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Kaapverdië eilandengids

Ontdek deze eilandengroep  
op de Voja travel manier



ATLANTISCHE 
OCEAAN

São Nicolau
Marslandschappen  
en tropische valleien

Sal
Zee en strand

Boa Vista
Woestijn en strand

Maio
Witte zandstrandenSantiago

Het veelzijdige eiland

Fogo
Het vulkaaneiland

Brava
Het verborgen eiland

São Vicente
Het culturele hart

Santo Antão
Het exotische paradijs
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Cabo Verde
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Kaapverdië: 

De exotische archipel in  
de Atlantische Oceaan
Tussen Afrika en Brazilië, ligt op op 6 uur vliegen 
van Nederland, deze eilandengroep met 16 eilanden 
waarvan 9 bewoond.

 Elk eiland verschilt qua cultuur, natuur, landschap en wat  
je er kunt ervaren. 

 Ruim 90% van de reizigers gaat naar Sal en Boa Vista  
voor een strandvakantie. 

 De overige eilanden zijn een wereld om te ontdekken. 

 Geen inentingen nodig.  

 Kaapverdië is veilig, democratisch en voor Afrikaanse  
begrippen relatief welvarend.

 Cultureel is Kaapverdië een mix van Europa, Afrika,  
Brazilië met een eigen twist.
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Voja travel is dé Kaapverdië 
specialist van Nederland
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Naar Kaapverdië 
met Voja travel

 Zorgeloos op reis. Wij regelen je reis tot in de puntjes;  
vlucht & ferry aansluitingen, accommodaties, transfers.  

 Een fantastische reiservaring: geen groepsreizen maar 
persoonlijk, geen massatoerisme maar kleinschalige  
accommodaties, ontmoet de locals, ontdek bijzondere  
plekken en profiteer van onze lokale kennis en lokale  
medewerkers. 

 Jouw reis draagt bij aan een beter morgen: door met  
Voja travel te reizen, geef je iets terug aan de bevolking  
van Kaapverdië en de planeet. 
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Voja travel
onze missie in het kort
Voja travel maakt reizen eerlijk. Reizen is schitterend.  
Het verbindt, het schept vrijheid, het zorgt voor  
zelfontwikkeling. Maar er kleven ook nadelen aan.  
Vliegen creëert CO2 uitstoot. En reisgelden komen  
in Kaapverdië grotendeels bij multinationals en  
nauwelijks bij de lokale bevolking. 

Voja travel verandert dit en creëert reizen die goed  
zijn voor de reiziger, de planeet en de lokale bevolking.  
Wij hebben lokale medewerkers in dienst, werken  
alleen met Fair Travel partners en werken met onze 
Fair Travel foundation aan herbebossing.
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Inhoud
1. EILANDEN GIDS

• São Vicente - het culturele hart
• Santo Antao - het exotische paradijs
• Sao Nicolau - mars landschappen & bossen
• Sal - zee & strand
• Boa vista - woestijn & strand 
• Santiago - het veelzijdige eiland
• Fogo - het vulkaaneiland 

 
2. WAT KUN JE OP KAAPVERDIË DOEN?
 
 
3. BOEK JE REIS
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São Vicente
het culturele hart
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V O J A  T R AV E L  -  E I L A N D E N G I D S  │  S Ã O  V I C E N T E

São Vicente
Het culturele hart
São Vicente draait om Mindelo, de culturele  
hoofdstad van Kaapverdië. De stad is gesierd met 
kleurige Portugees koloniale huizen en charmante 
klinkerstraatjes. 

Mindelo is de plek in Kaapverdië voor cultuur;  
art gallery’s, festivals, en vooral de muziek cafés. 
Mindelo heeft moderne, luxe clubs waar je tot de 
vroege uurtjes kunt dansen. Je kunt in Mindelo  
ook genieten van de markt en een variatie goede 
restaurants.

In de Kaapverdiaanse cultuur is muziek belangrijk. Het land kent 
verschillende wereldwijd bekende artiesten. Tijdens het jaarlijkse 
baia das Gatas festival in Augustus treden veel van hen op. Ande-
re belangrijke zijn carnaval, Kerst, Sao Joao, en muziekoptredens 
in de clubs.  “Caravella” en “Shisha” zijn de bekendste. 

‘s Avonds op straat hoor je in de koloniale straatjes op verschillen-
de plekken livemuziek uit de barretjes en muziekcafés. Ook is er 
altijd wel een terrasje open voor een kopje Kaapverdiaanse koffie 
(erg goed). Tip: vraag de bediening, of ze ook koffie hebben van 
het eiland Fogo, daar staan koffieboon plantages op de helling 
van de vulkaan. Deze koffiebonen worden tot de beste Arabica 
bonen ter wereld gerekend. 

São Vicente biedt verschillende mooie stranden. Je hebt een 
stadsstrand wat altijd gezellig druk is, maar ook aan de andere 
kant van het eiland liggen prachtige meer verlaten stranden. Er 
zijn hier ook goede snorkel- en duikplekken. En enkele leuke kleine 
dorpjes. Ook vind je er de enige jachthaven in Kaapverdië, die ge-
liefd is bij wereldzeilers die oversteken naar het Caribisch gebied 
en Brazilië.

 Wist je dat?
 Onze founder Joshua van Eijndhoven voor het eerst in  
 Mindelo kwam met zijn zeilboot? Daarna zeilde hij nog 5,5   
 jaar rond de wereld.
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Santo Antão
het exotische paradijs
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V O J A  T R AV E L  -  E I L A N D E N G I D S  │  S Ã O  V I C E N T E

Santo Antão
Het exotische paradijs
Santo Antão, het eiland van de adembenemende 
landschappen, ruig gekartelde bergen, weelderige 
natuur en verborgen valleien. Het is een plek waar 
de tijd lijkt stil te staan. 

Je vindt op het eiland geen steden, wel kleine  
dorpjes op onmogelijke passen. Andere dingen  
waar je bij Santo Antão aan kunt denken zijn:  
canyoning, organische landbouw, eiland excursie, 
rust, biologisch eten en natuur. 

Santo Antão is één van de grotere eilanden. De enige manier  
om hier te komen is via de ferry die vertrekt vanaf São Vicente. 
Er zijn geen vliegvelden. Die ferry doet er ongeveer een uur over. 
En je moet niet gek kijken als er geiten mee aan boord gaan. Er 
zijn hier enkele stranden met zwart zand. Het eiland kenmerkt zich 
vooral door kliffen met ruige kusten waarlangs prachtige wandel- 
en hikeroutes liggen. 

De natuur is op deze parel het hele jaar door groen. Dit eiland is 
mogelijk het mooist van alle eilanden, dankzij de bergen die hun 
eigen microklimaten creëren. Hier kun je ervaren wat het is om 
off-the-grid te leven voor een paar dagen diep in een vallei, tussen 
de Kaapverdiaanse boeren die nog van het land leven met hun 
terrasbouw langs de berghellingen. 

Of niet natuurlijk, want er zijn ook meer luxe accommodaties.  
Je kunt hier ook een bezoek overwegen aan een rum “Grogue” 
stokerij (wat piraten vroeger ook altijd dronken). Maar het is ook 
zeker heerlijk om enkele dagen te genieten van een paar van de 
kleinere dorpjes.
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São Nicolau
marslandschappen & bossen
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São Nicolau
Marslandschappen & bossen
São Nicolau is het eiland van grote contrasten.  
Het is het eiland van kurkdroge canyons, vulkaan-
kraters en gestolde lava, die een indrukwekkend 
landschap creëren dat aandoet als mars. En tegelij-
kertijd heeft het eiland groene bossen en weelderige 
en vruchtbare valleien. 

Je vindt op dit dunbevolkte eiland schitterende 
natuur, organische landbouw, mooie dorpjes en de 
traditionele Kaapverdische levenswijze. 

São Nicolau is een relatief geïsoleerd eiland. Je vindt hier geen 
internationale luchthaven en er vliegen slechts vier binnenlandse 
vluchten per week, met vaak halfvolle vliegtuigen, naartoe. 

Het eiland is groter dan Amsterdam en Den Haag tesamen, toch 
wonen er maar zo’n 12.500 mensen. Door de betrekkelijke isolatie 
is dit eiland vrijwel zelfvoorzienend. In de kleine gemeenschappen 
verbouwen de bewoners zelf hun groente en fruit op ecologische 
wijze. Denk aan mango’s, passievruchten, zoete aardappel, cas-
ava, spinazie en andere groenten. 

Het eiland is een paradijs voor wie houdt van avontuur, natuur en 
ecologie. Het heeft de meest extreme microklimaten; van zon-
nig en kurkdroog, tot vochtig en groen. Aan de droge kant, is het 
enige wat afdoet aan de indruk van de rode planeet, de planten 
en bomen die de bewoners hebben geplant om de grond te be-
schermen tegen erosie. De kleine baaitjes van São Nicolau worden 
bevist door lokale vissers. 

De inwoners zijn trotse mensen en onderhouden hun straten en 
wegen goed. Een bezoek aan het eiland is zeer de moeite waard 
vooral voor de reiziger die graag op verkenning gaat buiten de 
gebaande paden.
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Sal
zee & strand



20

Sal
Zee & strand 
Golvende duinen smelten samen met de azuurblau-
we oceaan op ongerepte stranden waar je de tijd 
vergeet. Sal is beroemd en geliefd bij surfers, kite-
surfers en windsurfers. 

Helemaal in het zuiden van Sal vind je Santa Maria. 
Dit is een klein dorpje aan de kust omringd door 
zandstranden. Hier vind je live muziek, lokaal eten, 
gezelligheid en een aanstekelijke no-stress sfeer.

Sal is het meest toeristische eiland, maar als je naar het dorpje 
Santa Maria gaat zie je de meeste toeristen niet. Die gaan name-
lijk met bussen naar de all-inclusive resorts aan de westkust van 
het eiland (en komen daar bijna niet uit). 

Het dorpje Santa Maria in het zuiden is daarentegen nog klein-
schalig en gezellig. Je vindt er hotels en resorts maar je vindt hier 
ook kleinschalige accommodaties en appartementen. De surfers, 
livemuziek en gekleurde vissersbootjes maken dit dorpje boven-
dien een zeer sfeervolle plek. Je kunt ’s ochtends zien hoe de vis-
sers de vangst van de dag op de pier hijsen en je krijgt een eerste 
indruk van Kaapverdië.  

Omdat Sal het meest toeristische eiland is, liggen de prijzen iets 
hoger dan op de andere eilanden, maar in de lokale restaurantjes 
heb je nog steeds voor €6 een heerlijke warme lunch. 

In onze ervaring is een bezoek aan Sal zeker leuk voor een paar 
dagen, maar het is zonde om Sal het enige Kaapverdische eiland 
te laten zijn dat je bezoekt. Santa Maria heeft verder verschillende 
lokale strandtentjes, restaurants, bars, cafés en wat kleine clubs. 
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Boa Vista
woestijn & strand
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Boa Vista
Woestijn & strand 
Boa Vista betekent “mooi uitzicht” en dat klopt:  
je vindt er schitterende weidse woestijnvlaktes & 
brede stranden. Boa Vista is het op twee na grootste 
eiland van Kaapverdië maar dun bevolkt. 

In het noordwesten ligt het dorpje Sal Rei.  
Je vindt hier mooie stranden, een gezellig dorpje  
en erg vriendelijke mensen. In het dorpje zijn ook  
hotelletjes, restaurants en bars. De biodiversiteit in 
de baai van Sal Rei maakt het een prachtige plek 
om te snorkelen en te duiken.

Het eiland doet zijn naam (mooi uitzicht) eer aan met witte duinen, 
kilometers lange zandstranden en kristalhelder water. In tegenstel-
ling tot de hogere en groene Kaapverdische eilanden, wordt het 
landschap van Boa Vista gedomineerd door woestijnen. Toch zijn 
er een paar heuvelketens waarop een beetje groen dapper groeit. 

De meeste mensen die op Boa Vista komen zijn toeristen en die 
gaan allemaal naar afgelegen resorts. Je vindt op Boa Vista 
kleine leuke dorpjes waar je al wat meer van het echte Kaapverdië 
oppikt, maar het eiland is klein en bescheiden. 

Het zeeklimaat, de stranden en de bestendige wind maken het 
een goede plek voor watersport. Zeker ook aan te bevelen naast 
watersport of op het strand liggen, is een quad bike tour of een 
eilandtour langs enkele interessante plekken. Je kunt bijvoorbeeld 
naar het brede Santa Mónica strand, het scheepswrak en diverse 
kerkjes en dorpjes. Huur hiervoor een Quad of een 4×4 jeep. Zelf 
met de Quad bike over Boa Vista is zonder overdrijven spectacu-
lair te noemen en een absolute must. 
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Santiago
het veelzijdige eiland
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Santiago
Het veelzijdige eiland
Santiago is het meest veelzijdige en meest  
‘Afrikaanse’ eiland van Kaapverdië. Hier vind je  
een beetje van alles van de overige eilanden in de 
archipel terug. Van cultuur & geschiedenis, tot na-
tuur & bounty-stranden. 

Wandel door de hooglanden naar de top van een 
berg, ontdek historie in Cidade Velha (UNESCO-  
werelderfgoed) en geniet op het palmbomenstrand 
van Tarrafal.

Praia is de hoofdstad en bijna zo groot als Utrecht. In deze stad 
woont de helft van álle Kaapverdianen (250.00 mensen). Hier kan 
je op het plateau de koloniale geschiedenis zien en ervaren, of de 
Afrikaanse marktjes bezoeken. 

Zodra je Praia verlaat, wacht een wereld vol contrasten. Van de 
tropische “Vallei van de Duizend Palmbomen”, tot savanne en ber-
gen. In het noorden ligt het palmbomenstrand van Tarrafal met 
kokosnoten en azuurblauw water. Een fijne plek om bij te komen 
en nog onontdekt door het massatoerisme. 

Op Santiago kun je ook de rijke historie van Kaapverdië ervaren. 
Indrukwekkend is een bezoek aan Cidade Velha. De oude hoofd-
stad van Kaapverdië staat tevens op de UNESCO-werelderfgoed-
lijst. Hier ligt het begin van de Creoolse cultuur, die de Kaapverdi-
sche eilanden en haar warme bevolking zo karakteristiek maakt. 

Wat verderop kan je  de kerk bezichtigen waar Christoffel Colum-
bus z’n laatste kruisje sloeg voor hij vertrok, de ruïnes van een oud 
fort en het oude pleintje waar vroeger de slaven werden verhan-
deld. 

Je kunt naar Boa Entrada, de oudste en grootste boom van Kaap-
verdië, door de hooglanden en valleien rijden of wandelen, zeld-
zame vogels spotten, de stuwmeren bezoeken of een rumstokerij 
bezoeken. 
 





28

Fogo
het vulkaaneiland
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Fogo
Het vulkaaneiland
Op de Fogo vulkaan vind je bossen én maanland-
schappen met in het midden de altijd rokende Pico 
do Fogo, de actieve vulkaan die boven het eiland 
uittorent. Dit is een uniek eiland. Het dorpje Cha in 
de krater is spectaculair en ruig. De wijn en koffie-
boeren wonen hier aan de voet van de vulkaan. 

Het dorpje Sao Felipe bij de kust is juist pittoresk, 
een klein pareltje met huisjes in koloniale stijl.

Zodra je de caldeiras (vulkaankrater) inrijdt, wacht één van  
de meest onbeschrijfelijke en unieke landschappen ter wereld.  
Vulkanisch gruis, opgedroogde lava, pluimpjes rook en daartus-
sen groene natuur die zich voedt aan de vruchtbare vulkanische 
grond.

Midden in de enorme krater rijst een vulkaan op tot een hoogte 
van drie kilometer, het hoogste punt van de Kaapverdische eilan-
den. Hier, op het dak van Kaapverdië, leven geen planten meer. 
Iedereen die hier komt, is slechts een passant. Maar als je hier 
staat en diep in het hart staart van de vulkaan, naar Santiago dat 
verderop in de uitgestrekte diepblauwe Atlantische oceaan ligt, of 
de enorme wolkenzee onder je, ervaar je waarom deze eilanden 
zo’n betoverende werking hebben.

Als je fit en gezond bent kun je de top van de vulkaan beklimmen 
met de gids (800 meter hoogteverschil). Minder intensief maar 
ook indrukwekkend is het dorp Cha verkennen dat door lava is 
verslonden en al deels opnieuw werd opgebouwd. Ook de wijn-
gaarden en de wijnmakerij bezoeken is de moeite waard. Nadien 
rijd je terug richting de bewoonde wereld naar Sao Felipe.
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Wat kun je in  
Kaapverdië doen?
Op de Kaapverdische eilanden kun je op de ver-
schillende eilanden veel activiteiten ondernemen. 
Let wel, door de grote variatie tussen de eilanden, 
kun je niet alles op elk eiland doen!
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Snorkelen
Snorkelen in Kaapverdië kan op de meeste eilanden. Het water is 
rustig en rijk aan koraalriffen, visjes, schildpadden, inktvissen en 
heel veel meer. Je kunt het beste snorkelen op plekken waar geen 
strand is maar rotsen.

Duiken
Kaapverdië is een goede plek om te duiken omdat het in het 
midden van de Atlantische oceaan ligt. Rondom de Kaapverdische 
eilanden vind je een grote biodiversiteit in onderwaterleven. Er zijn 
diverse soorten manta roggen, haaien (nurse sharks, tiger sharks, 
black tip sharks, etc.), schildpadden, walvissen, walvishaaien  
(whale sharks), tonijn, zwaardvissen en barracuda’s. 

Wandelen
Kaapverdië is een mooie bestemming om te wandelen en te hiken. 
Op de eilanden vind landschappen met ongerepte natuur,  
uitgestrekte valleien en adembenemende bergpaadjes. 

Zeilen
Met de boot kom je in Kaapverdië op plekken waar niemand anders 
kan komen. Van het onbewoonde Santa Luzia, tot de verscholen 
baaitjes van São Nicolau. Als je gaat zeilen in Kaapverdië, ben je bo-
vendien een van de weinig jachten en kun je wegdromen bij het idee 
dat je als ontdekkingsreiziger van eiland naar eiland vaart. 

 

Dit maakt zeilen in Kaapverdië tot een pure en magische ervaring 
en zonder twijfel een van de meest bijzondere manieren om een 
vakantie in Kaapverdië door te brengen.

Kitesurfen
Kitesurfen in Kaapverdië is wereldwijd bekend, het land is een van 
de beste plekken om te kitesurfen ter wereld; vooral de eilanden 
Sal, Boa Vista en São Vicente lenen zich hier goed voor. De wind 
is constant en gemiddeld windkracht 4 - 5 Beaufort. Ook zijn er 
diverse plekken met aanlandige wind zodat de wind je altijd terug 
naar wal blaast.

Vissen
Kaapverdië is ook een mooie plek voor Big Game Fishing. Vissen in 
Kaapverdië kan het beste vanaf het eiland São Vicente.

Quad bike excursie
Je kunt met een quad bike het binnenland van de verschillende 
eilanden ontdekken. Zeker op het eiland Sal of Boa Vista is dit 
onwaarschijnlijk gaaf.

En nog veel meer:
Je kunt op de eilandengroep nog veel meer doen. Denk aan eten 
in goede restaurants, surfen, genieten in muziekcafés, Kizomba 
leren dansen, een Grogue (rum) stokerij bezoeken, en veel meer. 
We helpen je graag verder.
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Boek je reis
Neem contact op voor een reis op maat  
of boek een van onze samengestelde reizen 
direct online.

Reisvoorstel aanvragen 
www.naar-kaapverdische-eilanden.nl/contact/reisvoorstel

Email 
klantenservice@voja.travel

Bel
085 - 029 05 87

Voja travel Kaapverdië
Drift 1 | 3512 BP Utrecht
www.naar-kaapverdische-eilanden.nl
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