
Kapverdské ostrovy – počasie

Kapverdské ostrovy (Kapverdy) sa nachádzajú v Atlantickom oceáne pri Afrike. Na 
týchto ostrovoch môžete nájsť nádherné piesočnaté pláže a číry tyrkysový oceán. Keďže je 
tento ostrov významný svojou nízkou kriminalitou, nájdete tu priateľských ľudí a pokoj. 
V lete tu je teplo a sucho, skrátka príjemne. Teplota na Kapverdských ostrovoch len 
výnimočne klesne pod 20°C, ale počas roka tu je väčšinou teplo a to od 22°C do 25°C 
a s teplotou vody je to rovnako, nakoľko voda o niečo pod 20°C klesne. Odporúča sa sem ísť 
od októbra do apríla, kedy je pravdepodobné, že stihnete aj známy karneval, ktorý sa koná 
každý február. 

Január – v januári sa sem oplatí cestovať za každú cenu! Teplota vody tu dosahuje približne 
21°C, čo je vhodné najmä pre otužilcov, ale na opačnej strane, teplota ovzdušia nádherných 
23°C, čo je pre Slovákov na január príliš veľa a práve preto by ste to mali využiť. 

Február – ako sme už spomínali, február by si nik nemal nechať ujsť! Každý rok sa tu práve 
v tento mesiac koná známy karneval. Vtedy sa môžete tešiť na príjemných 24°C teploty 
ovzdušia, čo je zhruba toľko stupňov ako na Slovensku v máji a septembri. Voda je vo 
februári chladnejšia ako v januári a preto je potrebné počítať s teplotou okolo 19°C a to až do 
apríla.

Marec – tento mesiac je rovnaký ako na Slovensku až na jednu vec. Je tu o niečo teplejšie. 
No keďže je marec sám o sebe veľmi premenlivý, nedá sa odhadnúť presná teplota či zrážky. 
Približné teploty ovzdušia sa väčšinou pohybujú okolo 23°C – 25°C, čiže tak či onak, nič 
nepríjemné.                                           

Apríl – rovnaké teploty ako vo februári a marci. No týmto mesiacom sa to končí a koncom 
apríla už prichádza o niečo krajšie počasie s teplým slnkom a zároveň aj príjemne ohriatou 
vodou.  

Máj – lásky čas. Práve preto sa sem v máji ľudia najčastejšie ženú za romantikou. 
Romantickú atmosféru ešte viac navodí teplý a o to viac krajší západ slnka, jemný vánok a čo 
sa týka vody, verte, že ani v nej Vám zima nebude.  

Jún – o niečo tropickejší mesiac v roku ako predchádzajúce, ale ešte stále nie najteplejší. 
V júni sa sem obyvatelia ostrova a okolia chodia väčšinou prechádzať a vychutnávať si prvé 
ozajstné teplo v roku. 25°C je slušná teplota, ktorú si musíte vychutnať aj Vy na tomto 
nádhernom ostrove. A nesklame Vás ani teplota vody, ktorá v júnovom období dosahuje niečo
okolo 22°C.  

Júl – a je to tu! Slováci by si pomysleli, že v júni si užijú asi to najväčšie teplo v roku, no na 
tomto ostrove to neplatí. Júl je podobný ako marec. Teploty klesajú, no je to len taký pocitový



klam, nakoľko sa opäť otepľovať začne v auguste a najväčšie teplo sa odzrkadlí v septembri, 
kedy tu stretnete asi najviac ľudí z rôznych kútov sveta, ktorí sem idú najmä za dovolenkou.

August – príjemných 27°C vo vzduchu, o niečo viac ľudí vonku a vo vode, ktorá je vtedy 
ohriata na 24°C, môžete stráviť celý deň bez toho, aby Vám bola zima. To je august. A je to 
len začiatok ozajstného tepla v tejto lokalite.  

September – najvhodnejší mesiac na uskutočnenie dovoleniek, aj keď nie pre všetkých 
vhodné, keďže práve v septembri začína mnohým ľuďom práca či škola. Na druhej strane by 
bolo obrovskou chybou na tieto ostrovy v septembri neprísť dovolenkovať aspoň na pár dní, 
ale predsa. Nebudete ľutovať! Väčšina ľudí zo Slovenska na Kapverdy chodí v septembri 
práve za účelom predĺženia leta, pretože kým na Slovensku už čelia prehánky, búrky a nižšia 
teplota, tu leto ešte len začína.  

Október  - mierny pokles teplôt, no vo vzduchu je stále cítiť leto? Presne tak! Aj tento mesiac
je vhodný na dovolenku či výlet, no október na Kapverdách uprednostňujú skôr ľudia, ktorým
vysoké teploty nerobia dobre. Nemajte obavy, aj vtedy tu zažijete mnoho nezabudnuteľných 
zážitkov.  

November – ľudia tvrdia, že sa v mesiaci, do ktorého by to nik nepovedal, vracia druhé leto 
a týmto mesiacom sa myslí práve november. Na Slovensku toto obdobie prináša chladnejší 
vietor a opadávanie suchých oranžových listov. Tu je zasa ako na Sahare a to konkrétne 28°C 
v ovzduší a približne 23°C vo vode.    

December – obdobie, kedy vzniká náhly pokles teplôt z novembrový na januárové. Na 
začiatku decembra je ešte príjemne, ale koncom už chladnejšie. Teplota ovzdušia sa síce drží 
hore aj koncom tohto mesiaca, ale teplota vody rýchlo klesá a vie dosiahnuť zhruba 20°C.

Na záver by sme radi zhrnuli najpriaznivejšie a najmenej priaznivé mesiace, v ktorých 
sa Vám oplatí alebo neoplatí navštíviť Kapverdské ostrovy. Medzi najtropickejšie mesiace 
patrí september a november. V októbri teploty mierne klesajú, ale v novembri sa sem 
hovorovo vracia druhé leto. Vtedy si sem chodia ľudia užívať posledné tropické dni, ktorých 
sa najskôr dočkajú až na druhý rok v septembri. K najnepriaznivejším mesiacom roka patrí 
iba január, ktorý je najchladnejším mesiacom, ale zároveň teplejším ako na Slovensku apríl.   

      


