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Sujeito a alteração. Consulte as n/ condições gerais em www.sonhando.pt · Sonhando Organização de Viagens S.A. · Sede: Rua das Sesmarias, 3, Estrada de Albarraque, 2710-692 Sintra · Contribuinte Fiscal N.º 504 544 101 · Capital social 
realizado de €800.000 matriculada na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa, sob o nº 09611 e com o RNAVT nº 2302

838€
613€

desde

desde

por pessoa em Duplo Standard

1 criança (2-11 anos partilhando quarto com 2 adultos)

MUCUMBLI
TURISMO RURAL (APA)

São Tomé
Sábado

30 JANEIRO
Partida de Lisboa

LUGARES
LIMITADOS

SERVIÇOS INCLUÍDOS: Passagem aérea Lisboa - São Tomé - Lisboa, (classe T) económica, voo STP Airways, com direito a 2PC (total combinado 60Kg, maximo pc 30Kg); São Tomé / Principe / São Tomé, (classe H) económica voo STP Airways com direito a 15Kg (nos 
pacotes incluindo Principe) Todos os transfers; Estada de 7 noites no hotel escolhido, quarto standard; Oferta do Seguro de Assistência em Viagem modalidade BÁSICO Seguro opcional de Assistência em Viagem modalidade VIP + 35€/pessoa); Taxas de aeroporto e 
de segurança portuguesas + Sobretaxa de combustível (YQ) à saída de Lisboa: 319€ / pessoal, sujeitas a alterações legais. SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: Outros que não mencionados no programa tais como bebidas e extras de carácter pessoal. Taxa de turismo: Ilha de 
São Tomé - 3€ / pessoa / noite | Ilha do Principe 5€ / pessoa / estadia, pago directamente pelos clientes no hotel (excepto crianças com idade inferior a 12 anos). VISTO: Isenção de visto para estadias no destino até 15 dias. VACINAS: Recomendamos a profiláxia da 
malária, uso de repelente contra mosquitos e vestuário que melhor o proteja. Sugerimos seguintes contactos para mais informações: Lisboa - Faculdade de Ciências Médicas - Ciscos (218803009) ou Instituto de Higiene e Medicina Tropical (213627553). Porto - Centro 
de Vacinação Internacional do Porto (222002540). CRIANÇAS: PREÇO TOTAL (1 criança em duplo com 2 adultos): 0 aos 1 anos - consulte-nos (lugares limitados) | 2 aos 11 anos de acordo com apresentado na tabela. VALIDADE: Preços por pessoa. VÁLIDO para reservas 
solicitadas e efectuadas para partids de 30 Janeiro 2021. NOTA IMPORTANTE: As taxas de aeroporto e combustível estão sujeitas à alterações legais que podem ocorrer até à data da partida; Preços publicados podem sofrer alteração devido às constantes mudanças 
efectuadas pelas companhias aéreas, quer nas classes utilizadas na construção destas promoções, quer nas taxas das mesmas ou devido a alterações cambiais. Valores das promoções a reconfirmar no momento da reserva; Não acumulável com outras ofertas; Substitui 
e anula todas as anteriores; Lugares limitados à disponibilidade da hotelaria e companhia aérea; Preços válidos para as condições descritas salvo erro tipográfico.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE Uso de máscara a bordo da aeronave: - uso de máscaras cirúrgicas obrigatório a bordo da aeronave, outros tipos de máscaras não são aceites - sendo o tempo de vida das máscaras de 4 horas, o passageiro deverá ter um stock 
suficiente para toda a viagem Regime de entrada e estada - obrigatório teste COVID 72h antes do voo de ida e de volta (pax a partir dos 4 anos) - triagem térmica à chegada

OFERTA ESPECIAL

Avião
(Lis - São Tomé - Lis)

Hotel 7 noites Seguro BÁSICO
(VIP + 35€/pessoa)

Transporte
(Apt - Hotel - Apt)

Taxas 319€ 
por pessoa


