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1º DIA – LISBOA / SÃO TOMÉ
Comparência no aeroporto da 

Portela para formalidades de 
embarque pelas 06h30. Partida 

em voo da TAP pelas 10h00 com 
chegada prevista a São Tomé pelas 

18h15. Chegada e formalidades alfan-
degarias. Transfer ao hotel Pestana São 

Tome 5*.
Check-in e distribuição dos quartos.

Jantar no hotel. Alojamento.

2º DIA – CITY TOUR DE SÃO TOMÉ
Pequeno almoço no hotel e saída para visita 

da cidade com um “tour” completo à capital 
de São Tomé, visitando os seus principais bair-

ros, os seus monumentos e estabelecimentos 
administrativos, seu museu, seu colorido e ani-

mado mercado, vários locais e “ateliers” de artis-
tas são-tomenses. Destaques para a Baia Ana Cha-

ves, o Forte S. Sebastião onde se encontra  o Museu 
Nacional ( com entrada incluída) que retrata a vida 

dos escravos nas roças e o processo da colonização, 
o Marco Vasco da Gama, o Monumento dos Descobri-

dores, a Praça da Independência, o mercado municipal 
e a Fabrica do Chocolate Corallo ( com entrada incluída). 

Almoço durante a visita. Ao fim da tarde, regresso ao ho-
tel. Jantar no hotel. Alojamento.

3º DIA – EXCURSÃO AO SUL DA ILHA (RITMOS DO SUL)
Pequeno almoço no hotel e check out. Partida para o Sul da 

Ilha, passando pela Roça da Agua Ize e Boca do Inferno, um 
fenómeno natural onde as aguas do mar se encontram numa 
ravina e formam uma espécie de caverna, dando origem a  um 
“geiser” natural. Continuação até à Roça de S. João / S. João 
Angolares para almoço, onde pode degustar uma serie de es-
pecialidades são tomenses. Passagem pelas praias Esqueira, 
Porto Alegre e Jalé. Ao fim da tarde, regresso ao hotel. Jantar 
no hotel. Alojamento.

4º DIA – SÃO TOME – EXCURSÃO AO CENTRO (ROTA DO CAFÉ)
Pequeno almoço e faremos o Passeio pelo Centro da ilha de 
São Tomé – Rota do café, subindo em direção à cidade da trin-
dade, com passagem em Batepá, nesta localidade foi onde se 
deu início a revolução que levou ao grande massacre de 03 de 
fevereiro. Após esta paragem seguimos em direção ao jardim 
botânico que se localiza no pulmão de São Tomé no parque 
natural Obô e foi criado para exercer função pedagógica, es-
pecialmente entre os mais jovens, sobre questões de biologia 
e botânica, para preservar espécies ameaçadas de extinção, 
para colher espécimes vivos e dados para a investigação cien-
tífica e, finalmente, para fins turísticos e de lazer. Aqui existem 
inúmeras espécies vegetais diferentes tais como as orquídeas 
recolhidas nas florestas de S. Tomé que se tornaram na sua 
maior atração e que fazem as delícias dos visitantes. De re-
gresso paragem na cascata de São Nicolau uma das mais em-
blemáticas do país. Seguimos para a roça do café uma das 
mais antigas roças do país, localizada a uma altitude de 670 
metros, em terrenos bastante propícios para a cultura de café 
arábica, ostenta o título de maior produtora de café de S. Tomé 
e Príncipe. Aqui poderemos observar as diversas fases de pro-
dução do café e fazer uma visita ao museu do café. Paragem 
para almoço em restaurante local. Regresso ao hotel. Jantar no 
hotel. Alojamento no hotel.

5º DIA – EXCURSÃO AO NORTE DA ILHA (ROTA DO CACAU)
Pequeno almoço no hotel e passeio pelo Norte da ilha de São 
Tomé – Rota do Cacau. Saída às 9 h em direção à imponen-
te roça Agostinho Neto, antiga roça rio Douro, considerada a 
maior e mais importante roça do país, será hoje casa de cerca 
de mil pessoas. Passagem pela cidade de Guadalupe em dire-
ção à Lagoa Azul, onde o mar fica com um colorido matizado 
de azuis, turquesas e verdes estonteantes, com a temperatura 

da água a rondar os 27o, rodeado por um arvoredo paradisía-
co, onde a calma e o silêncio reinam e só é interrompido pelos 
sons harmónicos da natureza, fazem as delícias dos amantes 
do sol. Terminamos a manhã na cidade de Neves, capital do 
Distrito de Lembá, um importante centro industrial no contexto 
santomense. Situa-se numa planície que se estende desde o 
oceano, seguida de uma série formosas de colinas verdejantes, 
no sopé do ponto de maior altitude da ilha, o Pico de S. Tomé. 
Paragem para almoçar no Resort Mucumbli, um eco resort com 
uma paisagem magnífica! À tarde continuamos a subir com 
paragem no Padrão do descobrimento (Ana Ambó) conside-
rado patrimônio histórico onde os navegadores portugueses 
Pedro Escobar e João de Santarém atracaram na ilha pela pri-
meira vez e ao qual deram o nome de S. Tomé, por ter sido 
descoberta no dia dedicado ao Santo com o mesmo nome, a 21 
de dezembro de 1470. Seguimos para a roça Diogo Vaz atual-
mente uma das roças em melhor estado de conservação onde 
pode observar o processo de fermentação e secagem do ca-
cau! Continuamos para o túnel de Santa Catarina onde poderá 
desfrutar de uma paisagem sem igual.

6º DIA – SÃO TOMÉ /PRÍNCIPE
Pequeno almoço matutino no hotel e em hora a combinar 
transfer a S. Tomé para embarque em voo doméstico São Tomé 
/ Principe, pelas 10h55. Chegada pelas 10h55 e transfer à Roça 
Sundy Principe Island. Formalidades de check in e alojamento. 
Almoço e jantar no hotel. Tarde livre para aproveitar esta mara-
vilhosa praia, uma das mais belas do mundo.

7º DIA – PRÍNCIPE
Dia inteiramente livre em regime de pensão completa para 
usufruir do hotel e da praia.

8º DIA – PRÍNCIPE
Pequeno almoço no hotel. E saída para visita de dia inteiro, 
esta excursão possibilita-o a conhecer toda a cultura da ilha e 
toda a sua beleza num só dia. Venha conhecer a capital mais 
pequena do mundo e os seus mais belos recantos, observe de 
perto os segredos da nossa agricultura biológica e sinta dife-
rentes cheiros e sabores. ALMOÇO LIVRE. Visite o legado colo-
nial nas roças Sundy e Paciência. Venha e seja Principiano por 
um dia. Jantar no hotel

9º DIA – PRÍNCIPE / SÃO TOMÉ / ILHEU DAS ROLAS
Pequeno almoço matutino e transfer ao aeroporto para voo 
de regresso a São Tome. Chegada prevista a São Tomé pelas 
09h35 e partida para o Ilheu das Rolas, para poder desfrutar 
das magníficas praias do ilheu, tendo como opção passeios 
pedestres para visitar o marco do Equador. Trata-se de um 
pequeno monumento que assinala a passagem da linha equa-
torial pelo ilhéu. Conhecido como Padrão de Gago Coutinho, 
foi erigido por subscrição pública de São Tomé e Príncipe em 
26 julho 1936, com uma inscrição fruto da “Homenagem da 
Colónia”. O monumento, com um pedestal de desenho classici-
zante, suporta uma esfera armilar – e assenta atualmente numa 
larga base polícroma, com a representação do mapa-mundo, 
abrindo sobre a paisagem verdejante.

Ps: entrar com o pé direito (como explicam os habitantes das 
Rolas). Regresso a São Tomé. Alojamento.

Jantar no hotel. Alojamento.

10º DIA – SÃO TOMÉ / LISBOA
Dia inteiramente livre. Almoço no hotel. Em hora a combinar, 
transfer ao aeroporto, formalidades de embarque e voo TAP 
com destino a Lisboa, com horário previsto de saída pelas 
21h00.

11º DIA – LISBOA
Chegada prevista a Lisboa pelas 05H15. Formalidades de de-
sembarque.

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por um representante Tryvel 
durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica na TAP , 
com direito a 23 kgs de bagagem para o itinerário 
Lisboa / São Tomé / Lisboa;
• Voos domésticos S. Tomé / Príncipe / S. Tomé 
com a STP com direito a 15 kg de bagagem
• Taxas aeroportuárias;
• Autocarro de turismo, com ar condicionado para 
o percurso mencionado;
• 09 noites de alojamento e pequeno almoço em 
hoteis de 5* e 4*;
• Pensão completa de acordo com o programa;
• Visitas guiadas por guias locais e entradas de 
acordo com o programa;
• Seguro Multiviagens;
• Bolsa de documentação;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Kit de Higiene e Segurança COVID19.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas ás refeições;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Despesas de carácter particular designados como 
extras.
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 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

3.250€

700€

SÃO TOMÉ E PRINCÍPE

Ilhas lindas, de roças e praias sem 
fim. Com cheiro a café e sabor a 
cacau, mar de peixe maravilhoso 
e florestas densas de verdes 
únicos. São Tomé de gargalhada 
fácil, de povo simples de sorriso 
inteiro. Ilhas de banana e fruta-
pão, de coqueirais e de história 
nossa, o cenário perfeito para 
uns dias entre mergulhos e 
passeios.


