Wyspy Zielonego Przylądka

Pilot: turyści objęci są opieką pilota, do zadań którego należy pomoc przy zakwaterowaniu i
udzielanie informacji praktycznych oraz przyjmowanie zapisów na wycieczki lokalne.
Wizy: są wymagane; obowiązkowa dopłata do wizy wynosi 150 PLN/os.
Czas przelotu: Warszawa-Espargos – ok. 9 godz. (możliwe międzylądowanie).
Czas lokalny: czas polski minus 2 godziny; kiedy w Polsce obowiązuje czas letni, to minus 3
godziny.
Język: kreolski i portugalski, można porozumieć się także po angielsku i po włosku.
Stolica: Praia (wyspa Santiago).
Napięcie: 220V, standardowe gniazdka.
Waluta: jednostka monetarna: 1 escudo = 100 centavos; 1 EUR = ok. 110 CVE; wymiany najlepiej
dokonywać w lokalnych bankach, kantorach, czy hotelach.
Klimat: suchy tropikalny; średnia temperatura roczna to 25ºC; pora deszczowa między sierpniem a
wrześniem. ceny: butelka wody mineralnej 1,5 l – ok. 120 CVE, butelka coli – ok. 90 CVE, piwo –
ok. 90 CVE, bułka – ok. 20 CVE.
Obowiązkowy podatek turystyczny: Klienci powyżej 16 r. ż. objęci są obowiązkowym podatkiem
turystycznym w wysokości: podczas pobytu w jednym hotelu: 220 CVE/os./dzień (max. 2200
CVE/os./pobyt), płatny na miejscu w hotelu, przy pobytach 7+7: 220 CVE/os./dzień.
Wycieczki lokalne: organizowane są przez lokalne agencje turystyczne na warunkach przez nie
określonych. Istnieje możliwość niezorganizowania wycieczki z powodu zbyt małej liczby
chętnych.

Tabela temperatur
MIESIĄC IX X XI XII I II III IV
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Zjawiskowe plaże, ezgotyczne krajobrazy, wspaniała pogoda, fantastyczne warunki do
uprawiania sportów wodnych, oryginalna muzyka i znakomita kuchnia sprawiają, że „ostatni
raj na Atlantyku” to wspaniałe miejsce na niezapomiane wakacje.
Na Oceanie Atlantyckim, ok. 600 km na zachód od wybrzeży Senegalu rozciąga się Republika
Wysp Zielonego Przylądka (po portugalsku Republica de Cabo Verde). Tworzy ją archipelag 10
wysp i 8 wysepek, które dzielą się na dwie grupy: Wyspy Zawietrzne (Ilhas de Barlavento), na które
składają się: Sant Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal i Boa Vista oraz wyspy
Nawietrzne (Ilhas de Sotavento), w których skład wchodzą: Maio, Santiago, Fogo i Brava. Każda z
nich jest inna i każda jest warta poznania. Ze względu na bliskość kontynentu afrykańskiego i okres
kolonizacji porugalskiej, wymieszały się tu wpływy europejskie i afrykańskie, które z czasem
przyczyniły się do powstania własnej, specyficznej kultury. Cabo Verde to swoista mieszanka
Afryki, Portugalii i Brazylii. Miejscową ludność w większości stanowią urodziwi i gościnni Kreole
(80%) – afrykańsko-portugalscy potomkowie byłych kolonizatorów. W 1975 roku wyspy uzyskały
niepodległość i stały się niezależną republiką. Z Wysp Zielonego Przylądka pochodzi słynna
piosenkarka Cesaria Evora – królowa niezwykle popularnej na Cabo Verde formy muzycznej
zwanej morną. Można było ją spotkać spacerującą z cygarem uliczkami pięknego, kolonialnego
miasteczka Mindelo na São Vincente, gdzie się urodziła. W muzyce Wysp Zielonego Przylądka
zakochać się można od pierwszego usłyszenia, oprócz morny – nazywanej miejscowym bluesem,
występują tu także inne formy muzyczne jak coladeira – nieco żwawsza, przypominająca
brazylijską sambę. Muzyka towarzyszy mieszkańcom w ich codziennym życiu, ubarwia

uroczystości, pozwala wyrazić wszystkie emocje. Inni znani lokalni wykonawcy to Lura i Bau.
Turystyka na wyspach rozwija się od stosunkowo niedawna, głównie na Sal, São Vincente i Boa
Vista. Nie ma tu jeszcze turystyki masowej i dlatego wyspy nazywane są ostatnim rajem na ziemi.
Proponujemy Państwu wypoczynek na Sal, która ma jedną z najwspanialszych plaż na archipelagu,
doskonałe warunki uprawiania sportów wodnych, wyśmienite restauracje i kolorową miejscowość
Santa Maria. Wyspa jest znakomicie przygotowana na przyjęcie turystów, oferta hotelowa jest
dostosowana do potrzeb nawet bardzo wymagających gości. Krajobraz Sal w pierwszej chwili może
szokować, jest tu mało roślinności, a otoczenie momentami przypomina pustynię, jednak pierwsza
wizyta na ogromnej plaży o drobniutkim, pudrowym piasku obmywanym turkusowym Atlantykiem
natychmiast zmienia pierwsze wrażenia. Wspaniałe plaże i korzystne wiatry przyciągają tu
pasjonatów windsurfingu i kitesurfingu. Sal, a szczególnie plaża Ponta Preta, zaliczana jest do
jednych z najlepszych miejsc na świecie do uprawiania tych sportów. Są tu także znakomite
warunki do nurkowania i wędkowania. Miejscem spotkań turystów jest Santa Maria. Miasteczko
ożywia się wieczorem, liczne knajpki rozbrzmiewają międzynarodowym gwarem i lokalną muzyką.
Jest tu mnóstwo sklepików, gdzie można kupić zarówno miejscowe wyroby jak i akcesoria
sportowe. Na Sal można wyśmienicie zjeść w lokalnych restauracjach, których menu bazuje na
świeżych rybach i owocach morza przyrządzanych na setki sposobów.
Nasze miejsca: wyspa Sal – zaliczana do Wysp Zawietrznych ma jedną z najwspanialszych plaż
archipelagu, doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych, dla aktywnych, na rodzinny
wypoczynek, Santa Maria – kolorowe miasteczko, miejsce spotkań turystów, liczne sklepiki i
knajpki, życie nocne.
Na plaży: Santa Maria – szeroka, złoty piasek, łagodnie schodząca do oceanu, promenada, Ponta
Preta – polecana miłośnikom sportów wodnych: wind- i kitesurferom, wysokie fale, wiatr.
Dla aktywnych: surfing, windsurfing i kitesurfing, szczególnie na plaży Ponta Preta, nurkowanie,
wędkowanie, trekking.
Od kuchni: catchupa – narodowe danie, kukurydza z fasolą i dodatkami, caldo di pesce – rosół z
ryby, ziemniaków, manioku i bananów warzywnych, pudim – deser na bazie słodkich ziemniaków.
Na zakupy: wyroby z wikliny, rzeźby z drewna, batiki – tkaniny barwione specjalną metodą,
ceramika, płyty z muzyką słynnej piosenkarki Cesarii Evory.
Zwiedzaj: naturalne słone jezioro Buracona, Boa Vista – wyspa pięknych plaż i kolonialnej
architektury, wyspa Fogo – jedna z najbardziej fascynujących na archipelagu, jej główną atrakcją
jest aktywny wulkan Fogo (z port. ogień), Santiago – największa wyspa archipelagu, zielone
wzgórza i doliny, górskie szlaki i urokliwe plaże.

Atrakcje w regionie
WYSPA SAL
Wyspa słynie z jednych z najwspanialszych plaż archipelagu Wysp Zielonego Przylądka i
doskonałych warunków do uprawiania sportów wodnych. Ogromna, piaszczysta plaża Ponta Preta
uważana jest za jedno z najlepszych miejsc na świecie do uprawiania windsurfingu i kitesurfingu.
Są tu także znakomite warunki do nurkowania i wędkowania. Miejscem spotkań turystów jest Santa
Maria, miasteczko z knajpkami, gdzie można posłuchać lokalnej muzyki. Na Sal warto wybrać się
do Buracona – naturalnego słonego jeziorka i do salin Perda de Lume w dawnym kraterze wulkanu.

WYSPA SAO VINCENTE
Wyspa, z której pochodzi Cesária Évora, królowa morny, to miejsce corocznych karnawałów i
festiwali. Główny karnawał uważany jest za największy na świecie, zaraz po Rio! Stolica wyspy –
Mindello, zwana „Małą Brazylią” to najbardziej kosmopolityczne miasto na Wyspach, słynie z
barwnego życia nocnego, wspaniałego portu i przepięknej kolonialnej architektury

WYSPA BOA VISTA
Jej nazwa po portugalsku znaczy „piękny widok”. Znana z fantastycznych plaż, lokalnej muzyki,
pięknej kolonialnej architektury i ceramiki wyrabianej typowymi afrykańskimi metodami.
Najsłynniejszą plażą Boa Vista jest wspaniała, bezkresna Santa Monica. Warto zobaczyć Deserto de
Viana z malowniczymi wydmami i maleńką stolicę wyspy Sal Rei. Polecana amatorom
windsurfingu.

WYSPA FOGO
Uważana jest za jedną z najbardziej fascynujących wysp archipelagu. Jej główną atrakcją jest
aktywny wulkan Fogo (z port. ogień), którego szczyt – Pico del Fogo (2829 m n.p.m.) jest
najwyższym punktem Cabo Verde. Wyspa słynie z aromatycznej kawy, a także białego wina i sera.
Stolicą wyspy jest Sao Filipe, kolonialne miasteczko, pełne pastelowych domów w stylu sobrado –
domów bogaczy, zbudowanych z szlachetnych gatunków drewna i kafelek sprowadzanych z
Portugalii i zachodniej Afryki.

WYSPA SANTO ANTAO
Ojczyzna grogu, ulubionej przez marynarzy lokalnej odmiany rumu. Wyspa zyskuje coraz większą
popularność wśród pasjonatów trekkingu. Pustynna w części południowej, na północy zachwyca
górami dochodzącymi do 1800 m. Największą atrakcją wyspy są przepiękne ribeiry – malownicze
doliny, otoczone majestatycznymi górami, gdzie przycupnęły uczepione skał osady. Droga z Porto
Novo do Ribeira Grande wije się wśród gór i urwisk. Podróż obfituje w piękne widoki, trasa jest
jedną z największych atrakcji na wyspie i uważa się ją za jedną z najpiękniejszych dróg świata.

Wycieczki fakultatywne:
Sal – dookoła wyspy – znakomity sposób na poznanie najważniejszych miejsc Sal. Przejazd przez
Murdeira i Monte Leão do Palmeira, małej wioski rybackiej. Dalej trasa prowadzi do naturalnego
słonego jeziora Buracona, gdzie można zobaczyć „błękitne oko” – specyficzną grę światła i
szmaragdowej wody. Przejazd przez tereny Terra Boa znane ze zjawiska fatamorgany. Przejazd do
Espargos, stolicy wyspy, następnie do salin Perda de Lume w dawnym kraterze wulkanu. Cena –
ok. 25 EUR (wycieczka półdniowa) lub ok. 35 EUR (wycieczka całodniowa: zawiera obiad, nie
zawiera wejścia do salin: ok. 5 EUR). Boa Vista – wycieczka na wyspę znaną z pięknych plaż,
wspaniałej, lokalnej muzyki, pięknej, kolonialnej architektury i wyrobu ceramiki typowymi
metodami afrykańskimi. W programie: stara wytwórnia ceramiki, miasteczko Povoação Velha na
pustyni, plaża Santa Monica, Deserto de Viana z malowniczymi wydmami. Na trasie także główna
miejscowość wyspy – Sal Rei i Via Pittoresca – trakt otoczony bujnymi palmami kokosowymi i
daktylowymi. Wycieczka lotnicza całodniowa. Cena – ok. 170 EUR.
Fogo – wyspa uważana jest za jedną z najbardziej fascynujących na archipelagu. Jej główną
atrakcją jest aktywny wulkan Fogo (z port. ogień), którego szczyt – Pico de Fogo (2829 m) jest
najwyższym punktem Capo Verde. Wyspa słynie z aromatycznej kawy, a także białego wina i sera.
Zwiedzanie przepięknego miasteczka São Felipe, z tradycyjnymi, kolonialnymi domkami.
Następnie przejazd wśród egzotycznych wulkanicznych krajobrazów do wioski Cha de Caldeiras,
gdzie wulkaniczny krajobraz kontrastuje z winnicami i egzotycznymi plantacjami. Domy
zbudowane są tu z czarnego kamienia, co jest wizytówką tego miejsca. Wycieczka lotnicza
całodniowa. Cena – ok. 243 EUR.
Santiago – największa wyspa archipelagu, pierwsza skolonizowana przez Portugalczyków na Cabo
Verde. Zapierające dech widoki, zielone wzgórza i doliny, górskie szlaki, urokliwe plaże, a to
wszystko w jedynym i niepowtarzalnym kolonialnym klimacie. Na trasie stolica Wyspy – Praja,
najstarsza miejscowość Cidade Velha (dawniejsza Ribeira Grande), katedra, fortyfikacje i małe
egzotyczne wioski, które pozwolą na chwilę przenieść się w czasie. Wycieczka lotnicza całodniowa.
Cena – ok. 232 EUR.
Wycieczka katamaranem – wypłynięcie z portu Palmeira w kierunku zatoki Murdeira, czas na
relaks. Wycieczka półdniowa. Cena – ok. 53 EUR (zawiera napoje bezalkoholowe i przekąski).
Wycieczka quadami/buggy – znakomity sposób na poznawanie ciekawych miejsc wyspy Sal.
Pojazdy 4 x 4 umożliwiają eksplorację fantastycznych wydm i pięknych plaż. Adrenalina i
fantastyczna zabawa w otoczeniu wulkanicznego krajobrazu. Wycieczka trwa ok. 2-4 godz. Cena –
ok. 75 EUR/quad, ok. 80 EUR/buggy.
Neptunus – godzinna wycieczka łodzią z przeszkolonym dnem. Podczas wycieczki można
zobaczyć dwa wraki na dnie zatoki. Jeden z nich to Ponta Do Sino, portugalski statek otoczony
ławicami kolorowych ryb oraz drugi statek Santo Antao. Także niespodzianka – figura Chrystusa
oceanów. Cena – ok. 33 EUR.
Miejsce zbiórki Santa Maria Pier-Pontao de peixe – wypłynięcie z portu. Uwaga: nie wliczone w
cenę: posiłki, napoje, transfer. Nurkowanie – na Cabo Verde są liczne podwodne groty, ogromne
ilości ryb tropikalnych, zatopione statki. Można tu uzyskać znany na całym świecie certyfikat
PADI. Są różne poziomy i specjalności. Proponowana szkoła nurkowa jest najstarszą na wyspie, z
największym doświadczeniem. Cena – ok. 20 EUR/2 godz.

