Wyspy Zielonego Przylądka

INFORMACJE O WYJEŹDZIE

INFORMACJE O DESTYNACJI

Republika Zielonego Przylądka (Cabo Verde) to archipelag 15
wysp leżących na Atlantyku, na skrzyżowaniu dróg wiodących z
Afryki Zachodniej do Europy i Ameryki Południowej. Wyspy
Zielonego Przylądka to urzekająca mieszanka wpływów
portugalskich i afrykańskich.
Wyspa Sal jest najważniejszą i najstarszą wyspą w archipelagu
Wysp Zielonego Przylądka. Została nazwana od głównego surowca,
jaki był tu wydobywany, a jest nią sól. Głównymi atrakcjami na Sal
są dziewicze plaże, piękne morze i słońce przez cały rok.
Zielony Przylądek tworzą Wyspy Zawietrzne, na których są długie,
piaszczyste plaże i krystalicznie czysta woda o odcieniu turkusowym
oraz znajdujące się w południowej części archipelagu Wyspy
Podwietrzne, skaliste, rolnicze i wulkaniczne wyspy z zachwycającą
klifową linią brzegową.
Należąca do północnej grupy Wysp Zawietrznych Sao Vicente, to
prawdopodobnie najbardziej charyzmatyczna wyspa z całego
archipelagu i esencja kreolskiej kultury. Sao Vicente - a dokładnie
jej stolica Mindelo to miejsce narodzin słynnej, światowej sławy
bosonogiej pieśniarki Cesarii Evory.

Październik 2020, 7 dni, 6 noclegów
Hotele o standardzie 5* i 4*

Brak wizy turystycznej dla obywateli RP
Escudo (CVE); 100 CVE = ok. 0,91 EUR
Warszawa – 12:00, Sal – 10:00
30 st.C.

27 st.C.

27 st.C.

TAP Portugal
Piątek, 14:05-00:05+1 Warszawa - Sal, via Lizbona
Środa, 13:40-18:40, Sao Vicente - Lizbona
Czwartek, 16:15-21:15, Lizbona - Warszawa

Bagaż podręczny 8 kg, rejestrowany 23 kg

Sal- Santa Maria

Cabo Verde

Hilton Sal Cabo Verde 5*

Cabo Verde – trasa programu

Sites visited

Hotel Hilton Sal 5*
Strona www
Otwarty w 2017 roku luksusowy i elegancki, pięciogwiazdkowy Hotel Hilton
Cabo Verde Sal położony jest przy szerokiej, piaszczystej plaży w miejscowości
Santa Maria na wyspie Sal. W ofercie znajdziemy całoroczny odkryty basen i
zaplecze do uprawiania sportów wodnych. Do dyspozycji Gości jest również
kasyno oraz bar.

Pokoje King Guest:
- balkon lub taras
- łazienka z wanną lub prysznicem
- telewizor LED
- wifi (darmowe)
- minibar (płatny)
- telefon
- żelazko i deska do prasowania
- zestaw do parzenia kawy i herbaty

Hotel Foya Branca 4*, Sao Pedro (Sao Vicente)

Hotel Foya Branca 4*, Sao Pedro
Strona www
Hotel Foya Branca położony jest nad Zatoką Świętego Piotra i oferuje piękny
widok na Ocean Atlantycki. Oddalony jest o około 2 km od międzynarodowego
lotniska Cesária Évora i 10 km od centrum Mindelo, dla którego ma własny
darmowy transport. Okolica jest wymarzonym miejscem dla miłośników
nurkowania i windsurfingu. Na terenie hotelu Foya Branca znajduje się kort
tenisowy. Okolica jest wymarzonym miejscem dla miłośników nurkowania i
windsurfingu.

Pokoje King Guest:
- minibalkon
- sejf
- łazienka z wanną lub prysznicem
- telewizor
- wifi (darmowe)
- minibar (płatny)
- telefon
- bezpłatny zestaw kosmetyków

Dzień 1, piątek
- 12:00 - Spotkanie z opiekunem VQ na lotnisku Chopina w Warszawie.
- Lot na wyspę Sal liniami Tap Portugal.
14:05 - 17:15 - Warszawa - Lizbona
20:55 - 00:05 - Lizbona - Sal
- Lądowanie - witamy na wyspie Sal!
- Przejazd do hotelu Hilton Sal Cabo Verde 5*
- Check in,

Pedra de Lume

Jeep Safari

Dzień 2, sobota
- Zapraszamy na śniadanie w hotelowej restauracji.
- Zwiedzanie wyspy Sal - Jeep Safari 4x4.
- Dziś poznamy wyspę z pokładów Jeepów z napędem 4x4. Zabierzcie ze sobą
ręczniki, krem do opalania i buty sportowe. Skierujemy się w stronę zatoki
Murdeira. Następnie odwiedzimy stolicę wyspy, Espargos. Stamtąd
pojedziemy do wioski rybackiej Palmeira, gdzie poznamy lokalny styl życia i
zobaczymy kolorowe domy rybaków.
- Następnie udamy się w kierunku naturalnych basenów Buracana. Tam
będziemy podziwiać niepowtarzalny efekt naturalny BLUE EYE - widoczny
tylko raz dziennie!
- Na lunch udamy się do restauracji Area Docas w miejscowości Pedra de
Lume, serwującej tradycyjne kabowerdeńskie dania i specjalizującej się w
rybach z grilla.
- Kontynuując podróż przez pustynię pojedziemy zobaczyć słynne słone jezioro
na dnie wulkanu. Zasolenie wody wynosi 27% - prawie jak w Morzu Martwym!
Czas na regenerującą kąpiel w jeziorze.
- Po kąpieli wypoczęci powrócimy do hotelu.
- Kolacja w hotelowej restauracji Bounty Beach.
- Po kolacji zapraszamy chętnych na odkrywanie nocnego życia w Santa Maria.

Safari Quadami

Catamaran Sunset Mojito Party

Dzień 3, niedziela
- Zapraszamy na śniadanie w hotelowej restauracji.
- Dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem aktywności. Przed nami:
- Zwiedzanie wyspy na quadach (UWAGA! Wymagane prawo jazdy)
- Dzień zaczniemy od offroadowej przygody. Odkryjemy południe wyspy i jej
tajne zakamarki! Zostaniemy podzieleni na dwie kolumny quadów, które odjadą
z 5-minutową różnicą. Zobaczymy kopalnie soli, zatrzymamy się między innymi
przy plażach Kite Beach i Ponta Preta, gdzie będziemy mieć możliwość kąpieli.
- Sugerowany strój: wygodne ubrania i zamknięte buty; zalecamy jest szal
chroniący nos, strój kąpielowy, lekki sweter, okulary przeciwsłoneczne i krem
przeciwsłoneczny.
- Po porannych emocjach czas na lunch, który zjemy we włoskiej restauracji
LobSTar słynącej z homara (3-daniowe menu, wino, piwo, soki, kawa)
- Po południu czas na Catamaran Mojito Party!
- Z hotelu pojedziemy do przystani rybackiej w Palmeira. Po godzinie żeglugi
zatrzymamy się w zatoce Murdeira, gdzie będziemy mogli nurkować z rurką,
łowić ryby, pływać lub po prostu zrelaksować się na pokładzie. Na pokładzie
będą czekać na nas przekąski i potrawy, open bar: napoje alkoholowe (piwo,
wino cava, mojito) i bezalkoholowe, będziemy mieć także swojego DJ-a, który
zadba o dobrą zabawę podczas rejsu. Czas trwania: 4 godziny.
- Co należy zabrać: strój kąpielowy, okulary przeciwsłoneczne, krem
przeciwsłoneczny, sprzęt do snorkelingu, ręcznik
- Dzień zakończymy kolacją Barbeque w restauracji przy plaży w wyjątkowym
hotelu Odjo D’Aqua

São Vicente

São Vicente
São Vicente to kulturalna stolica Cabo Verde i z pewnością najbardziej
kosmopolityczna wyspa!
Została odkryta 22 stycznia 1462 r. przez portugalskiego nawigatora Diogo
Afonso i przez prawie 300 lat był prawie niezamieszkana służąc wyłącznie do
hodowli bydła. Rozwój wyspy rozpoczął się w XIX wieku, gdy wyspa stała się
głównym punktem dostaw węgla dla angielskich statków w Porto Grande.
São Vicente jest również znane jako „Brazilim”, co w języku kreolskim
oznacza „małą Brazylię”, głównie z powodu tej samej silnej tradycji
obchodów karnawałowych.
Na tej wyspie zawsze możemy znaleźć dobre jedzenie i tradycyjną muzykę
na żywo na każdym rogu - wyspa z pełnym kalendarzem kulturalnym, z
międzynarodowymi festiwalami (np. Gatas Bay, Kavala Fresk, Mindel
Summer Jazz i MindelAct).
São Vicente zaskakuje nas również niezapomnianymi krajobrazami: plażami,
wulkanicznymi krajobrazami z panoramicznymi widokami lub niesamowitą
Zatoką Mindelo, jedną z najpiękniejszych zatok na świecie, z „Monte Cara”
i wyspą Santo Antão w tle. Góra Monte Cara została wybrana w 2013 roku
jako jeden z siedmiu cudów Republiki Zielonego Przylądka.
To na tej kolorowej wyspie rozpoczęła swoją karierę najsłynniejsza pieśniarka
Wysp Zielonego Przylądka - Cesária Évora.

Dzień 4, poniedziałek
- Śniadanie w hotelu, wymeldowanie.
- Przejazd na lotnisko,
- 10:45 - 11:30 - przelot na Sao Vicente liniami Binter Cabo Verde.
- Transfer do hotelu Hotel Foya Branca, zameldowanie.
- Dzisiejszy lunch na zjemy na świeżym powietrzu w położonej nieopodal
restauracji Bistro Sant’Andre.
Popołudniowe zwiedzanie wyspy - plaże i wulkany.
Po lunchu wyjeżdżamy z São Pedro i zdobędziemy najwyższą górę wyspy
Monte Verde (744 m n. p. m.), z której będziemy podziwiać z przepiękny,
panoramiczny widok. Zatrzymamy się w wiosce rybackiej Salamansa z długą,
piaszczystą plażą kitesurfingową Baía das Gatas, gdzie będziemy mieć czas
wolny na pływanie.
Miniemy także Praia Grande, niesamowitą plażę z białym piaskiem i wioskę
Calhau, w której tle dominują potężne, wygasłe wulkany.
Na koniec wracamy do Mindelo i pieszo zwiedzimy miasto kończąc o
zachodzie słońca z drinkiem caipirinha w ręku i widokiem na niesamowitą
górę Monte Cara!
- Wieczorem kolacja z muzyką na żywo w Cafe Royal - jednym z najlepszych
miejsc do słuchania lokalnej muzyki w Mindelo - mieście muzyki i kultury!
- powrót do hotelu,

Santo Antão

Dzień 5, wtorek
- Wczesne śniadanie w hotelu.
- Transfer wczesnym rankiem do portu w Mindelo,
- Rejs promem do Santo Antão (50 min).

- Odkrywanie wyspy Santo Antao.
Santo Antão to górzysta wyspa wulkaniczna, największa i najbardziej
wysunięta na zachód. Bez wątpienia to jedna z najpiękniejszych wysp
Zielonego Przylądka - z wysokimi górami, tropikalnymi dolinami i gęstymi
lasami, zielonymi tarasami i dzikimi plantacjami. Pustynna w części
południowej, na północy zachwyca zielonymi górami dochodzącymi do 1800
metrów. Santo Antao to ojczyzna grogu - lokalnej odmiany rumu.

Wraz z przewodnikiem wsiądziemy do pickupów 4x4 i rozpoczniemy
eksplorację wyspy.

Dzień 5, wtorek, cd.
Odwiedzimy najbardziej niesamowite miejsca na wyspie, min.:
- Porto Novo - port, od którego zaczyna zwiedzanie każdy przybysz na
wyspę.
- droga Estrada de Corda wije się wśród gór i urwisk, osiągając niekiedy
poziom chmur. Podróż obfituje w piękne widoki, trasa jest jedną z
największych atrakcji na wyspie i uważa się ją za jedną z najpiękniejszych
dróg świata.
- Punkt widokowy Cova - Cova to kaldera wulkaniczna we wschodniej
części wyspy. Jej najniższy punkt to 1166 metrów, a najwyższy to około 1500
metrów. Średnica kaldery wynosi około 1,0 km.
- zielona dolina rzeki Ribeira da Torre.
- miasteczko Ribeira Grande - stolica wyspy Santo Antao.
- „Płuca Cabo Verde” - dolina Paul Valley. Najbardziej zielona dolina
spośród wszystkich wysp Zielonego Przylądka. Tutaj znajdziemy uprawy
mango, marakui, bananów czy trzciny cukrowej.
W ciągu dnia zjemy lunch w lokalnej restauracji. Po południu wracamy
przybrzeżną drogą z powrotem do Porto Novo, i płyniemy z powrotem do
Mindelo.
- wieczorem zjemy pożegnalną kolację w hotelu przy lokalnej muzyce na
żywo.
- nocleg

Dzień 6, środa
- Zapraszamy na śniadanie w hotelowej restauracji.
- Po śniadaniu mamy czas wolny na samodzielne spacery, ostatnie
zakupy i pożegnanie z Cape Verde.
- przejazd na lotnisko,
- 13:40 - 18:40 - lot powrotny do Lizbony,
- Nocleg i kolacja w Lizbonie, nocne życie Lizbony.

Dzień 7, czwartek
- Zapraszamy na śniadanie w hotelowej restauracji.
- zwiedzanie Lizbony
- przejazd na lotnisko,
- 16:15 - 21:15 - lot powrotny do Warszawy.
Dziękujemy!

Pakiet obejmuje:
- przelot na trasie Warszawa - Sal; Sao Vicente - Warszawa
- przelot lokalny na trasie Sal- Sao Vicente
- atrakcje według programu
- zakwaterowanie w pokojach 2.osobowych lub za dopłatą w pokojach 1.osobowych, hotele 4* i 5*
- wyżywienie i napoje według programu
- opieka lokalnego przewodnika
- opiekę przedstawiciela Von Quintus
- ubezpieczenie turystyczne AXA: KL - 50 000 EUR, NNW - 4 000 EUR, BP - 1 000 EUR, OC - 50 000
EUR
- platformę www do obsługi wyjazdu
- platformę sms do kontaktu z uczestnikami

Pakiet nie obejmuje:
- kosztów dojazdu do/z Warszawy
- prywatnych wydatków (pay tv, inne)
- kosztów nie wymienionych w ofercie

Warunki szczegółowe umowy
1. Warunkiem potwierdzenia uczestnictwa jest zawarcie umowy i wpłata zaliczki stanowiącej 30% ceny wyjazdu do dnia 10
kwietnia
2. Grupę stanowi minimum 16 osób podróżujących razem na jednej rezerwacji lotniczej.
3. Powyższa wycena została skalkulowana dla grupy minimum 16 osobowej.
4. Najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2020 VQ zastrzega możliwość anulacji wyjazdu. Jeśli grupa zostanie potwierdzona (tj. minimum 16
osób zawrze umowę i wpłaci 30% zaliczki), VQ potwierdzi drogą mailową realizację wyjazdu.
5. W przypadku nie zebrania się wymaganego minimum do dnia 13 kwietnia, VQ dokona niezwłocznego zwrotu 100% wpłaconych
zaliczek. Zwrot środków zostanie dokonany na konto wskazane przez uczestnika w osobnej komunikacji mailowej

Zawarcie umowy i płatność

1. Uczestnik zawiera z VQ umowę na odległość w brzmieniu i na warunkach jak poniżej.
2. Umowa zostaje poprzez spełnienie obu poniższych warunków:
– akceptacji jej zapisów poprzez potwierdzenie zawarcia umowy
– płatność zaliczki w wysokości 30% ceny wyjazdu poprzez przelew lub płatność kartą w systemie Przelewy24.

Warunki płatności i anulacji

1. Warunki płatności i anulacji przez uczestnika przed potwierdzeniem grupy:
– warunkiem potwierdzenia uczestnictwa jest zawarcie umowy i wpłata zaliczki stanowiącej 30% ceny wyjazdu do dnia 10 kwietnia
– rezygnacja z wyjazdu dokonana przez uczestnika oznacza utratę wpłaconej przez niego zaliczki na rzecz VQ
2. Warunki płatności i anulacji przez uczestnika po potwierdzeniu grupy:
– 70% ceny płatne do dnia 10 maja
– koszt anulacji do dnia 10 maja wynosi 30% ceny wyjazdu
– koszt anulacji od dnia 10 maja wynosi 100% ceny wyjazdu
3. Uczestnik może dokonać bezpłatnej zmiany nazwiska na bilecie lotniczym najpóźniej do dnia 30 lipca 2020. Po tej dacie zmiana
danych osobowych będzie wiązała się z dodatkowymi kosztami określonymi przez przewoźnika lotniczego. Pozostałe warunki zmian
określają ogólne warunki uczestnictwa.
4. Uczestnik może zawrzeć dodatkową umowę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu z AXA TUiR. O takim przypadku
uczestnik jest zobowiązany poinformować VQ natychmiast po zawarciu umowy na wyjazd i dokonaniu wpłaty zaliczki.

