São Tomé e Principe

Desde

São Tomé e Príncipe - Rota do Cacau
9 Dias / 7 Noites

consulte disponibilidade AQUI

Itinerário
1º Dia Portugal / São Tomé
Comparência no aeroporto 180 minutos antes
da partida. Formalidades de embarque e
partida com destino a São Tomé. Assistência
à chegada e transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia São Tomé
Após o pequeno-almoço, saída para uma
visita à costa norte da ilha de São Tomé. A
primeira paragem será no marco histórico
de Fernão Dias. A partir deste ponto, seguese para a Quinta da Boa Entrada, onde é
possível testemunhar uma parte particular
da arquitetura colonial. Terminada a visita,
segue-se para a Quinta de Agostinho
Neto para visitar o jardim botânico e ver a
arquitetura pomposa. Mais tarde, partida
pela Costa Oeste até ao ponto histórico
de Anambô, onde os descobridores
portugueses pisaram pela primeira vez as
terras Santomenses. Serão servidos petiscos
e bebidas refrescantes à chegada. O passeio
termina na quinta do Monteforte, que ainda
trabalha com agricultura e pecuária. Um

€

2.430,00

+ € 348,99 (Supl. e Taxas)

Partidas
almoço tradicional é servido neste local, entre
o mar e a montanha. Regresso ao hotel e resto
da tarde livre. Alojamento.

Terças, Quintas, Sábados e Domingos

3º Dia São Tomé / Príncipe
Após o pequeno-almoço, transporte ao
aeroporto e partida para a Ilha do Príncipe.
Assistência à chegada e transporte ao hotel.
De tarde, visita à fábrica de chocolate e à
Roça Sundy, uma antiga plantação de cacau.
Destaque para a capela, o museu e o secador
do cacau. Alojamento.
4º Dia Príncipe
Após o pequeno-almoço, saída para uma
visita da ilha do Príncipe, possibilitando
conhecer toda a cultura da ilha e toda a sua
beleza num só dia. A visita começa pela capital
mais pequena do mundo com os seus mais
belos recantos. Passagem pelo miradouro
do Terreiro Velho onde se pode contemplar
uma espetacular vista do Parque Natural
para o lado Este, e São Joaquim para Oeste.
Após o almoço, visita à Roça Paciência, para

Destaques
- Visita á Roça de Cacau na ilha do Príncipe
- Visita de dia inteiro com almoço á ilha
do Príncipe
- Passeio de barco pelas praias do nordeste

descobrir os segredos da agricultura biológica
e onde se podem sentir os diferentes cheiros e
sabores da ilha, desde as ervas aromáticas às
plantas medicinais, passando pela horticultura
e a transformação dos produtos em deliciosas
compotas, muesli tropical, produtos de higiene
e beleza. Regresso ao hotel e alojamento.
5º Dia Príncipe
Após o pequeno-almoço, transporte ao hotel
na praia e em seguida, passeio de barco pelas
diferentes praias do nordeste, especialmente
desenhada para os amantes do mar e da
praia. Tarde livre para desfrutar da praia.
Alojamento.
6º Dia Príncipe
Após o pequeno-almoço, dia livre para
desfrutar da praia. Alojamento.
7º Dia Príncipe / São Tomé
Em hora a combinar localmente, transporte
ao aeroporto. Formalidade de embarque e
partida de regresso a São Tomé. Transporte ao

hotel. Em seguida, saída para visitar a costa
leste, passando por Santana onde se avistará
o ilhéu de Santana. Em Água Izé, será feita
uma paragem no ponto mais alto, o mirante.
De seguida, visita às instalações da casaengenho Água Izé para presenciar o processo
de tratamento do cacau. Continuação para
a famosa Boca do Inferno, onde será servida
água de coco refrescante. Após contemplação
deste magnifico e natural lugar, continuação
do passeio com passagem pela vila da Ribeira
Afonso, até à Praia das 7 Ondas onde será
feita uma paragem. Oportunidade para nadar
antes do almoço, se o tempo permitir. Na casa
da herdade São João, será servido um almoço
de estilo tropical fusion. Após almoço, tempo
para descobrir as instalações da quinta que
incluem uma galeria de arte e instalações
para tratamento de diferentes produtos
da plantação como compotas e licores,
dependendo da época e da colheita.

de São Tomé. O passeio inicia-se com uma
visita à Fortaleza de São Sebastião para
uma introdução à história colonial de São
Tomé e Príncipe. De seguida, partida para a
vila de pescadores de Pantufo para degustar
alguns peixes defumados e conhecer os
métodos tradicionais de pesca. Segue-se
visita à Catedral (um marco importante na
história do catolicismo na África), à Praça da
Independência (onde a independência foi
celebrada em 1975), ao Mercado Municipal,
às lojas comerciais mais importantes do
centro da cidade e outros edifícios da época
colonial. Passeio pelo centro para apreciar
a vibração da cidade. O passeio termina
com um almoço tradicional santomense.
Após o almoço, regresso ao hotel. Em
hora a combinar localmente, transporte
ao aeroporto. Formalidade de embarque
e partida de regresso a Portugal. Noite a
bordo.

8º Dia São Tomé / Portugal
Após o pequeno-almoço, visita da capital

9º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.

Categoria Superior - desde € 2.430,00 + € 348,99 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
São Tomé
Roça
Prícipe
São Tomé

Omali Lodge
Roça Sundy
Sundy Praia Lodge
Omali Lodge

Inclui no Preço Base

Não Inclui no Preço Base

• Passagem aérea em classe económica de acordo com o itinerário
• Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
• Alojamento em São Tomé em regime de Pequeno-almoço e no
Príncipe em regime de Meia Pensão
• 4 Almoços em restaurantes locais
• Taxas hoteleiras e Iva
• Assistência 24 horas em caso de emergência
• Seguro Multiviagens

• Extras de carácter pessoal
• Visitas opcionais
• Taxa hoteleira (3 euros por pessoa e por noite, pago directamente
ao hotel)
• Taxas de Aeroporto, segurança e combustível
• Visto

Príncipe

São Tomé

