Al Wandelend door Kaapverdië
Met deze reis ontdekt u de eilanden São Vincente en Santo Antão
8 daagse rondreis in karaktervolle hotels
Dag1: Vlucht naar Mindelo
Vlucht van Brussel naar São Vincente. Onthaal in de luchthaven en transfert naar uw accomodatie Kira’s
Hotel in Mindelo. Vrije tijd om het koloniale stadje te verkennen.
Dag 2: Toer van het eiland São Vincente (B)
Vrije voormiddag om ter ontdekking van Mindelo, een oude koloniale stad. In de namiddag vertrek met uw
Engelstalige of Franstalige chauffeur voor de doorsteek van het eiland via de centrale oase naar het gehucht
Callhau. U volgt de oceaan doorheen de versteende lava. In de late namiddag terug met de wagen naar
Mindelo.

Dag 3: Porto Novo - Cova krater - Vallei van Paul (BD)
Vroege oversteek met de ferry (1u) naar het eiland van Santo Antão. Aankomst in Porto Novo, de haven van
het eiland, waar een taxi op u wacht voor de transfert naar de centrale hooglanden. Onderweg een picknicklunch. Ontdekking te voet van de Cova krater. Spectaculaire afdaling langsheen een bochtig pad op de
noordflanken tot aan Cha de Manuel dos Santos. Op deze plaats kan u kiezen uit een lichte wandeling met
transfert tot aan uw verblijf, of een zwaardere wandeling verder te voet tot aan de accommodatie.
Overnachting in de vallei van Paul in Aldeia Manga.

Dag 4: Vallei van de Paul (BLD)
Ontdekking van deze vallei met een weelderige exotische vegetatie.

-lichte wandeling: (2u) u daalt al wandelend naar het kustdorpje Vila das Pombas voor een bezoek. Terug
met de taxi tot aan de ingang van de vallei van Figueiral. Te voet bergop naar uw verblijf.
-zwaardere wandeling (3u30 met verlenging van 1 uur mogelijk) vertrek al wandelend naar Passagem
doorheen gehuchten, terrasteelten van rietsuiker, bananen en koffie en zo terug naar uw verblijf.
Dag 5: Fontainhas – Ribeira Grande (BLD)
Transfert naar Fontainhas langsheen een vissersdorp naar een hogergelegen dorp voor het vertrekpunt van
een prachtige kustwandeling. Over kronkelende paden doorheen een landschap van basaltrotsen wandelt u
naar het dorpje Corvo. Dan keuze uit:
-lichte wandeling: (2u) na een pauze terug te voet naar Fontainhas, waar u wordt opgewacht door een taxi.
Transfert naar uw verblijf met zwembad gelegen in het geberchte van Ribeira Grande.
-zwaardere wandeling (5u) u volgt de kustweg voorbij het dorpjeCorvo, doorkruist enkele verlaten dorpjes
en wandelt langs een prachtig zwart strand. In het visserdorje Cruzinha wacht de taxi u op voor een transfert
naar uw verblijf Pedracin Village.

Dag 6: Valleien van Ribeira Grande (BLD)
Vandaag transfert naar Joao Alfonso om de vruchtbare valleien van de Ribeira Grande te ontdekken. Korte
wandeling langsheen weelderige tuinen en terrassenteelt in de omgeving van Cha de Pedras.
-lichte wandeling: (2u30) afspraak metuw taxi voor een rit terug naar uw verblijf.
-zwaardere wandeling (4u30) u wandelt in een lus verder doorheen de valleien naar uw hotel.
Dag 7 Mindelo (B)
Terugrit naar Porto Novo langsheen de prachtige weg die kronkelt tussen de vulkanische toppen. Tocht met
de ferry naar Mindelo gevolgd door de transfert naar uw hotel.
Dag 8 Terugvlucht (B)
Na het ontbijt transfert naar de luchthaven of strandverlenging indien gewenst.

Inbegrepen:
-Internationale lijnvluchten met Air Portugal in L klasse
-Privé transfert met chauffeur
-Ferry (h/t)
-Overnachting in dubbelkamer in vermelde hotels of gelijkwaardig
-Vermelde maaltijden
-Roadbook met kaarten en beschrijving van de wandeltochten
Niet inbegrepen:
-Dranken en persoonlijke uitgaven
-Visumkosten (25€ ter plaatse)
-Toegangsgeldenen optionele activiteiten
-Reisverzekering
-mogelijke vluchttoeslag (fuel, reservatieklasse hoger dan L)
-strandverlenging indien gewenst

Prijs vanaf 1575€ pp op basis van 2 pers in dubbel kamer
(geldig van 6/01/18 tot 31/10/18)

