
Kapverdy: 
Plážové ostrovy pre zvedavých
Existujú dva druhy dovolenkárov – jedni sa 
vracajú stále na to isté miesto, majú radi, keď 
poznajú každý kamienok alebo zrnko piesku 
na pláži. Pre druhých je svet miesto, ktoré 
treba poznávať, hľadajú stále niečo nové – aj 
čo sa plážovej dovolenky týka. Pre tých sú 
ako stvorené Kapverdské ostrovy, vzdialené 
570 kilometrov od západoafrického pobre-
žia. Chodí sa sem najmä za slnkom, morom 
a priaznivým vetrom. 

SAL – NAjväčšie LetoviSko 
Nájdete ho na juhu ostrovčeka Sal a volá sa 
Santa Maria. Prečo vzniklo práve tu? Lebo 8 
kilometrov piesočných pláží je tu širokých aj 
200 metrov. Pri nich postavili 4- a 5-hviezdič-
kové hotelové strediská, ktoré majú európsky 
štandard a kvalitu, aj keď ste pri Afrike. Po-
núkajú napríklad animačné programy a väč-
šina služby typu all inclusive. Okrem toho 
množstvo športových aktivít. Šnorchlovanie, 
potápanie, jazdu na vodných lyžiach, jazde-
nie na koňoch na pláži... to všetko sa tu dá 
vyskúšať. Smer vetra sa zaslúžil o to, že je tu 
naozajstné eldorádo surferov. Ak máte pocit, 
že názov Sal znamená v preklade soľ, nemý-
lite sa. Na tomto ostrove sa totiž v minulosti 
nachádzala najväčšia soľná baňa na svete 
a  než Kapverdy objavili turisti, živil ostrova-
nov najmä vývoz soli. Zaujímavosťou ostrova 

Sal sú morské korytnačky. Na pláže ostro-
va chodia totiž klásť svoje vajíčka. No inak 
je fauna ostrovov pomerne chudobná, sú tu 
ešte gekony a jeden druh jašteríc. A kam na 
Sale na výlet? Napríklad do hlavného mesta 
Citade dos Espargos, ktoré je len 20 minút 
jazdy od letoviska Santa Maria. Prípadne sa 
vybrať pozrieť si slávne duny v Ponta Preta 
alebo ísť do dediniek Murdeira a  Palmeira 
s  rázovitými krčmičkami. V Pedra de Lume 
si prídu na svoje priaznivci golfu a na severe 
v cípe Fiura zase rybári. 

BoA viStA – oStRov PokojA
Kým Sal je turistický ostrov, susedný Boa 
Vista je pokojnejší a  autentickejší, ale tiež 
je tu veľa pláží – spolu 55 kilometrov. Do-
konca sa hovorí, že niektoré z  najkrajších 
kapverdských pláží sa nachádzajú práve na 
tomto ostrove. O Boa Viste sa hovorí aj ako 
o ostrove pokoja, miestni tu žijú tak ako pred 
desiatkami rokov. Zaujímavosťou ostrova je 
púšť v strede ostrova, o ktorej nikto doteraz 
nevie presne, ako vznikla. Komu sa nechce 
ležať na pláži, môže sa na Boa Viste potápať, 
surfovať, robiť kite surfung, ale aj rybárčiť. 
Alebo si požičať štvorkolku, prípadne men-
šie SUV a vybrať sa na spoznávanie ostrova. 
Pozrieť si hlavné mesto, kostol San Roque či 
maják Morro Negro. 

tiPy SPRievoDCU Ck SAtUR
kedy ísť. Pri Kapverdách je odpoveď cel-
kom jednoduchá, je tu celý rok teplo, ale nie 
horúco. Teda príjemne. Možno s  výnimkou 
augusta až októbra, keď občas zaprší. Ob-
čas znamená tak štyri až šesť dní v mesiaci, 
kým ostatné mesiace neprší takmer vôbec. 
Aj suchá klíma súpôsobila, že tu nájdete na-
príklad duny ako na Sahare.
Pamiatky na dovolenku. Z Kapverdských 
ostrovov pochádza kvalitná káva a robí sa tu 
aj víno, ktoré pochádza z Cha das Caldeira. 
Obidve sú obľúbenými pamiatkami na do-
volenku na Kapverdách. Na ostrovoch si na 
svoje prídu najmä milovníci rýb, ktoré tu robia 
vo všetkých variáciách – dusené so zeleni-
nou v jednom hrnci, grilované alebo sušené. 
Typickým jedlom je Cachupa, čo je zmes ku-
kurice, fazule, kapusty, slaniny alebo rýb. 
ostrovy slobodných. Viac než polovica 
obyvateľstva si uvádza ako stav slobodný/
slobodná, štvrtina žije v  partnerstvách bez 
manželstva a  len 16 percent uvádza, že je 
vydatá alebo ženatý. Podľa portugalských 
zákonov, keďže ostrovy patrili do roku 1975 
Portugalsku, neboli možné manželstvá me-
dzi otrokmi ani medzi otrokmi a slobodnými 
občanmi. Takže veľa párov bolo nútených 
spolu žiť „bez papierov“ a tento stav sa za-
choval do súčasnosti. 

Viac info na: www.satur.sk/trend

KAPVERDY – SAL
CLUBHOTEL RIU  
FUNANA/ GAROPA ***** 
8 dní, ultra all inclusive, odlet z BA
2 deti do 12 rokov zdarma
termíny: jún – september
Cena: od 838 EUR

KAPVERDY – BOA VISTA 
IBEROSTAR BOA VISTA ***** 
8 dní, all inclusive, odlet z BA
Dieťa do 12 rokov zdarma
termíny: jún – september
Cena: od 854 EUR

KAPVERDY – SAL
MÉLIA TORTUGA  
BEACH RESORT & SPA ***** 
8 dní, all inclusive, odlet z BA
3 deti do 12 rokov zdarma
termíny: jún – september
Cena: od 918 EUR


