
Kapverdské ostrovy 
– európska kvalita v Afrike
Boli ste už na Baleárskych ostrovoch, na Ka-
nárskych ostrovoch, máte radi more a  dlhé 
pláže, ale chceli by ste vyskúšať v týchto kon-
činách sveta aj nejakú inú destináciu. Potom 
sú dobrým tipom Kaverdské ostrovy, pretože 
prejsť sa po týchto ostrovoch je ako dať slepé-
mu oči. Presne toto sú slová Charlesa Darwina. 
Súostrovie pozostáva z 10 väčších a 5 menších 
ostrovov.

ZELENÝ MYS 
Prvá otázka, samozrejme, je, kde vlastne tie 
Cape Verde, ako znie ich názov, ležia. Ak uva-
žujete, že azda niekde v blízkosti Afriky, tak roz-
mýšľate správnym smerom. Nachádzajú sa cca 
500 kilometrov od západoafrického pobrežia, 
presne v strede medzi rovníkom a obratníkom 
Raka a  žije na nich cca toľko ľudí ako naprí-
klad v Bratislave, teda pol milióna. To, prečo sa 
na Kapverdy chodí a sú čoraz populárnejšie, je 
slnko, more a priaznivý vietor. Aj keď – sú veľ-
mi rôznorodé. Najkrajšie, najširšie aj najdlhšie 
pláže sú na ostrove Sal, ďalšie ostrovy – San 
Antao, Fogo a Brava sú hornaté a na Fogu je 
dokonca aktívna sopka. 

Najväčšie letovisko sa volá Santa Maria a je 
na ostrovčeku Sal. Piesočné pláže sú tu širo-
ké aj 200 metrov, preto je celkom dosť jasné, 
že vzniklo práve tu. Pri plážach postavili 4- 
a 5-hviezdičkové hotelové strediská, ktoré majú 
európsky štandard a kvalitu, aj keď ste v Afri-
ke, a to je okrem mora, slnka a pláží ďalší dô-
vod, prečo sa stávajú Kapverdy populárne. Ste 
v exotike, ale s európskym štandardom. Samo-
zrejmosťou v hoteloch sú animačné programy 
a väčšina má služby typu all inclusive. Okrem 

toho ponúkajú množstvo športových aktivít, 
ako je šnorchlovanie, potápanie, jazda na vod-
ných lyžiach a jazdenie na koňoch na pláži. Kto 
chce, to všetko tu môže vyskúšať. Okrem toho, 
keďže tu stále fúka a navyše priaznivým sme-
rom, sú ostrovy naozajstým eldorádom surfe-
rov. Ak je Sal rovný a piesočnatý, tak San Antao 
je hornatý a je tu aj bujná subtropická vegetá-
cia, hoci inak sú ostrovy vyprahnuté. Zaujíma-
vosťou ostrova Sal sú morské korytnačky. Na 
pláže ostrova chodia totiž klásť svoje vajíčka. 
Inak je ale fauna ostrovov pomerne chudobná, 
sú tu ešte gekóny a  jeden druh jašteríc. Inak 
Sal je turistický a najnavštevovanejší ostrov, ak 
chcete na dovolenke chvíľu pokoj, tak susedný 
Boa Vista je pokojnejší a autentickejší, ale tiež 
je tu veľa pláží – spolu 55 kilometrov. Ostrovček 
Fogo je zase známy najmä svojou sopkou, ale 
pestuje sa tu aj kvalitná káva a robí sa tu aj víno, 
ktoré pochádza z Cha das Caldeira. Obidve sú 
medzi turistami obľúbenými pamiatkami na do-
volenku na Kapverdách. 

Ak ste gurmán, tak vedzte, že na Kapverdách 
si na svoje prídu najmä milovníci rýb, ktoré tu 
robia vo všetkých variáciách – dusené so zele-
ninou v  jednom hrnci, grilované alebo sušené. 
Typickým jedlom domácich je Cachupa, čo je 
hrniec z kukurice, fazule, kapusty, slaniny ale-
bo ryby. Národným nápojom je Grogue, druh 
rumu, známa je značka Tropicana. Veľkú úlo-
hu v živote obyvateľov ostrova zohráva hudba. 
Sprevádza ich celým životom, od narodenia až 
po smrť a nájdu sa tu veru rôzne štýly. Jedným 
z  nich je Morna a  predstavuje hudobný štýl 
„hlas našich ľudí“ ako povedal básnik Barbo-
sa. Citlivé melódie o láske, nostalgii, prírode či 

problémoch. Ďalší je Funana. Tento štýl sa zro-
dil na začiatku 20. storočia a reprezentuje hud-
bu z ostrova Santiago. Zvuk pripomína brúse-
nie noža. Sprevádza sa harmonikou a spevom. 
Batuque je hudba, ktorá sa hrá na slávnostiach, 
ako sú svadby či krstiny. Je to štýl otrokov. Sku-
pina žien sedí v kruhu a bubnujú na šatku v ich 
lone, ktorá je ako bubon, bubnovanie zrýchľujú, 
až sa dostávajú akoby do tranzu a spievajú. No 
a Batucada sú zase brazílske rytmy.

Inak, Kapverdčania nie sú Afričania, väčšinou 
sú to miešanci – kreoli, čo má svoje historické 
opodstatnenie. Keď Portugalci ostrovy v  17. 
storočí objavili, boli neobývané. Takže najprv tu 
vznikali malé portugalské osídlenia, ale keďže 
ostrovy sú neďaleko Afriky, netrvalo dlho a stali 
sa miestom obchodu s otrokmi. Takže obyva-
teľstvo sa postupne „mixovalo“. 

TipY SpRiEVODCU CK SATUR
Kedy ísť. Pri Kapverdách je odpoveď celkom 
jednoduchá, je tu celý rok teplo, ale nie horú-
co. Teda príjemne. Možno s výnimkou augusta 
až októbra, keď občas zaprší. Občas zname-
ná tak štyri až šesť dní v mesiaci, kým ostatné 
mesiace neprší takmer vôbec. Aj suchá klíma 
súpôsobila, že tu nájdete napríklad duny ako 
na Sahare.
Ostrov mladých ľudí. Na ostrovčeku Sal 
je zaujímavé to, že je to ostrov mladých ľudí. 
Z 20-tisíc ľudí, ktorí tu žijú, má 90 percent me-
nej ako 40 rokov.
Na činnú sopku. Pre aktívnych dovolenkárov 
je tip na ostrove Fogo – tu sa dá urobiť túra na 
činnú sopku, je ale len pre zdatných turistov, 
keďže prevýšenie je tu 1 000 metrov.

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 r. zdarma
Termíny: jún – september
Cena: od 799 EUR

KAPVERDY – SANTA MARIA 
MELIÁ DUNAS BEACH RESORT 
AND SPA ***** 
8 dní, all inclusive, odlet z BA
Dieťa do 12 r. zdarma
Termíny: jún – september
Cena: od 999 EUR

KAPVERDY – SAL
MÉLIA TORTUGA BEACH 
RESORT & SPA ***** 
8 dní, all inclusive, odlet z BA
3 deti do 12 r. zdarma
Termíny: jún – september
Cena: od 999 EUR


