Doorgaande wandeltocht
Santo Antão
Prachtige wandeltocht, individueel, van dag tot dag verder lopen, bagage
wordt vervoerd. U wandelt dwars over het eiland en ziet zo de
verschillende dorpjes, landschappen en karakters.
* 5-8 daagse tocht in het groene noorden met veel dorpjes
* 4-6 daagse tocht door het stillere en woestijnachtige midden rondom
Norte en Alto Mira
dagtochten van 4-5 uur lopen
Het noorden (trek 1,2 en 3 - kleine variaties tussen deze tochten)
Dag 1:
Van de Cova de Paul zigzag door tropische plantages met koffie,
sinaasappel en suikerriet met tot slot nog een korte stevige klim.
Overnacht in een authentiek huisje met de prachtigste vergezichten over
het eiland.
Dag 2:
Via de Pico de Antonio richting de kust en u verblijft in een leuk pension
in de bergen.
Dag 3:
Een stevige wandeling over berghellingen en rivierbeddingen langs veel
authentieke dorpjes. Én met uitzicht op de oceaan.
Dag 4:
Vanaf de prachtige hoogvlakte van Lagoa daalt u af naar het pension. Het
groene en kale landschap wisselt elkaar af op deze route.
Dag 5:
U daalt verder af en steekt een volgende bergketen over via een pasje
naar de kust waar u overnacht.
Dag 6:
Via het prachtige kustpad naar het levendige vissersdorp Ponto do Sol.
Op dag 1,2,5 en 6 kunt u een extra dag toevoegen en mooie
rondwandeling maken.
Het midden van het eiland (trek 4)
Doorkruis het woestijnachtige gebied met rotspaden afgewisseld met
zandpaden, hoogvlakten en dorpjes in tropisch groen. Het gebied is nog
niet echt toeristisch ontwikkeld.
Dag 1:
prachtige afwisselende wandeling afdalen langs rotsen en vervolgens
tussen groene akkers met groenten naar Alto Mira.
Dag 2:
Vanaf het pension loopt u tussen prachtige rotspartijen en door een
enorme kloof naar het mooie pension in een dorp bij Cural das Vacas.
Dag 3:
Een stevige klim om vervolgens op een prachtige hoogvlakte met witte
krijtrotsen door kleine nederzettingen te wandelen. Eenvoudig pension.
Dag 4:
Een makkelijke, leuke wandeling naar dorpje, terug naar luxe pension in
Cural das Vacas of terug naar Alto Mira (beide pensions met zwembad(je)
Dag 5: extra dag(en) toe te voegen voor mooie rondwandelingen in Alto
Mira of Cural das Vacas.
Beide tochten zijn uit te breiden of te combineren in een reis van 10
dagen tot 2 weken.
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Wandelarrangement Santiago
Prachtige dagwandelingen vanuit ecolodge in de binnenlanden van
Santiago. Het pension staat in een afgelegen dorpje, op zo'n 500 meter
hoogte. U heeft de hele bovenverdieping tot uw beschikking, met terras
en uitzichten rondom. Voor maaltijden en lunchpakketten wordt
gezorgd.
Dag 1:
Vlucht en aankomst Praia, transfer (±1 uur) over piste naar het pension;
korte wandeling in het dorpje
Dag 2:
Via ezelspaden verkent u de omgeving, na een klim (±300m), loopt u
over een kam met prachtige vergezichten en door kleine
nederzettingen.
Dag 3:
Dagtocht met gids. Transfer (met eventueel tussenstop in Assomada)
naar Serra Malagueta, noordelijk op het eiland, op zo'n 1000m hoogte.
Er zijn endemische planten, diverse vogels en zelfs makaken. In overleg
met de gids bepaalt u welke wandeling u hier maakt.
Dag 4:
Dagtocht naar het dorpje Picos, met bijzondere rotsformaties. Diverse
mogelijkheden van 3-6 uur.
Dag 5:
Dagtocht met gids en transport voor wandeling naar de hoogste piek
van Santiago: Pico de Antonio. Door dennenbosjes, langs
nederzettingen naar ruig berglandschap en tenslotte de top met
adembenemende uitzichten. (bij te veel wind of bewolking alternatief
programma)
Dag 6:
Wandelen langs kleine akkers en door nederzettingen; wanneer u tot de
dam wilt lopen is het zo'n 8 uur retour, maar met eerder teruglopen
heeft u ook al een prachtige wandeling.
Dag 7:
Wandeling in de omgeving
Dag 8:
Transfer naar de luchthaven of andere plaats op het eiland

U bent altijd de enige gast in dit pension. De eigenaars regelen maaltijden,
vervoer en wandelingen.
Reissom: exclusief vluchten
Ook mogelijk vanuit luxe hotel (6 kamers- gezamenlijk terras en huiskamer)
op 250 meter hoogte. Loopafstand naar openbaar vervoer en dicht bij stad
Assomada.
Reissom exclusief vluchten
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