
De silkebløde strande er skabt af sand, der er blæst fra Afrika og de ca. 500 kilometer over havet til Kap Verde. For mange er øerne
blevet et solsikkert alternativ til De kanariske Øer, der ligger cirka to timers flyvning mod nord.

2018-01-03 11:57 CET

Kap Verde - mere end sikker sol

Spies’ nye vinterrejsemål, det lille ø-rige Kap Verde, er også fantastiske
strande og en afslappet og afstressende livsstil for en ferie med "no stress"

Sol, varme og badeferie er højt på ønskelisten, når mørke og kulde lægger sig
over Danmark.

Men flere af sol-vinterrejsemålene inden for nogle timers flyrejse, har i de
senere år oplevet ustabile forhold, hvilket har skabt ekstra efterspørgsel på
rejser til De kanariske Øer.



-De kanariske Øer er ved at være fyldt op. Det er svært at udvide her, og priserne
på hotellerne stiger og stiger. Der var behov for at finde nye rejsemål med sol og
varme inden for det, vi kalder mellemdistance i forhold til de oversøiske
destinationer ti-tolv timers flyvning væk. Og vi faldt for Kap Verde, siger Spies’
administrerende direktør, Jan Vendelbo.

Det nye vinterrejsemål ligger under to timers flyvning mod syd fra De
kanariske Øer, og her er man i troperne, hvor solen står i zenit mindst en
gang om året. Men der venter de danske ferieturister meget mere end sikker
sol i Kap Verde.

Ø-riget ligger på samme breddegrad som Caribien, og selv om der "kun" er
500 km til Vestafrikas kyst og mere end otte gange længere til Caribien,
synes den kreolske stemning og kultur herfra med reggae-rytmer og rastafari
mere fremherskende på Kap Verde end den afrikanske.

Kap Verde består af ti større øer, hvor de ni er beboede. Turismen er centreret
på de to østligste øer, som er flade og tørre, men med fantastiske strande.
Turismen er mest udbygget på Sal, den nordligste af disse øer, og det er her
Spies’ charterfly lander.

Sal er på størrelse med Møn. Lufthavnen ligger midt på øen, og lige nord
herfor den største by, Espargos, med omkring 20.000 indbyggere. Langt de
fleste hoteller ligger på øens sydlige del. Flest i byen Santa Maria og langs
den otte kilometer langestrand langs sydkysten, som er øens bedst
beskyttede mod vind og strøm.

Indtil 1975 var Kap Verde en portugisisk koloni. Det officielle sprog er
portugisisk, men indbyrdes tales en variant af kreolsk. Det kreolske dukker
også op i småbyerne, hvor husene lyser op i pastelfarver mellem palmer og
blomster. På Sal er landskabet uden for byer og hotelområder tørt og goldt -
nærmest ørken. På sletten nord for Espargos kan man endda opleve
fatamorgana.

Ørkenøen var ubeboet indtil for godt tre hundrede år siden. Da blev en større
saltproduktion iværksat, og der blev importeret portugisiske straffefanger og
slaver fra Guinea Bissau som arbejdskraft.

I dag er saltminen lukket. Produktionen blev urentabel. Mineområdet, Salinas,



i bunden af et vulkankrater er nu øens store turistseværdighed med mulighed
for at få et bad i det salte vand i et af udvaskningsbassinerne. Det siges, at
man bliver ti år yngre af det.

Naturfænomenet Buracona - det blå øje - som solens stråler danner, når de
rammer vandet gennem en klippeåbning, er en anden seværdighed, ligesom
et besøg i den lille by Palmeira, som ud over at have øens industrihavn også
har smukke huse i portugisisk stil, hvor mange også er udsmykket med
malerier på facaden.

-Kap Verde kan på igen måde sammenlignes med De kanariske Øer. Der er ingen
store shoppingcentre, ingen museer eller større kulturelle seværdigheder på Sal.
Men der er en unik natur, en afslappet stemning - øernes motto er "no stress" - og
frem for alt er her sol, fantastiske strandeog varmt havvand. I sæsonen kan man
opleve hvaler, og der er naturligvis alle former for vandsport. Kap Verde er
surfernes paradis. Der findes flere kite-surfing skoler, fortæller Jan Vendelbo og
tilføjer: - Vores gæster har taget godt imod vores nye rejsemål. Ni ud af 10 af
vinterens rejser er solgt – størst chance for at finde ledige pladser er i marts.
Allerede nu har vi solgt flere hundrede rejser til vinteren 2018/19.
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Øboerne er fremragende repræsentanter for det slogan, som også de besøgende
må indordne sig under: no stress…!

Yderligere information: Produktchef Carlos Cebrian, tlf.26 14 26 93, eller
kommunikationschef Torben Andersen, tlf. 40 59 47 00.

Spies er Danmarks største rejsearrangør. Selskabet indgår i den nordiske
rejsekoncern Thomas Cook Northern Europe sammen med rejsearrangørerne Ving
i Norge og Sverige, Tjäreborg i Finland samt hotelselskabet Resorts & Hotels, der
bl.a. driver hotelkæderne Sunwing Family Resorts og Sunprime Hotels. Spies’
gæster flyver fortrinsvis med søsterselskabet Thomas Cook Airlines Scandinavia.
Thomas Cook Group plc er noteret på Børsen i London og selskabets ca. 22.000
ansatte opererer i over 200 lande. Thomas Cook Group Airlines, der bl.a. tæller
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Condor i Tyskland, Thomas Cook Airlines i Storbritannien og Thomas Cook
Airlines i Belgien, er med 90 moderne og miljøvenlige fly Europas 11. største
flyselskab.
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