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Debbie Pappyn zoekt een geheim adres

gps
Migrante Guest House, Kaapverdische charme

D
e Kaapverdische Eilanden (Cabo Verde)

werden in de 15de eeuw ontdekt door

de Portugezen, die er een basis bouw-

den voor hun Afrikaanse handel. Tegenwoor-

dig zijn het parels van eilanden, op amper

een zestal uren vliegen van België. De eilan-

den kennen een aangenaam klimaat: subtro-

pisch, met veel zon. Door de ligging in de oce-

aan is het er steeds aangenaam warm met een

gemiddelde jaartemperatuur van 26°C. 

Het eiland Sal, waar de internationale lucht-

haven zich bevindt, is het meest toeristische

en zielloze eiland en vermijd je dus best. Op

zoek gaan naar het pure en ongeschonden

Cabo Verde doe je op andere eilanden zoals

Fogo of São Nicolau. Of Boa Vista, bekend van-

wege zijn eindeloze duinen en stranden, ont-

staan door de warme harmattanwind die

zand uit de Sahara meevoert. Boa Vista is ook

gasteiland voor zeeschildpadden, een brui-

sende muziekscene en ondanks het soms

meedogenloze klimaat een jaarlijkse ultra-

marathon. 

Boa Vista betekent ‘mooi uitzicht’. De ontel-

bare zeeschildpadden die hier aan land

komen, kunnen het bevestigen: dit eiland is

kalm en rustgevend. De Kaapverdiërs zijn

goedlachs en enthousiast en delen met ieder-

een hun cultuur zonder aarzelen. Ze leren de

bezoeker de Morna, lokale liederen uit Boa

Vista die je vertrouwd maken met de nostal-

gie en de spirit van dit wondermooie eiland.

Boa Vista staat ook bekend om de sterke wind

en de degelijke golven die veel surf- en zeil-

liefhebbers aantrekken. 

Op de Kaapverdische Eilanden is het aanbod

van kleinschalige en charmante hotels

beperkt. Er is keuze tussen de bombastische

all-inhotels zonder charme op Sal en de

gastenverblijven die betere tijden hebben

gekend. Juist daarom is Migrante Guest

House op Boa Vista een pareltje op een eiland

waar het massatoerisme nog lang niet is

doorgedrongen. De charismatische Italiaan

Cristiano leidt het hotel en maakte er een bij-

zondere plek van. Het bevindt zich in een

van de oudste herenhuizen van het eiland,

gebouwd door een beruchte Joods-Marok-

kaanse familie die naar het eiland emigreer-

de voor de zoutmijnen en de handel met Afri-

ka. Het hotel is wondermooi gerestaureerd

met eerbied voor de koloniale stijl. Het

binnenplein is zoals in Marokkaanse riads

gebouwd met hoge witte muren, versierd

met Moorse lampen en schaduwrijke bomen,

die de gasten beschermen tegen de hitte. De

ruime kamers en suites van Migrante zijn

voorzien van Marokkaanse meubelen, een

krakende donkere houten vloer, een hemel-

bed met luchtig, wapperend wit katoen en

zeeën van licht en ruimte.

Het Migrante Guest House ligt in het kleine

centrum van Sal Rei, een pittoresk vissers-

haventje waar op het nabijgelegen strand, de

Praia Diante, de lokale jeugd aan acrobatisch

strandvolleybal doet. De zee is hier kalm en je

vindt er veel vissersbootjes. De vissers bieden

hun catch of the day aan op de kleine vissers-

markt. 

Migrante Guest House is de ideale plek om te

proeven van het toegankelijke en betaalbare

exotisme van Cabo Verde, maar haast je, want

het grote toerisme komt hier stilletjesaan op

gang. 

INFO Migrante Guest House, vanaf 35 euro per persoon

per nacht, logies, ontbijt en transfers van en naar de lucht-

haven inbegrepen. www.migrante-guesthouse.com.

Vliegen naar Cabo Verde doe je met Cabo Verde Airlines via

Portugal of met TAP. De eilanden van Kaapverdië zijn onder-

ling bereikbaar met binnenlandse vluchten.

16°10'34'' noord - 22°55'08'' oost

Op de kruising van drie conti-
nenten, grenzend aan de
Atlantische Oceaan, liggen de
Kaapverdische Eilanden. Tien
grote en acht kleine eilanden
op 450 kilometer van de kust
van Senegal. Een locatie met
een exotische mix van Afrika
en Europa, waar de zon altijd
schijnt, ook in de winter.


