijkheden voor prachtige wandelingen.

In de hoofdplaats staat ook het standbeeld van
Eugenio Tavares, een bekende Kaapverdische
schrijver.

Hotel Cruz Grande **
Ligging:
Op een rustige locatie centraal in Vila
Nova Sintra
Hotel Cruz Grande is gevestigd in een
statig gebouw en biedt een bar en
restaurant en meerdere kamertypes.
Alle kamers hebben een douche/toilet
en veelal een terras of balkon.

Er zijn tevens kamers met grote bedden
en een televisie, een paar kamers
hebben zeezicht. Het hotel beschikt
over wifi en bemiddelt om fietsen te
verhuren. Vanaf de haven rijden mini
busjes naar Vila Nova Sintra.

Appartementen Kaza di Zaza */ **
Ligging:
In de bergen van Fajã d’Agua circa 100
meter van zee.
Kaza di Zaza biedt in verschillende
gebouwen twee appartementen die
worden verhuurd door een Nederlands
echtpaar.
De eenvoudige appartementen hebben
douche/toilet met koud stromend
water, een keukenblok en een terras

met veel privacy. Vanuit de appar
tementen heeft u een schitterend
uitzicht. Op aanvraag is er wifi.
Omdat er in Fajã d’Agua (nog) geen
restaurantjes zijn, wordt er bemiddeld
om thuis te eten bij de Kaapverdianen
in het dorp.
Vanwege de infrastructuur bieden we
deze accommodatie aan inclusief trans
fers van en naar de haven.

BRAVA BLOEMENEILAND
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Maio is een vlak eiland en wordt omringd door 30 kilometer strand.
Er zijn zoutpannen die in de zeventiende eeuw zelfs in
Nederlandse handen zijn geweest.
Het kleine hoofdplaatsje is Vila do Maio waar een
paar keer per week de kleine vliegtuigen uit Praia
aankomen.Door de bereikbaarheid is het eiland nog
maar nauwelijks ontdekt bij de toerist.
In het plaatsje Vila do Maio zijn de afgelopen jaren
een paar middenklasse accommodaties geopend die

ons in staat stellen het eiland prominenter onder de
aandacht te brengen.
Ook is er een duikcentrum met PADI-instructeurs in
het stadje.
Vanuit Maio zijn walvissen en dolfijnen te spotten.
In het voorjaar komen de schildpadden aan wal om
hun eieren uit te broeden.
In vorige uitgaves van onze brochure schreven we
steeds ‘wie een strand voor zich alleen wil hebben,
maakt de grootste kans op Maio’, voorlopig is dat
nog steeds het geval.

Pension Biggame **
Ligging:
Uiterst centraal gelegen aan het hoofd
straatje van Vila do Maio vlakbij het
strand.

De kamers zijn modern ingericht en
beschikken over bad of douche/toilet,
balkon met (schuin) zeezicht, televisie en
minibar. Tevens is er wifi.
Het hotel organiseert ook excursies.

Pension Biggame heeft een tiental
kamers en een restaurant met bar. Ook
is er een viscentrum in het pension
gevestigd, zodat u de mogelijkheid
heeft hengels te huren of met een
bootje de zee op te gaan.

Appartementen Stella Maris ***
Ligging:
In Vila do Maio direct aan zee op een klif
genaamd Ponta Preta. Stella Maris is
een paar jaar geleden geopend en heeft
een zwembad met ligstoelen.
Er zijn studio’s, twee of driekamer appartementen. In alle appartementen is
een keukenblok en een badkamer met
douche/toilet.
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Beddengoed wordt één keer per week
gewisseld en handdoeken twee keer. Het
complex biedt een ontbijtservice en een
laundry.
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Ilha do Sal betekent
letterlijk ‘eiland van het zout’.
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De zoutziederij bij Pedra Lume in het oosten is deels
nog in gebruik en is tevens een toeristische trekTarrafal
MAIO
pleister. Het hoofstadje Espargos ligt vlakbij de internationale luchthaven Amilcar Cabral, de politicus die
Calheta
in 1975 zorgde dat Kaapverdië onafhankelijk werd.
Op 18 kilometer afstand ligt op de zuidpunt van het
Assomada Pedra Badejo
Vila do Maio
eiland het dorpje Santa Maria, een dorpje langs een
Cruz
de
Fundura
Rui Vaz
prachtig breed zandstrand.
Praia Baixo
Cidade Velha
Praia
De inwoners leefden vroeger van de zouthandel,
SANTIAGO
dat is nu wel anders. Sinds we de Kaapverdische
eilanden in 1996 op de markt hebben geïntrodu
ceerd is er veel veranderd en werkt vrijwel iedereen
in het toerisme. Wat ooit een stil dorpje was, is
uitgegroeid tot een gezellig dorp met een vijftal

straten en dwarsstraatjes met veel restaurantjes en
souvenirwinkels.
Pleisterplaats in Santa Maria is de pier, hier halen
de vissers de dagelijkse vangsten met hun vissers
bootjes binnen.Over het brede strand is een wandel
boulevard aangelegd om een aantal hotels te voet
te kunnen bereiken.
Al onze accommodaties hebben een centrale ligging
in het dorp en/of direct aan het strand.
Het vlakke en kale eiland is ideaal voor water
sporters, er zijn veel faciliteiten op het strand,
zoals duik- en surfscholen.
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Ilha do Sal

Sal-Rei

Hotel Porta do Vento **
Ligging:
Het hotel ligt aan een rustige straat.
De afstand naar zowel de dorpskern als
het strand is circa 300 meter.
Porta do Vento is een fijn hotel met een
beschut buitenterras, bar en restaurant.
Het is het enige hotel in Santa Maria
dat een lift heeft.
De kamers beschikken over douche/
toilet, televisie, koelkast, safe en
plafondventilator.
Een aantal kamers hebben een balkon.
Er zijn ook een paar grotere drie

persoonskamers. Internet is tegen beta
ling mogelijk. De vriendelijke Italiaanse
eigenaresse staat garant voor een
onbezorgd verblijf.

Hotel Nha Terra **
Ligging:
Het hotel ligt tegenover het brede
strand circa 75 meter van de pier en
vrijwel direct in het centrum van Santa
Maria. In de directe omgeving zijn de
banken, winkeltjes en restaurants.
Nha Terra is een prettig familiehotel
en heeft een klein zwembadje met
buitenbar en restaurant. De ruime
kamers beschikken over douche/toilet,
satelliettelevisie, airco en een balkon
met zitje. De kamers aan de voorzijde
zijn direct langs de weg gelegen en
hebben deels zeezicht.

Hotel Pontão ***
Ligging:
Centraal bij binnenkomst van het dorp,
gelegen achter hotel Morabeza en nog
geen 5 minuten lopen van het brede
strand.

rior kamers (met toeslag) hebben een
aparte zithoek. Tevens beschikt het
hotel over suites met aparte vertrekken
op de kop van het gebouw.

Hotel Pontão heeft in 2015 twee nieuwe
vleugels met kamers bijgebouwd,
waardoor de gebouwen in carrévorm
rond het zwembad met kinderbadje zijn
gelegen. Hier heeft u de beschikking
over gratis ligstoelen in de zon of in de
schaduw van de arcaden.
Het hotel heeft een zwembadbar, een
restaurant en naast de 24-uurs receptie
een bar. Internet is tegen betaling in de
lounge bij de receptie mogelijk.
De kamers hebben douche en toilet
en bieden al het nodige comfort, zoals
airco, satelliettelevisie, koelkast, kluisje
en balkon/terras met zitje. De supe
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Hotel Odjo d’Agua ***
Ligging:
In het dorp aan een klein strandje dat
grenst aan het brede strand.
Odjo d’ Agua betekent ‘oog van de zee’
en heeft de naam te danken aan het
open ronde restaurant op de kop dat in
zee is gebouwd. Hiervandaan heeft u
een prachtig uitzicht over de baai van
Santa Maria. Onder het restaurant is
een bar die grenst aan het café/terras.
Rondom het kleine zwembad en op het
privéstrand zijn ligstoelen en bedden
tegen betaling beschikbaar.
Vrijwel alle kamers zijn gelegen aan
een hof met een tuin vol begroeiïng.
De kamers hebben televisie, telefoon,
minibar, airco en een badkamer met
bad/toilet. Het hotel heeft ook grote
kamers voor gezinnen met 2 kinderen.
Alle kamers hebben een balkon of terras
met hangmat.

Hotel Dunas de Sal ****
Ligging:
Langs de weg tegenover het strand
op circa 75 meter en 1,5 kilometer van
Santa Maria.
Het hotel in Art deco-stijl heeft twee
verdiepingen en is gebouwd rondom het
grote zwembad met apart kinderbadje.
Hier heeft u de beschikking over gratis
ligbedden en zitjes. Voor het gebruik
van badhanddoeken betaalt u een borg.
Het hotel heeft een goed restaurant en
twee bars. Er zijn mogelijkheden voor
fitness en tegen betaling spa, massage
en een beautysalon.
De kamers zijn modern ingericht en
allemaal voorzien van satelliettelevisie,
airco, minibar en safe. De kamers op de
begane grond hebben douche/toilet en
terras met zitje en op de eerste etage
bad/toilet en balkon met zitje.
Het hotel wordt met ontbijt aange
boden of tegen toeslag met half-pen
sion. Er is gratis wifi bij de bar en in het
restaurant en tegen betaling mogelijk
op de kamers.
Tegen betaling kunt u gebruik maken
van het duik- en surfcentrum op het
strand.
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Appartementen Porto Antigo ****
Ligging:
en heeft een eigen receptie en een caféDirect aan zee en aan de rand van het
restaurant aan het water. Er is tevens
centrum van Santa Maria. De dorpskern een laundry op het complex.
is op 75 meter afstand.
Er zijn studio’s , 2 en 3 kamer apparteHet bloemenrijke appartementen
menten met woonkamer en (slaap)bank,
complex bestaat uit drie gedeeltes.
televisie, slaapkamer(s), badkamer met
Porto Antigo I (bovenste foto) is het
douche/toilet, kitchenette (met fornuis,
oudste complex en ligt temidden van
magnetron en koelkast), airco en tele
beide andere complexen. Het heeft de
visie.
beschikking over een privéstrandje en
Bedlinnen wordt twee maal per week
een zwembad.
verwisseld. De schoonmaak is één keer
Porto Antigo II (middelste foto’s) ligt
per week.
langs een openbaar strand dat paralel
De appartementen zijn geschikt tot een
loopt aan de dorpskern en heeft even bezetting van 7 personen.
eens een eigen zwembad.
Uiteraard is de reissom afhankelijk van
Porto Antigo III (onderste foto’s) ligt
het aantal personen waarmee u het
aan een stil openbaar strand. Het heeft appartement bezet.
geen eigen zwembad, maar klanten die Cabo Verde Travel heeft exclusief de
hier verblijven, kunnen gebruik maken
beschikking over appartementen met
van beide andere zwembaden.
(frontaal) zeezicht, gelegen aan het
Het laagbouwcomplex is ruim van opzet zwembad of langs het strand!
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Hotel Morabeza ****
Het hotel heeft drie zwembaden,
• Executive kamers met zeezicht en
waarvan één met buitenbar, een mini
groot flatscreen in het nieuwste
golfbaan, twee tennisbanen en een
gebouw dat langs het strand ligt
fitnessruimte. Er is een speelzaal voor
• Familiesuites met woongedeelte en
twee slaapkamers tuinzijde in de
darten, tafeltennis, snookertafels en er
is een bibliotheek met Nederlandstalige schaduw zonder zeezicht
boeken.
• Duplex kamers met beneden en boven
een slaapgedeelte
Het hotel heeft een rijke geschiedenis. Het hotel beschikt over een kleine
In 1967 bouwde een Belgisch echtpaar
discotheek en een buitenbar op de
• Junior suites (apart wonen en slapen)
geschikt voor 3 personen met of
een buitenverblijf en bracht de winter eerste etage.
zonder zeezicht
maanden voor hun gezondheid op Sal
Op het strand is de Beach Club, een
door. Zij voldeden aan het verzoek van apart restaurant voor de lunch, dat aan
Alle kamers hebben terras, satelliet
diverse luchtvaartmaatschappijen,
het hotel behoort. Hier kunt u gebruik
televisie, telefoon, koelkast, plafond
die een tussenstop op Sal maakten,
maken van tal van ligbedden in de
ventilator en airco, safe, badkamer
om kamers voor hun bemanning te
schaduw van parasols.
met bad of douche en toilet en tegen
verhuren. Door de jaren heen zijn
er vele kamers bijgebouwd en is
Hotel Morabeza beschikt over verschil betaling internet.
het buitenverblijf een geliefd hotel
lende kamertypes:
Daarnaast heeft Morabeza de beschik
geworden dat het beste de couleur
• Standaard kamers met of zonder
locale van Kaapverdië vertegenwoordigt. zeezicht
king over nieuwe twee- en driekamer
Ligging:
Vanaf het dorp het eerste hotel dat aan
het brede strand van Santa Maria ligt.
Daarmee heeft het hotel een ideale
ligging, op een paar minuten loop
afstand van de dorpskern.

appartementen in de Bazamore Resi
dence dat aan het pleintje tegenover de
hoofdingang ligt. Deze appartementen
hebben geen zeezicht, maar zijn ideaal
voor gezinnen met kinderen. U kunt
gebruik maken van alle faciliteiten van
Morabeza. Ook het uitgebreide ontbijt
buffet is bij een verblijf in deze apparte
menten inbegrepen.
Op het strand is een windsurfschool
voor de liefhebbers van windsurfen,
kite- en golfsurfen.
Er is een duikschool onder leiding van
instructeurs (PADI) en Club Odisseia
zorgt ervoor dat u kunt deelnemen aan
zeevissen, sleepvissen met netten of
handlijnvissen.
Deze faciliteiten dienen te worden
betaald.
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Op sommige plaatsen lijken de duinlandschappen
van het toerisme,
vnl. door de nieuwe all-inclusive
Cidade Velha
Fajãeindeloos
d’Agua te zijn. Het strand en de duinen van Santa
hotels die
aan het brede strand van Arujez de Chave
Praia
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Monica in het zuiden hebben
een lengte van 34 kilozijn
gebouwd vlakbij de luchthaven. Circa 7 kilo
SANTIAGO
Vila Nova Sintra
meter. Boavista is één van de drie grootste eilanden,
meter noordelijker ligt het vriendelijke plaatsje Sal
BRAVA
FOGO
maar heeft met 3500 inwoners het laagste inwoRei dat geheel authentiek is gebleven. In Sal Rei zijn,
nersaantal van alle eilanden. Het eiland is kaal en
op een enkel restaurantje na, nog maar weinig voor
betrekkelijk vlak op een paar heuvels van 300 meter
zieningen voor het toerisme. Sal Rei grenst aan een
hoogte na. Dadelpalmen onderbreken hier en daar het
klein strand in een baai, dat aansluit op een breder
landschap.
strand met enkele watersportvoorzieningen.
Een aantal jaren terug werd de nieuwe internati
onale luchthaven van Boavista geopend waarmee
het eiland zich heeft kunnen verheugen op toename

Hotel Estoril **
Ligging:
Circa 150 meter van het strand en 500
meter van Sal Rei.
Hotel Estoril is een prettig hotel met
een terras en buitenrestaurant voor het
gebouw en een kleine bar bij de lounge/
receptie.
De simpele kamers hebben douche/toilet,
satelliettelevisie en koelkast. Hotel
Estoril beschikt ook over een aantal
appartementen in een apart gebouw.
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appartementen

appartementen

Orquidea ***
Ligging:
Direct aan een smal strand dat leidt
naar het dorp (300 meter) en aan de
andere kant naar een breder strand.
Orquidea is een sfeervol guesthouse dat
wordt geleid door een Kaapverdisch/
Belgisch koppel. Twee papegaaien in de
tuin zorgen voor een hartelijke begroe
ting. Het ontbijt wordt in de tropische
tuin geserveerd. Het hotel biedt een
bar, fitnessruimte en een laundry.
De kamers hebben douche/toilet, tele
visie en safe, vrijwel alle kamers hebben
balkon met zeezicht.

Hotel Migrante ***
Ligging:
Aan een straatje midden in Sal Rei circa
100 meter van het dorpsplein en ook
vlakbij de pier en het strand.
Dit guesthouse is een uiterst char
mante accommodatie gevestigd in een
oud herenhuis, dat dateert van 1860
en destijds werd bewoond door een
Marokkaanse handelsfamilie. Beneden
is een bar/restaurant en een bibliotheek
met boeken in verschillende talen. Op
die smaakvol, maar verschillend zijn
de binnenplaats is het goed toeven op ingericht en beschikken over douche/
de ligbedden.
toilet, bed met klamboe, telefoon en
plafondventilator. U kunt bij de receptie
Het hotel heeft vijf niet-rokers kamers gebruik maken van wireless internet.

Ook wordt er bemiddeld voor boot
tochten, windsurf- en duikcursussen.
Overige diensten: een laundry en een
babysit op aanvraag.

Dit moet u weten: Vanwege het beperkte
aantal kamers en de populariteit van
deze accommodatie is deze op korte
termijn vaak niet beschikbaar en raden
we u aan deze tijdig te reserveren.

Appartementen Ca’ Nicola ***
Ligging:
Circa 50 meter van zee direct aan
een smal strand, dat aan de ene kant
aansluit op het brede strand en de
andere kant leidt naar het dorpje Sal Rei.
De afstand over het strand naar Sal Rei
is circa 300 meter (buitenom 600 meter).

royale woonkamer met zit/slaapbank
en keukenblok, kleine slaapkamer,
badkamer met douche/toilet/bidet en
een eigen balkon of gedeeld terras.
Deze appartementen zijn geschikt voor
3 personen. Er is airco en satelliet
televisie.

Ca’Nicola is een bijzonder fijn apparte
mentencomplex om te verblijven,
enerzijds vanwege de rustige ligging en
anderzijds door de compleet ingerichte
appartementen waar u zich al snel thuis
voelt. Circa de helft van de apparte
menten heeft zeezicht. Beneden is de
receptie en een (snack)bar met buiten
lounge, waar ’s morgens het buffet
ontbijt wordt geserveerd.

De 3-kamerappartementen hebben
dezelfde faciliteiten en zijn met twee
slaapkamers geschikt voor 4 personen.
Er is in beide type appartementen een
mogelijkheid voor bijplaatsing van een
extra bed.
De appartementen worden dagelijks
schoongemaakt. Bedlinnen en hand
doeken zijn voorradig. Voor strandhand
doeken dient u zelf te zorgen.
Ca’ Nicola heeft ook aantrekkelijke
tarieven voor alleenreizenden.

De 2-kamerappartementen hebben een
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Boek Kaapverdië
een afwisselende en veelzijdige vakantie
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