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Cabo Verde bestaat uit 10 eilanden van vulkanische 
oorsprong voor de westkust van Afrika.
Samen vormen ze een enorm hoefijzer en bieden  
een dramatisch landschap dat prachtige stranden en 
gigantische vulkanen combineert 
De Kaapverdische cultuur is even levendige mix van 
Afrikaanse en Iberische invloeden, met een vleugje 
Brazilië. Elk eiland is anders met een eigen 
microklimaat dat er voor zorgt dat de natuur van 
eiland tot eiland sterk verschilt. Sommige eilanden 
zijn vlak en woestijnachtig dankzij het door de wind 
geblazen zand uit de nabijgelegen Sahara.
Andere eilanden zijn juist groen en bergachtig met  
vulkanen, vruchtbare valleien en witte zandstranden. 
Alleen met eilandhoppen ontdek je het echte 
Kaapverdië. Het land is het gehele jaar een ideale 
zonbestemming. 

EILANDHOPPEN KAAPVERDISCHE EILANDEN



BRIEF ITINERARY

DAG 01 Vlucht Amsterdam – Boa Vista (vliegduur 6 uur)
DAG 02 Boa Vista
DAG 03 Vlucht Boa Vista – Santiago
DAG 04 Santiago
DAG 05 Santiago
DAG 06 Vlucht Santiago – São Vicente
DAG 07 São Vicente
DAG 08 Per boot van São Vicente naar Santo Antão
DAG 09 Santo Antão
DAG 10 Santo Antão
DAG 11 retour per boot van Santo Antao naar Sao Vicente 
DAG 12 Vlucht van Sao Vicente naar Sal
DAG 13 Ilha do Sal
DAG 14 Ilha do sal
DAG 15 Vlucht van Sal naar Amsterdam

Vluchtschema

Vertrek

OR 441  AMS-BVC 0700 1050
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Retour

OR 442  SID-AMS  1255 2220  



DAG 01 Vlucht Amsterdam – Boa Vista  07:00, aankomst 10:50
Na aankomst op de luchthaven van Boa Vista transfer naar het hotel. Het eiland staat bekend om de witte 
zandstranden en de altijd aanwezig zeewind, waardoor de temperatuur aangenaam blijft.
De woestijnachtige omgeving leent zich goed voor watersporten zoals snorkelen, zwemmen en surfen.
Je slaapt vannacht in een mooi klein hotel pal aan de oceaan en ver weg van de grote hotels.

DAG 02 Boa Vista : eilandtour inclusief lunch
Boa Vista betekent ‘Mooi Uitzicht’; het is werkelijk een parel in de oceaan. Je ontdekt dat vandaag: de start is 
in Rabil waar je historie vindt en gekleurde huizen. Je bezoekt de duinen van de woestijn, de oude hoofdstad 
Sai Rai, een slaperig plaatsje waar zich wat winkeltjes, markplaats en restaurantjes bevinden. 
Op een verlaten strand vind je de ingang van natuurlijke grotten en vervolgens heb je een heerlijke lunch 
naast de kristal blauwe oceaan. Je kunt hier zwemmen en zonnebaden.
Handig om mee te nemen vandaag: zonnebrand, zonnebril, zwemkleding, handdoek, slippers, shorts en T-
shirt en wellicht een dunne sweater. 

DAG 03 Vlucht Boa Vista – Santiago
Vroege vlucht naar Santiago, het grootste Kaapverdische Eiland met prachtige groene valleien, een 
bergachtig binnenland en uitgestrekte velden met bananenplantages. Een verrassend veelzijdige eiland met 
een interessante geschiedenis en een prachtige natuur met bergen,  meren en fruitplantages. Het eiland 
heeft een belangrijke rol gespeeld in de slavenhandel en er hangt nog steeds een Afrikaanse sfeer. 

DAG 04 Santiago: stadswandeling met gids
De hoofdstad Praia is een levendige stad met een presidentieel paleis en op de drukbezochte  markt 
Sucupira kun je alles kopen. De voormalige hoofdstad Ribeira Grande heeft fraaie historische monumenten 
uit de Portugees Koloniale tijd en is door UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed.

DAG 05  Vrije dag. 
Ver weg van de stad kun je het landschap ontdekken: wandel door het gebergte en het Natural park, of 
bezoek een markt met heerlijke geuren, bewonder de velden waar suikerriet, kokosnoot en bananen 
groeien, relax op de witte stranden of kom in contact met de openhartige mensen van Santiago.
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DAG 06 Vlucht Santiago – São Vicente
Een korte vlucht brengt je naar Sao Vicente, het eiland van de beroemde zangeres Cesária Évora.
Ook tegenwoordig trekt de hoofdplaats Mindelo nog altijd veel kunstenaars en muzikanten.
Stadswandeling door Mindelo, een levendige stad met koloniale huisjes, muziek cafés en restaurantjes. Het 
was een belangrijke handelsstad voor de schepen op weg naar Midden en Zuid Amerika. Bezoek het 
museum van Cesaria Evora en een atelier waar gitaren gemaakt worden. Rua de Lisboa is het kloppend 
stadshart en de plek om kennis te maken met de bijzondere lokale muziek. De befaamde ‘Noite
Caboverdiana’ waar bekende en onbekende muzikanten live optreden, doen de stad vooral ’s avond 
opbloeien. Op het plein Praça Nova, de ontmoetingsplaats voor jong en oud, spelen vaak de bands die in de 
omringende hotels optreden.

DAG 07 Sao Vicente:  ‘op safari’!
Een off-road tour over Sao Vicente door ongerepte natuur naar een verlaten strand ‘Palha Carga’.
Je kunt de onbewoonde eilanden St. Luzia, Raso en Banco zien en de krater van de vulkaar Viana. 
Duik in het turquoise water en wandel over het witte zand van het Saragaca strand en de natuurlijke grotten 
bij het Gatchod strand, die gevormd zijn door een lavastroom. Met wat geluk zie je de visarend bij de kust 
van Topim. Ook bezoek je het vissersstadje Calhau, met de leuke  gekleurde zeilboten.

DAG 08 Per boot van São Vicente naar Santo Antão
Vroege veerboot naar Porto Novo (40 minuten), de belangrijkste haven van het eiland en toegangspoort tot 
het groene noorden. Met een privé auto bezoeken jullie het idyllische noorden van het eiland.
Er wordt onderweg een traditionele lunch geserveerd genaamd  “Catxupa” voordat je naar het hotel in 
Ponta do Sol gaat, waar je drie nachten zult verblijven.

DAG 09 en 10 : Santo Antão
Er staat een spannende canyoning trip op het programma waarbij jullie door een kloof de rivier volgen en 
een waterval passeren. In de omgeving liggen kleurrijke bergdorpjes die een bezoekje waard zijn. 
Onderweg  passeer je tropische vegetatie, bananen, mango en papayabomen.

DAG 11 Boot terug naar Sao Vicente
In de ochtend bezoek aan de mooie westkust van Santo Antao en in de middag per ferry terug naar Mindelo
en met een beetje geluk kun je dolfijnen spotten. Ga naar Casa Cafe Mindelo voor een heerlijk kop thee 
met een pasteis de midj en overnachting in Mindelo.

DAG 12 Vlucht Sao Vicente – Sal
Vandaag vlieg je naar Sal, bekend om zijn fraaie stranden
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DAG 12 Vlucht Sao Vicente – Sal
Vandaag vlieg je naar Sal, bekend om zijn fraaie stranden
Je neemt zelf een taxi naar Hotel Morabeza, het oudste resort hotel op Sal en met de mooiste locatie aan 
zee. Het ligt op loopafstand van het dorpje Santa Maria, waar ’s ochtends de vissersboten binnenkomen. 
Het 4-sterren resort is gebouwd in haciëndastijl en heeft veel weg van een klein dorpje zwembaden en 
tennisbaan en omgeven door bomen en bloemen. Voor de deur ligt een heerlijk zandstrand met ligbedden, 
parasols en watersporten. 

DAG 13 en 14 Sal
De baai van Santa Maria biedt goede condities voor het beoefenen van watersport zoals surfen, kite- en 
windsurfen, duiken en vissen en er is keuze uit goede surfscholen waar je materiaal kunt huren en les kunt 
krijgen. Je kunt een quad huren voor een woestijntocht of aan boord van een catamaran of zeilboot stappen 
en een dagtrip of sunset cruise maken. Met een beetje geluk spot je nog een walvis, schildpad of dolfijn. 
Een andere toeristische trekpleister is The Blue Eye, gelegen aan de noordwestkust bij Buracona. 
Naast een inham met een natuurlijk zwembad vind je hier een gat tussen de rotsen dat via een natuurlijke 
tunnel wordt gevuld met zeewater. 

DAG 15 Sal - Amsterdam
Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Amsterdam


