
 

 

Zelenortski otoki 15 dni 
 

Sao Vincente| Santo Antao | Santiago| Fogo| Brava | Sal 
 

Individualno potovanje  
 

Odhodi: po dogovoru  
 

"Prijetna Afrika," šepeta dežela na vsakem koraku. Svet Kreolcev je enkratna mešanica med Evropo in Afriko, ki 
jo popotnik začuti na vsakem koraku. Po eni strani razvita dežela brez bolečine, po drugi sproščena in temperamentna 

… Potovanje vas vpelje v sproščeno spokojnost in otoško odmaknjenost, kjer pozabite na svet, kot ga poznate doma. 
 

Odmaknjena, komaj znana dežela je prvovrstno presenečenje! Gotovo je potovanje po njej pravi odklop in 
počitek od domače stvarnosti. Da se uščipneš v lice in se vprašaš: "So taki kotički sploh še mogoči na našem planetu?" 

Priporočamo! 

 
Medtem ko so vsi Zelenortski otoki izredno lepi in naravno zgrajeni za fantastične pohode, ima vsak 

otok edinstveno vzdušje. Santiago je izjemno gorat s komajda ravninami in njegov najvišji vrh je 1400 m. Fogo 
je geološko najbolj dramatičen, ne samo od teh otokov, ampak od vseh na svetu. Prevladuje kaldera, delno podrti 

velikanski vulkan, v katerem se nahaja relativno nov vulkan Pico, najvišji vrh Zelenortskih otokov. São Vicente je 

med najmanjšimi otoki. Njegovo čudovito pristanišče je bilo glavna postaja za premog za britanska plovila na poti v 
vse dele njegovega imperija. Santo Antão je verjetno najbolj znan otok zaradi svoje spektakularne pokrajine 

nazobčanih vrhov, globokih dolin in nasadov banan. Njegova obala ni nič manj dramatična in ponuja eno najboljših 
doživetij obalnih sprehodov. Brava je najmanjši in najbolj zelen otok Zelenortskih otokov. 

 

Kdaj potovati? Glede na to, da so 500 km od zahodnoafriške obale, imajo ti otoki res svoje podnebje. In tudi blažen 
je. Toplo in sončno vse leto, temperature so vse leto med 24-30°C, vrhunec pa je septembra. Od julija do oktobra 

dežuje, vendar v tropskih, močnih nalivih, nato pa posije sonce in morje je še vedno vabljivo toplo. Čeprav so 
sprehajalne poti lahko prizadete, so otoki v tem času veliko bolj zeleni. 'Tempo das Brisas' ali vetrovna sezona je 

med oktobrom in sredino julija, kot nalašč za deskarje. 
 

 
 

POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 



 

 

1. dan EVROPA – otok SAO VINCENTE. Prihod na otok Sao Vincente v oceanski skupini otokov. Mesto Mindelo 
je kulturna prestolnica dežele in vas osvoji na prvi pogled. Skrito v zalivu – vulkanskem kraterju – v sebi nosi zgodbo! 

Najbolj živo mestece, v katerem začutiš dogajanje nekdanjih časov. Naredite sprehod po mestu Mindelo. Obiščite 
najboljše znamenitosti v Mindelu, kot so ribarnica, pristanišče, stara carinarnica, trg Estrela s stalnimi tržnicami, 

mestna hiša in predsedniška palača. Mesto zaživi zvečer, najprej v mnogih restavracijah z živo glasbo, potem pa kot 

kdo … Vožnja do hotela. Prosto in nočitev. (H) 
 

 
 

2. dan SAO VINCENTE – poldnevni izlet po otoku (4 ure, privatno). Zajtrk. Odpravite se na voden poldnevni 
izlet po otoku, na katerem vidite vsega po malem. Prosto popoldne za samostojno nadaljnjo raziskovanje, počitek ali 

nočno življenje. Kajti to je res čudovito mesto, naužijte se življenja, da ga ponesete v veličastje naslednjih dni. Po 

želji se lahko odpravite tudi do vznožja gore, od koder lahko naredite pohod na najvišji vrh otoka s čudovitim 
razgledom na sosednje otoke. Nočitev. (H, Z) 

 
3. dan SAO VINCENTE – trajekt na otok SANTO ANTAO. Zajtrk. Vožnja s trajektom (dobra ura) do drugega 

viška potovanja, najbolj pristnega in raznovrstnega otoka, ki bi si že sam zaslužil potovanje. Raznolikost rastlin, 

neverjetna zelenja in vsakdanje življenje ljudi naredijo ta otok dragulj krone. Po prihodu v mesto Porto Novo se v 
vas odpelje do hotela. Po želji samostojno raziskovanje osrednjega dela otoka. Presenečenjem ni konca ne kraja, 

privoščite si lahko 3-urni pohod po neverjetni pokrajini! Prost večer. Nočitev. (H, Z)*pohod (8km, ¼ poti na gor, ¾ 
na dol) 
 
4. dan SANTO ANTAO – celodnevni izlet po otoku (7 ur, privatno). Zajtrk. Odpravite se na voden vrhunski 

dan raziskovanja najlepših kotičkov otoka. Obiskali boste Rbra Grande; Cova; Corda; dolina Paul; Janela. Vmes imate 

še postanek za kosilo. Prost večer. Nočitev. (H, ZK)  
 

5. dan SANTO ANTAO – PEDRACIN – prosto v PONTA DO SOL. Zajtrk. Danes vas čaka morda najbolj 
dramatičen dan – visoko nad klifi razpenjenega oceana se vije cestica, po kateri lahko hodite in uživate v vedno 

znova presenetljivih prizorih, ki se dogajajo za naslednjim ovinkom. Pridete do vasice sredi gora v neverjetnem 

okolju. Lahko se spustite do oceana ali nadaljujete pot v vzdušju posebne energije po visokih klifih do Cruzinhe. Po 
želji se lahko odpeljete v raj Pedracina, edinega kmečkega turizma v čudovitem okolju. Preživite prosti čas v ribiškem 

mestu Ponta do Sol. Priporočamo obisk gostilne pri Črnem mačku, kjer lahko prisluhnete lokalni glasbi. Nočitev. (H, 
Z) *pohod (12 km, 4 ure, vzponi in spusti) 
 

6. dan SANTO ANTAO – trajekt na SAO VINCENTE – notranji let na otok SANTIAGO. Zajtrk. Odpelje se vas 
v Porto Novo, kjer se vkrcate na trajekt, ki vas na enourni vožnji odpelje nazaj proti Sao Vincente. Vožnja na letališče 

in polet na otok Santiago. Vožnja v hotel. Nočitev. (let, H, Z) 
 



 

 

7. dan otok SANTIAGO – celodnevni ogled mesta Praia in Cidade Velha (6 ur, v skupini). Zajtrk. Obisk 
prestolnice pomeni dopolnitev zgodovinskega znanja. Kraji, kot so hiša vojske Jaime Mota, predsedniška palača, 

občinska zbornica, sodišča, glavni trg Alexandre Alburguergue, prikazujejo kolonialno stran mesta. Na Mestni tržnici 
spoznate veliko lokalne gastronomije, od Ponta Beléma se spustite do tržnice Sucupira (največja tržnica s suvenirji 

na Zelenortskih otokih), kjer lahko kupite spominke, tradicionalna oblačila in še marsikaj. Sprehod v Cidade Velha. 

Obisk najbolj afriškega in zgodovinskega kraja v državi in prvo naseljeno mesto. Začetek od Pelourinha (Trg za 
sužnje) proti ulici Banana, ki vodi do cerkve Nossa Senhora do Rosario in katedrale Sé (prva katedrala, ki so jo 

zgradili Evropejci v vsej podsaharski Afriki). Obisk se  zaključi na dominantni legi nad mestom, 120 metrov nadmorske 
višine, kjer je zgrajena prva in najpomembnejša utrdba arhipelaga. S kraljeve trdnjave São Filipe si ogledate najlepši 

razgled na celotno staro mestno jedro in spoznate obrambni sistem pred pirati, ki so napadali otok. Nočitev. (H, Z) 

 
8. dan otok SANTIAGO – notranji let na otok FOGO, cel dan (privatno). Zajtrk. Vožnja na letališče in polet 

v novo četrto zgodbo, na otok Fogo. Fogo je eden najbolj rodovitnih otokov Zelenortskih otokov. Vulkanskega izvora, 
ki je še danes aktiven. Ogled se začne od letališča do kavnih nasadov, vinogradov in tovarn, kjer degustirajo eno 

najboljših vin na svetu. Ustavite se v Salinasu, da uživate v vulkanskih kamninah, na majhni prodnati plaži in si 
ogledate ribiče, ki se vračajo z dela, polni rib na svoji tradicionalni ribiški ladji. Nadaljujete z vožnjo proti severu do 

vasi Mosteiros, druge največje skupnosti na otoku, ki je leta 1991 dvignila kategorijo občine. Po srečanju z domačini 

obisk tudi gozd Monte Velha, območje rodovitnih gora in mikroklime. Ogled se konča v vašem hotelu. Prosto. Nočitev. 
(let, H, ZK) 

 
9. dan FOGO – prost dan, po želji izlet. Zajtrk. Prosto za samostojno uživanje. Opcijsko se vam lahko organizira 

izlet – treking na Fogo (za doplačilo, cca 40 eur na osebo). Nočitev. (H, Z) 

 

 
 

10. dan FOGO – trajekt na otok BRAVA, glavne znamenitosti otoka (privatno). Zajtrk. Odhod s trajektom 
na otok Brava. Prihod v pristanišče Brava, najbolj zelen otok Zelenortskih otokov. Njegovo bogastvo cvetja prepriča 

oči tistih, ki so ga nekoč razglasili za "otok cvetja". Zelenost tega otoka, polnega neodkritih čarov, prinaša s svojimi 
scenariji različne barve in arome. Z vijugasto obalo dobijo svoj čar tudi zalivi, kjer je modrina morja in zelenje kopna 

v nasprotju s pisanimi čolni, ki jih tam najdete. Fajã de Água je obvezen obisk. Kosilo. Brava predstavlja razgibane 

poti z energičnimi barvami bugenvilije, aromo jasmina in sladkosti hibiskusa. Potopite se v mistiko mesta Nova Sintra, 
glavnega mesta otoka, ki ima izrazito kolonialne značilnosti. Vas Nova Sintra -Glavni trg in kip Eugenia Tavaresa -

Fajã da Água (naravni bazen in pogled na morje) -Miradouros Mira Beleza -Vas Mato Grande -Queijo do Cachaço -
Vas Baía de Furna -Nossa Sra. Do Monte. Zaključek izleta v vašem hotelu. Nočitev. (trajekt, H, ZK) 

 

11. dan BRAVA – poldnevni treking (v skupini). Zajtrk. Treking od Nove Sintre do Fajã de Água: Peš od Nove 
Sintre do Fajã da Águe je eden največjih čarov otoka za pustolovce. To je verjetno ena najpopolnejših poti na otoku 



 

 

in tudi če ne opravite celotne poti, lahko spoznate malo lepote med obema vasema, spoznate domačine in izveste 
veliko o njeni favni in flori. Uživanje na plaži Fajãn de Água. Vrnitev v hotel. Nočitev. (H, Z) 

 
12. dan BRAVA – trajekt FOGO – notranji let otok SANTIAGO. Zajtrk. Vožnja v pristanišče in s trajektom 

nazaj na Fogo. Vožnja do letališča od koder sledi let nazaj na otok Santiago. Nočitev. (trajekt, let, H, Z) 

 
13. dan SANTIAGO – notranji let na otok SAL. Zajtrk. Vožnja na letališče in polet v novo zadnjo zgodbo, na 

otok Sal. Prevoz v hotel in nočitev. Prosto za počitnice! (let, H, Z) 
 

14. dan otok SAL, počitnice. Zajtrk. Prosto za počitnice. Hotel je v bližini dolge peščene plaže, v bližini mesteca 

Santa Maria, kjer mrgoli možnosti za odlično hrano in ribje specialitete ter druge aktivnosti. Nočitev. (H, Z) 
 

15. dan otok SAL – EVROPA. Zajtrk. Vožnja na letališče za povratek domov. (Z) 
 

*Vrstni red otokov in ogledi se prilagajajo transportnim možnostim. Odhodi po dogovoru (cena ne velja 
za čas praznikov in v visoki sezoni). Okvirna cena povratne letalske vozovnice se giblje od 670 eur na 

osebo. 

 

Cena na osebo skupaj znaša:                                            od 2.650 EUR   
Letalska vozovnica ni vključena v ceno potovanja.  

 
Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: vsi notranji leti po program (prtljaga vključena), 14 nočitev v 

dvoposteljni sobi v hotelih 2-3*, dnevno zajtrk, vsi organizirani transferji po otokih, vključno s trajekti in izleti 
(ponekod je tudi kosilo), angleško vodenje (2x izleta v skupini, ostalo so privatni), vstopnine kjer potrebno, stroške 

priprave in organizacije potovanja. 
 

Predvideni hoteli po krajih:  

SAO VINCENTE – hotel Foya Branca ali podobno  
SANTO ANTAO – Residencial Ponta do Sol ali podobno 

SANTIAGO – Chambre Belvedere ali podobno 
FOGO – Hotel Miramar ali podobno 

BRAVA – Djabrava’s eco Lodge ali podobno  

SAL – Agua Sal Vila Verde ali podobno  
 

Obvezna doplačila (na osebo):  
- stroški vizuma (ob vstopu v Zelenortsko republiko) cca 25 EUR 

 
Doplačila po želji (na osebo):  

- odstopnina v primeru višje sile 4,22 % vrednosti potovanja. 

- dodatno zdravstveno zavarovanje. 
 

V ceno niso vključeni stroški rezervacije, ki znašajo 15 eur. 
 

DRUGI PODATKI: 

VIZE: Slovenci potrebujemo 6-mesecev veljaven potni list. Vizum dobimo na letališču.  
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni. O zdravju se posvetujte na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Ljubljana, Zaloška 

29, 1000 Ljubljana, telefon: (01) 586 39 00. Za več informacij obiščite: http://www.nijz.si. 
 

Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar, d.o.o., so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na 
voljo na vseh prodajnih mestih. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti sprejema.  

 

MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2. 
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar. 

https://www.capeverdechoice.com/accommodation/hotel-foya-branca/
https://www.residencialpontadosol.com/
https://chambres-d-hotes-praia.booked.net/
http://miramar-fogo-brava.cape-verde-hotels.com/en/
https://www.airbnb.ie/rooms/8948309?0p19G=QUERY_PARAM%280p19G%29&ampClientId=CLIENT_ID%28amp-cookie-fallback%29&source_impression_id=p3_1572424118_syuKOCaUwbvau5uq
http://www.aguahotels.pt/index.php/pt/hoteis-builder/sal-vila-verde
http://www.nijz.si/

