Kaapverdië – SAL
Tijdens mijn vakantie heb ik het eiland Sal bezocht. Ik ben
aangenaam verrast en wil dit graag met u delen!
De Kaapverdische eilanden bestaan uit 6 verschillende eilanden
waarvan SAL en Boa Vista het meest toeristisch ontwikkeld zijn.
Ze liggen slechts 6 vlieguren verwijderd van Nederland, voor de
kust van Senegal. Door de ligging voor de kust van Afrika
verwacht je een Afrikaanse sfeer maar dit is niet het geval. Je
hebt meer het gevoel in de Cariben of Brazilië te zijn. De Kaapverdianen zijn zeer
vriendelijk, relaxt en het is er veilig. De hygiëne is goed en het
is malariavrij. Vele Kaapverdianen spreken Engels of
meerdere talen. De hoofdwegen zijn prima en vaak zelfs 4
baans. Het is dunbevolkt waardoor je vaak alleen op de weg
rijdt! Buiten de belangrijkste plaatsen zijn onverharde wegen
waar een 4WD of SUV aan te raden is. Er wordt rechts gereden
en stoplichten zijn op het eiland niet te vinden. Het klimaat is er
het hele jaar aangenaam, het regent slechts 7 dagen per jaar!!
Van november t/m februari is er de meeste wind en in de
maanden juli en augustus normaliter de minste wind. Door de
altijd aanwezige wind zal het niet snel te heet worden. Het
eiland heeft geen eigen water maar een ontziltingsfabriek waarmee zeewater
wordt omgezet in zoet water. Verder wordt er veel gebruik gemaakt van zon- en
windenergie waardoor er een goede stroomvoorziening is.

Santa Maria, het badplaatsje van het eiland, is gelegen aan een 8 km lang en
zeer breed tropisch wit zandstrand. Tijdens een heerlijke strandwandeling is het
genieten van de azuurblauwe zee en vele (kite) surfers. Aan het strand zijn
diverse beachbars waar u kunt genieten van een heerlijk koel drankje of echt
Italiaans ijsje. Maar ook dineren met de voeten in het zand is mogelijk. In Santa
Maria zijn diverse restaurants en bars. De kwaliteit van het eten is over het
algemeen goed. Voor de lunch zijn er sandwiches ed. of een warme maaltijd. Voor
het diner staan zowel vis, vlees of pasta’s op het menu. Verse vis wordt dagelijks
aangevoerd op de pier van Santa Maria. Elke ochtend is het weer een mooi
schouwspel en verrassing wat er die dag gevangen is. De lokale wijn van
buureiland Fogo is heerlijk fris van smaak en zeker het proberen waard. Doordat
alles van buitenaf aangevoerd moet worden is het prijsniveau niet bijzonder laag,
de prijzen liggen iets beneden Nederlandse prijzen. Daarentegen zijn taxi’s
goedkoop en hebben een vaste prijs. Voor slechts € 10,00 brengt men u van de
luchthaven naar uw hotel. Santa Maria is slechts 15 minuten van de luchthaven.
Er staan altijd wel taxi’s bij de luchthaven.

Het eiland is droog maar toch zijn er een aantal bijzondere
plaatsen te bezoeken tijdens een eilandtour. In 1 dag
bezoekt u een authentiek vissersplaatsje, een mooi
uitzichtpunt, een bijzondere grot waarbij door de speling van
het zonlicht een fel blauw oog zichtbaar wordt, een natuurlijk
zwembad, een heuse Fata Morgana en zoutmijn waar u
kunt drijven op het zoute water. Onderweg gaat u ook nog
even op zoek naar de Lemon haai die veelal vanaf de kust
zichtbaar is. Er worden overigens ook duikexcursies
aangeboden waar u op zoek gaat naar o.a. deze
haaiensoort.
De dagtours met 4WD met zit/laadbak worden door de diverse reisorganisaties
aangeboden maar kunnen ook prima bij een lokaal bedrijf worden geregeld, veelal
goedkoper. Ik heb goede ervaringen met Dreamtours. Ook kunnen er dag- of
meerdaagse tochten naar de andere eilanden worden gemaakt, elk eiland is weer
totaal anders en veelal groener.

Voor de actievelingen zijn quads, segways, buggy’s,
mountainbikes, moonlanders, jetski’s en surfplanken te huur.
Ook zijn er gewone auto’s te huur. Met quads en moonlanders
kunt u samen met een gids een paar uur op pad gaan of zelf de
omgeving gaan verkennen.

Hotels, appartementen en huizen zijn er in diverse categorieën en meestal
gelegen in of omgeving van Santa Maria. Riu heeft hier 2 grote hotels welke
samen in 1 grote palmentuin liggen. Het hotel is opgezet als een Oosters sprookje
en biedt een goede All Inclusive aan met diverse buffetten en thema restaurants
(ook buffet). Elke avond zijn er shows en er is tevens een discotheek. Er zijn
meerdere zwembaden en overdag zijn er tal van activiteiten. Het ligt op slechts 20
minuten lopen van Santa Maria, te bereiken via een goede weg en kleinschalige
boulevard. Via het strand is het een mooie wandeling van ca. 1 ½ uur. Er ligt een
breed strand/duingebied bij het hotel. Door de sterke stroming is zwemmen in zee
meestal niet mogelijk. Hiervoor kunt u beter terecht bij het centrum van Santa
Maria bij met Ponta Preta strand. De zee is hier rustiger en hier is wat minder
wind. In deze omgeving liggen ook diverse hotels en appartementen complexen.
In Santa Maria zijn diverse kleine supermarkten. In de hoofdstad Espargos (ca. 25
minuten rijden) zijn grotere supermarkten en is het wat voordeliger geprijsd. Hier
is ook een goed ziekenhuis. In Espargos gaat de Kaapverdiaan ook uit en zijn
discotheken.
Dus zoekt u eens iets voor een weekje zon met een Zuid Amerikaans
sfeertje is dit wellicht een leuk alternatief!
Ik adviseer u graag over de diverse mogelijkheden.

