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Kap Verde er en øgruppe og selv-
stændig republik beliggende ca. 500 
km ud for Afrikas vestkyst. 
Landet er Vestafrikas mest velstå-
ende land og i løbet af de sidste 40 år 
er gennemsnitslevealderen steget 
med hele 28 år (fra 46 til 74 år). Lan-
det består af 10 øer heriblandt øen 
Santiago med hovedstaden Praia. 
Praias historiske centrum kaldes Pla-
tô, da det ligger på et mindre plateau. 
Byen byder på et skønt mix af Afrika 
og Europa. Side om side ser man nyt 
og gammelt som traditionelle mad-
markeder ved siden af trendy cafeer. 
Fra Praia kan man for blot 10 kroner 
tage en lokalbus til Cidade Velha; den 
ældste europæiske bosættelse i Kap 
Verde og den første i troperne. Ci-
dade Velha var hovedby for slave-
handel til Brasilien og Vestindien. 
Den store dal bag byen fungerede 
som et fængsel for slaverne, mens de 
ventede på at blive fragtet til den nye 
verden. 

Antal indbyggere: 483.628
Hovedstad: Praia 
Religion: Kristne
Hvor: I Atlanterhavet ud for 
Senegal
Hvordan: Direkte rutefly til Praia 
fra Lissabon, Casablanca og Dakar. 
Og direkte charterfly fra København 
og Billund til øen Sal.
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leve”, der betyder ”tag det roligt”. 
Besøger man hovedstadens Mer-
cado Central, kan man se, hvordan 
al slags frisk fisk sælges fra både 
markedsboder og direkte fra bag-
smækken af ventende biler. Landet 
har en kreolsk befolkning med 
grupper af forskelligt ophav. Den 
største gruppe kaldes forros og be-
står af kreolske efterkommere af 

portugisiske kolonister og afrikan-
ske slaver.

Antal indbyggere: 190.428
Hovedstad: São Tomé
Religion: Kristne
Hvor: I Atlanterhavet ud for 
Gabon.
Hvordan: Direkte fly fra Lissabon 
eller Accra.

Hovedøen São Tomé og naboøen 
Principé byder på et naturparadis 
med en nærmest caribisk stemning. 
Her er smukke strande, regnskov, 
vulkaner, tropefugle og et rigt un-
dervandsliv. Samtidig synes befolk-
ning ikke at bekymre sig unødigt, 
og overalt hører man ordene ”leve 

Comorerne er et af verdens mindst 
besøgte selvstændige lande. Det skyl-
des formentlig både, at det er et land 
mange aldrig har hørt om, og at det 
ikke byder på særlig mange sevær-
digheder. Til gengæld byder det på 
en af verdens smukkeste strande: Ma-
loudja-stranden på hovedøens nord-
kyst. Denne strand. hvis navn på co-
morisk betyder ’bølge-stranden’, kan 
du med stor sandsynlighed have helt 
for dig selv. Landet er af vulkansk 
oprindelse, og ikke langt fra bølge-
stranden ligger vulkansøen Lac Sale, 
hvis dybde aldrig er blevet målt. Lan-
det er en tidligere fransk koloni, og 
meget få af de lokale taler engelsk. 

Antal indbyggere: 902.348
Hovedstad: Moroni
Religion: Sunni-muslimsk
Hvor: I Det indiske Ocean mellem 
Madagaskar og Mozambique.
Hvordan: Direkte fly fra Nairobi, 
Dar es Salaam, Addis Ababa og 
Kairo.
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Madagaskar
Den tidligere franske koloni Mada-
gaskar udgør verdens fjerdestørste 
ø. Landet byder på legesyge lemurer 
og på guldgravere, der vasker guld i 
de røde floder. På familier der fisker 
midt i uendelige risterasser. På orki-
demarker der bruges til vaniljedyrk-
ning og på eksotiske dyr som Parsons 
kamæleoner, blå silkegøg, den sata-
niske gekko, langhalsede girafbiller 
og børstesvin, som alle hører hjemme 
i Madagaskar. Et helt specielt syn er 
også den ikoniske allé af ældgamle 
baobabtræer nær landets vestkyst.  
Det tager to dages kørsel at komme 
dertil fra hovedstaden. Til gengæld 
er solopgangen bag træerne en af de 
bedste i hele verden.

Antal indbyggere: 28.172.462
Hovedstad: Antananarivo 
Religion: Kristne
Hvor: I Det indiske Ocean ud for 
Mozambique
Hvordan: Der er rutefly fra Paris, 
Addis Ababa og Nairobi.

Seychellerne
Seychellerne er en øgruppe, som be-
står af 116 øer. De vigtigste er ho-
vedøen Mahé samt Grand Anse og 
La Digue. Tilsammen byder disse tre 
øer på nogle af verdens bedste stran-
de. Hovedøen byder desuden på ud-
mærkede vandreruter og adskillige 
luksusresorts. Dykningen er enestå-
ende, og det er muligt både at dykke 
med hvalhajer og kæmperokker. I 
modsætning til, hvad mange tror, be-
høver Seychellerne faktisk ikke at 
være særligt dyrt. Hvis man selv lejer 
bil og booker et billigt gæstehus kan 
en uges ferie med fly, bil og overnat-
ning for to voksne gøres for blot 7.500 
kroner pr. person.

Antal indbyggere: 95.843
Hovedstad: Victoria
Religion: Kristne
Hvor: I Det Indiske Ocean ud for 
Tanzania
Hvordan: Der er rutefly fra blandt 
andet Frankfurt, Zürich, Istanbul 
og Nairobi.

Mauritius
Mauritius er en østat, der ligger 900 
kilometer øst for Madagaskar. Sto-
re dele af øen er dækket af grønne 
sukkerrørsplantager. Seværdighe-
derne tæller blandt andet det smuk-
ke Chamarel-vandfald, området 
ved navn ”den syvfarvede jord” 
samt nationalparken Black River 

Gorges. I sidstnævnte kan du trave 
det to timer lange Macchabée trail. 
Her kan du være heldig at spotte 
både de specielle lyserøde duer og 
den meget sjældne Mauritiustårn-
falk. Nordpå kan du besøge den bo-
taniske have ved navn Pample-
mousse, som byder blandt andet 
på særprægede fiskegiftstræer og 
pølsetræer.

Antal indbyggere: 1.265.475
Hovedstad: Port Louis
Religion: Hinduer, kristne og 
muslimer
Hvor: I Det Indiske Ocean øst for 
Madagaskar.
Hvordan: Der er fly til Mauritius 
fra en række europæiske hovedstæ-
der – dog ikke direkte fra Køben-
havn.


