
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 
O MELHOR DE SÃO TOMÉ 

DESDE 1912€
 2 SÃO TOMÉ + 5 PRÍNCIPE

8 DIAS / 7 NOITES
(1235) 11 NOV 17 A 29 ABR 18 
2 OMALI HOTEL + 3 ROÇA SUNDY + 2 BOM BOM
VOO LIS - TAP - 3ªF, 5ªF E DOM

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



(1235) O Melhor da Ilha do Príncipe
Partidas Válidas: 11.11.17 a 29.04.18

Descubra O Melhor de São Tomé e Príncipe Com a HBD
2 noites no Omali São Tomé + 3 noites na Roça Sundy + 2 noites no Bom Bom Príncipe

Oferta Inclui:
2 noites em São Tomé no hotel Omali em standard ou júnior suite com pequeno-almoço e jantar incluído
3 noites na ilha do Príncipe na roça Sundy em quarto colonial com vista panorâmica com pequeno-almoço e jantar incluído
2 noites na ilha do Príncipe no resort Bom Bom Príncipe em bungalow vista jardim com pequeno-almoço e jantar incluído
Excursão em privado, dia completo em São Tome com almoço incluído
Excursão em privado, dia completo na ilha do Príncipe com almoço incluído
Um jantar romântico na roça Sundy, envolto pelas plantações de bananeiras e cacau
Um jantar romântico na praia do ilhéu Bom Bom
Transferes aeroporto  hotel  aeroporto em São Tome e na ilha do Príncipe
Bebida de boas vindas no hotel Omali São Tome, roça Sundy e Bom Bom Príncipe

Partidas Regime Duplo 3ª Pessoa Single 1ª Criança 
(02-11 anos)

Omali São Tomé ****
Classic Standard
+
Roça Sundy  
Colonial Vista Panorâmica
+
Bom Bom Príncipe Island ****
Vista Jardim

11 nov, 14 nov, 16 nov
18 nov, 21 nov, 23 nov
25 nov, 28 nov, 30 nov
2 dez, 5 dez, 7 dez
9 dez, 12 dez, 14 dez
16 dez, 19 dez, 21 dez
23 dez, 30 dez, 2 jan
4 jan, 6 jan, 9 jan
11 jan, 13 jan, 16 jan
18 jan, 20 jan, 23 jan
25 jan, 27 jan, 30 jan
1 fev, 3 fev, 6 fev
8 fev, 10 fev, 13 fev
15 fev, 17 fev, 20 fev
22 fev, 24 fev, 27 fev
1 mar, 3 mar, 6 mar
8 mar, 10 mar, 13 mar
15 mar, 17 mar, 20 mar
22 mar, 24 mar, 27 mar
29 mar, 31 mar, 3 abr
5 abr, 7 abr, 10 abr
12 abr, 14 abr, 17 abr
19 abr, 21 abr, 24 abr
26 abr, 28 abr

MP+MP+MP 1 912,00 ---- 2 576,00 ----

INCLUI: passagem aérea em voo TAP, Lisboa / São Tomé / Lisboa, em classe G, com direito a 1 peças de
bagagem de 23 kg; voo doméstico São Tomé / Ilha do Príncipe / São Tomé, com a companhia STP; estadia de 7
noites (2 noites S. Tomé, 5 noites Ilha do Príncipe)  no hotel escolhido no regime alimentar indicado; excursões
e jantares conforme descrição em baixo; transferes aeroporto / hotel / aeroporto; seguro de viagem Soltrópico
Global; assistência; taxas de aeroporto, segurança, combustível e embarque de passageiros(328€ - sujeito a
alterações legais até emissão dos bilhetes).

Descubra O Melhor de São Tomé e Príncipe Com a HBD
2 noites no Omali São Tomé + 3 noites na Roça Sundy + 2 noites no Bom Bom Príncipe

Oferta Inclui:
2 noites em São Tomé no hotel Omali em standard ou júnior suite com pequeno-almoço e jantar incluído
3 noites na ilha do Príncipe na roça Sundy em quarto colonial com vista panorâmica com pequeno-almoço e



jantar incluído
2 noites na ilha do Príncipe no resort Bom Bom Príncipe em bungalow vista jardim com pequeno-almoço e
jantar incluído
Excursão em privado, dia completo em São Tome com almoço incluído
Excursão em privado, dia completo na ilha do Príncipe com almoço incluído
Um jantar romântico na roça Sundy, envolto pelas plantações de bananeiras e cacau
Um jantar romântico na praia do ilhéu Bom Bom
Transferes aeroporto  hotel  aeroporto em São Tome e na ilha do Príncipe
Bebida de boas vindas no hotel Omali São Tome, roça Sundy e Bom Bom Príncipe

 

NÃO INCLUI:

SUPLEMENTO AÉREO:  Época Alta (16.12.17 a 06.01.18, 17.03.18 a 08.04.18): 217,40€

TAXA DE TURISMO: De acordo com o decreto nº17/2014, informamos que a partir de 15 de Junho de 2016,
passará a ser cobrada pela Direção Geral de Turismo e Hotelaria de São Tomé e Príncipe, uma taxa de 3€ (valor
indicativo) por dia e por pessoa. A referida taxa deverá ser paga localmente pelo hóspede na ocasião do check-
out / liquidação da conta no hotel.

NOTAS IMPORTANTES:

MÍNIMO: 2 participantes;

TAXA DE EMBARQUE DE PASSAGEIROS: A taxa de embarque de passageiros (20€), era liquidada pelo próprio
passageiro antes da partida, no aeroporto. A ENASA (Empresa Nacional de Aeroporto e Segurança Aérea),
decidiu com efeito imediato, que esta taxa deixou de ser cobrada no aeroporto e passou a estar incluída no
bilhete de passagem aérea. Esta medida irá terminar com as filas geradas para pagamento da taxa localmente,
irá celerizar o processo de embarque e minimizar os tempos de espera. Os clientes portadores de bilhetes
emitidos, antes desta medida entrar em vigor, irão pagar a taxa localmente no aeroporto, em local a indicar
pelas entidades competentes. 

DOCUMENTOS: Passaporte válido. Estão isentos de pedido de visto os cidadãos nacionais de Estados Membros
da U.E (apenas espaço Schengen), dos Estados Unidos e ainda dos cidadãos que possuam visto para qualquer
dos referidos destinos, desde que a estadia em S. Tomé e Príncipe não exceda as duas semanas.

VACINAS: Recomendável vacinação contra Febre-amarela e Profilaxia da Malária. Para passageiros
provenientes de Portugal, a vacina da Febre-amarela não é obrigatória. Apenas será obrigatório para as viagens
que compreendam o seu itinerário e estadia em países com risco de infeção desta doença (por exemplo Angola,
Brasil).


