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Afriška eksotika sredi tropskega Atlantika
Zelenortski otoki ali Kapverdski otoki so samostojna otoška državica v tropskem delu severnega
Atlantika (nekje med 14° in 18° severne geografske širine), približno 570 km od zahodne afriške obale.
Imajo obliko kopita in arhipelag sestavlja osem manjših in deset večjih otokov; od tega je devet
naseljenih. Do osamosvojitve leta 1975 so bili portugalska kolonija, zatorej je portugalski jezik še danes
uradni jezik v državi, poleg popularne zelenortske kreolščine. Ljudje so izjemno lepa, čokoladna
mešanica nekdanjih afriških sužnjev in evropskih priseljencev. Portugalci so otoke odkrili v 15. stoletju
na njihovi poti okrog Afrike in stoletja je na otokih cvetela trgovina s sužnji. Kar nekaj zgodovinskih
mestec in kolonialnih zgradb priča o nekdanji slavi. Izbrali smo 4 najlepše, najzanimivejše in manj
turistične otoke in na vsakem smo izbrali najboljši hotel, tako da boste lahko uživali v vsem razkošju, ki
ga otoki nudijo in pobliže spoznali bogato zelenortsko kulturo, kulinariko in glasbo. V kolikor si boste
po koncu potovanja zaželeli še oddiha, pa boste lahko izbrali med najboljšimi in najbolj luksuznimi
hoteli na otoku Sal ter podaljšali svoje počitnice na belih, peščenih, tropskih plažah ...
1. DAN: MARIBOR - LJUBLJANA – BENETKE – LIZBONA – PRAIA (OTOK SANTIAGO)
Dopoldanski transfer iz Maribora in Ljubljane do letališča v Benetkah, od koder bomo popoldne poleteli
proti Lizboni in dalje proti Praii na otoku Santiago, kjer bomo pristali zvečer. Obroki na letalu. Po
opravljenih carinskih formalnostih prevoz do hotela, nastanitev in nočitev.
2. DAN: OTOK SANTIAGO
Po zajtrku si bomo ogledali glavno mesto Zelenortskih otokov, Praio. Sprehodili se bomo po središču
mesta, kjer je nekaj najlepših starejših zgradb iz časov portugalske kolonialne nadoblasti. Nato se bomo
podali proti središču otoka, mestecu S. Domingos, kjer bo krajši postanek. Peljali se bomo mimo
najvišje planine na otoku, Pico da Antonia, visokem 1.394 m. Krajši postanek bo v vasi Cidade
Assomada, kjer stoji hiša, v kateri je živel nacionalni heroj Amilcar Cabral. Pot nas bo nato vodila proti
severu otoka skozi hribovje Serra Malagueta. Na nekaterih najlepših razglednih točkah se bomo ustavili
za kak posnetek dolin in okoliških planin. Prihod v mesto Tarrafal, kjer bo kosilo in nekaj časa prosto za
kopanje na najlepši peščeni plaži na otoku. Popoldne se bomo po obalni poti vrnili nazaj v glavno mesto

in na poti občudovali prekrasne črne bazaltne skale na obali. Vozili se bomo mimo plantaž banan in
skozi vasi Mangue das 7 Ribeiras, Calheta de S. Miguel in Pedra Badejo. Popoldne vrnitev v naš hotel v
Praii, prosto za kopanje na plaži ali v hotelskem bazenu. Nočitev. (Z,K)
3. DAN: PRAIA (OTOK SANTIAGO) – OTOK FOGO
Po zajtrku prevoz na letališče in polet letala do sosednjega vulkanskega otoka Fogo in mesta Sao Felipe.
Od letališča do prijetnega kolonialnega mesteca je samo lučaj. Sprehodili se bomo po starem delu
mesteca Sao Felipe in imeli pokušino domačih proizvodov. Popoldne nastanitev v hotelu s prekrasnim
pogledom na morje in sosednji otok Brava. Prosto za kopanje. Večerja v tradicionalni restavraciji, znani
po dobri zelenortski hrani. Nočitev. (Z,V)
4. DAN: OTOK FOGO
Po zajtrku se bomo podali na celodnevni izlet po otoku in odkrivali naravne lepote tega vulkanskega
otoka. Po južni strani se bomo pričeli počasi vzpenjati proti ugaslemu vulkanskemu žrelu in vstopili v
nacionalni park Fogo. Po kalderi se bomo podali do bližnjih vasi, ki ležita na dnu kraterja Cha das
Caldeiras. Domačini se ukvarjajo s pridelavo »vulkanskega« vina ter sadja in zelenjave, ki zelo uspeva
na plodni vulkanski prsti. V vasi bo tudi okusno kosilo. Podali se bomo na sprehod po pokrajini, ki
spominja na mesečevo pokrajino. Povsod bo nad nami bdel vrh spečega vulkana, visok 2.829 m, ki
hkrati predstavlja tudi najvišji vrh na Zelenortskih otokih. Popoldne vrnitev v Sao Felipe. Preostanek
dneva bo prost. Nočitev. (Z,K)
5. DAN: FOGO – SANTIAGO – CIDADE VELHA - SĀO VICENTE
Po zajtrku bo prosto do prevoza na letališče Sao Felipe, od koder bomo poleteli v mesto Praia na otoku
Santiago. Popoldne se bomo odpeljali do najstarejšega mesta na arhipelagu Zelenortskih otokov,
Cidade Velha. Ogledali si bomo kraljevo trdnjavo S. Felipe, ki z vrha hriba uživa v prekrasnem pogledu
na morje, obalo in bližnjo zeleno dolino. V mestu si bomo ogledali ostanke stare katedrale in se
sprehodili po starem delu mesta, ki je danes pod zaščito UNESCA. Nekaj časa bo prostega za posedanje
v enem od mestnih barov ali pa na plaži. Popoldne vrnitev na letališče in polet do otoka Sāo Vicente.
Po prihodu na otok prevoz z letališča do glavnega mesta na otoku Mindelo, nastanitev v hotelu v
središču mesta, večerja v hotelu in nočitev. (Z,K,V)
6. DAN: SĀO VICENTE – SANTO ANTĀO
Po zajtrku se bomo odpeljali do pristanišča v Mindelu, kjer se bomo vkrcali na ladjo-trajekt in čez eno
uro prispeli na sosednji otok Santo Antāo v mestece Porto Novo, ki se nahaja na vzhodni, sončni strani
otoka. Otok Santo Antāo ima izjemno zanimivo mikroklimo: vzhodna in južna stran otoka se kopata v
soncu, medtem ko sta zahodna obala in severni del otoka večinoma ovita v koprene in vlažne oblačke.
Zaradi tega je velika razlika prav v vegetaciji otoka in sta zahodni in severni del zelo zelena, pravi rajski
vrt. Dopoldne se bomo podali na izlet na jug otoka in se ustavili pri domačinih, ki izdelujejo domače
žganje, grog, z okusom po vseh vrstah tropskega sadja, ki ga pridelujejo. Vozili se bomo po puščavski
pokrajini, ki jo obdajajo terasasti »viseči« vrtovi ... Popoldan vrnitev v Porto Novo, nastanitev v
najboljšem hotelu na otoku. Prosto za kopanje in sončenje. Večerja v hotelu in nočitev. (Z,V)
7. DAN: SANTO ANTĀO
Otok Santo Antāo je najzahodnejši zelenortski otok in je imel pomembno vlogo v zgodovini, zlasti
koncem 15. stoletja. Tedaj so namreč v španskem mestu Tordesillas 7.6.1494 podpisali Tordesilljsko
pogodbo, s katero sta si Španija in Portugalska razdelili novoodkrita ozemlja. Razmejitev je potekala po
poldnevniku, ki je bil 370 lig oddaljen od otoka Santo Antāo. Ozemlje vzhodno od razmejitve je pripadlo
Portugalski, zahodno pa Španiji. Danes se bomo podali proti zahodnemu delu otoka in mestecu Ribeira
Grande. Morda se boste odločili za krajši treking po dolini med obdelanimi polji in uživali v izjemno lepi
pokrajini. Kosilo na zahodni obali. Popoldan se bomo po zahodni in severni strani vrnili v Porto Novo in
preostanek dneva bo prost. Nočitev. (Z,K)

8. DAN: SANTO ANTĀO – SĀO VICENTE – MINDELO
Po zajtrku prevoz do pristanišča in čez uro se bomo vrnili na sosednji otok Sāo Vicente. Po prihodu bo
sledil ogled mesta Mindelo, ki velja za enega najlepših na otoku. Sprehodili se bomo do stare
carinarnice, danes preurejene v kulturni center. Tudi pristaniški del je dobil novo podobo in je postal
središče shajališča za mlade. Ob obali se bomo sprehodili do ribje tržnice in nato po stranskih ulicah
mimo restavracij in barov do predsedniške palače in mestne hiše. Preostanek popoldneva bo prost za
samostojne sprehode po mestu. Zvečer bomo imeli večerjo ob predstavi znane zelenortske glasbe. Ne
pozabimo, to je rojstni kraj Cesarie Evore. Nočitev. (Z,V)
9. DAN: SĀO VICENTE – LIZBONA
Dopoldne bo prosto vse do popoldanskega prevoza na letališče, od koder bomo popoldne poleteli proti
Lizboni, kamor bomo prispeli zvečer. Prevoz do hotela, nastanitev in nočitev. (Z)
10. DAN: LIZBONA – BENETKE – LJUBLJANA – MARIBOR
Prevoz na letališče v Lizboni in let do Benetk, od tam pa še transfer do Ljubljane in Maribora. (Z)

ROK ZA PRIJAVO: najmanj 3 mesece pred odhodom oziroma do zapolnitve prostih mest!
CENA: 2.450 EUR
CENA VKLJUČUJE: transfer iz Maribora, Ljubljane do letališča v Benetkah in nazaj, letalsko karto na
relacijah: Benetke-Lizbona-Praia, Praia-Fogo, Fogo-Praia-Sao Vicente, Sao Vicente-Lizbona-Benetke
(skupaj 7 letov), vse letališke pristojbine, ki na dan 15.11.2020 znašajo 339 EUR, bivanje na Zelenortskih
otokih v hotelih 4**** na osnovi polpenzionov (obroki po programu) v dvoposteljni sobi (doplačilo za
enoposteljno sobo znaša 290 EUR), eno nočitev v Lizboni v hotelu blizu letališča s 3***/4**** na osnovi
nočitve z zajtrkom doplačilo za enoposteljno sobo znaša 40 EUR), vse prevoze in transferje v Lizboni in
na Zelenortskih otokih, vse oglede in vstopnine po programu, lokalne vodnike v angleškem jeziku in
slovenskega spremljevalca, nezgodno zavarovanje, organizacijo potovanja in DDV.
CENA NE VKLJUČUJE: morebitnih napitnin za voznike in vodnike ter stroškov turistične takse, ki jo
poravnamo na letališču v Praii in znaša približno 35 EUR.
NAJMANJŠE ŠT. POTNIKOV: 25
Cena pri najmanj 20 potnikih znaša 2.550 EUR, cena pri najmanj 15 potnikih znaša 2.650 EUR in pri
najmanj 10 potnikih znaša 2.750 EUR. Potovanje lahko izvedemo tudi z manjšim številom potnikov,
vendar brez slovenskega spremljevalca. Individualni odhodi so lahko po želji!
Možno je podaljšanje bivanja na koncu potovanja v enem izmed all inclusive hotelov in uživati v pravem
oddihu na otoku SAL.

