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1192€
desde

por pessoa

Avião
(Lis - São Tomé - Lis)

Hotel 9 noites Seguro BÁSICO
(VIP + 35€/pessoa)

Transporte
(Apt - Hotel - Apt)

Taxas 330€
por pessoa

Quinta-feira

30 DEZEMBRO
PARTIDA DE LISBOA

VOO
ESPECIAL 
DIRETO

LUGARES
LIMITADOS

9
NOITES

São Tomé



www.sonhando.pt
Sujeito a alteração. Consulte as n/ condições gerais em www.sonhando.pt · Sonhando Organização de Viagens S.A. · Sede: 
Rua Salgueiro Maia, 18, 2685-374 Prior-Velho, Loures, Lisboa · 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

PÁG: 2/2

Preços por pessoa Lisboa - 30 Dezembro

Hotel Pestana São Tomé  * * * * * Incluí Jantar de Reveillon São Tomé
APA Duplo Single Triplo Criança

2-11 anos -

Standard 30 Dezembro 1.671 € 2.128 € 1.633 € 774 € -

Hotel Omali Lodge  * * * * (1) Incluí Jantar de Reveillon São Tomé
APA Duplo Single Triplo Criança

2-11 anos -

Classic 30 Dezembro 1.833 € 2.711 € - - -

Family 30 Dezembro 2.283 € - 2.126 € 983 € -

Hotel Sweet Guest House  * * * São Tomé
APA Duplo Single Triplo Criança

2-11 anos -

Standard 30 Dezembro 1.192 € 1.338 € 1.158 € 931 € -

Residencial Avenida  * * * São Tomé
APA Duplo Single Triplo Criança

2-5 anos
Criança

6-11 anos

Standard 30 Dezembro 1.297 € 1.588 € 1.200 € 686 € 799 €

Praia Inhame Ecolodge  * * * * Incluí Jantar de Reveillon São Tomé
APA Duplo Single Triplo Criança

2-11 anos -

T0 30 Dezembro 1.408 € 1.808 € - - -

T1 30 Dezembro 1.554 € 1.977 € 1.425 € 1.063 € -

Mucumbli Turismo Rural São Tomé
APA Duplo Single Triplo Criança

2-11 anos -

Suite Vista Jardim 30 Dezembro 1.198 € 1.443 € 1.108 € 801 € -

(1) Nota: taxas turisticas a serem adicionadas por pax e noite ao pacote 3€ (pax a partir dos 12 anos)

SERVIÇOS INCLUÍDOS: Passagem aérea Lisboa - São Tomé - Lisboa, (classe T) económica, voo STP Airways, com direito a 2PC (total combinado 60Kg, maximo pc 30Kg); Todos os transfers; 
Estada de 9 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: 330€/pessoa, 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, 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 partida de 30 Dezembro 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; Quando a partida abrange 2 temporadas, deverá reconfirmar os valores simulando on-line; 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.

São Tomé

PROCEDIMENTOS COVID-19 (ULTIMA ATUALIZAÇÃO – 09/08/2021)
Os requisitos para entrada em São Tomé e Príncipe (STP) obrigam a que os passageiros a partir dos cinco 
anos apresentem um teste PCR negativo à Covid-19 realizado nas 72h anteriores ao embarque e ao uso de 
máscara na aerogare e durante o voo (obrigatório máscaras cirurgicas 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) . À chegada a São Tomé, estarão sujeitos a uma triagem térmica e 
deverão entregar comprovativo impresso do resultado negativo do teste à COVID-19 às autoridades são-to-
menses, para efeitos de controlo e averiguação da autenticidade do mesmo. Não existe qualquer obrigação 
de isolamento profilático.
No caso das viagens entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe, é obrigatória a realização de testes rápidos 
de antigénio (TRAg) nos dois sentidos, efetuados até 48h antes da partida.
Quanto aos requisitos de saída de STP, é exigida a apresentação de teste rápido de antigénio negativo 
efetuado nas 48h anteriores ao embarque ou teste PCR negativo realizado nas 72h anteriores ao embarque, 
de acordo com as regras de entrada de cada país de destino. No caso de regresso a Portugal, mantém-se a 
obrigatoriedade de apresentação de teste PCR ou de teste rápido para qualquer passageiro, independente-
mente da nacionalidade ou estatuto, desde que tenham mais de cinco anos de idade.
Apenas serão admitidos os testes rápidos de antigénio que constem da lista comum de testes rápidos 

de antigénio para despiste da COVID-19 no espaço comunitário, acordada pelo Comité de Segurança da 
Saúde da União Europeia: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/
covid-19_rat_common-list_en.pdf
Preencher o formulário da DGS para o voo de regresso: https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-
-locator-card
Os testes para voos internacionais são realizados na Enfermaria do Quartel General das Forças Armadas, 
não carecendo de marcação prévia, entre as 8h30 e 11h30, consoante os dias dos voos (poderá consultar os 
dias e horários na página de Facebook do Ministério da Saúde - https://www.facebook.com/MSaudeSTeP
Centro Policlinico de Água Grande - testes rápidos para voos domésticos - para voos dom e 2ª » faz teste sá-
bado| para voos 4ª » faz teste 3ª | para voo 6ªS » faz teste 5ª | para voo sáb » faz teste 6ª | 07h30/09h30.
Clinica Ars Médica - testes rápidos e antigénio - 3ª/4ª/6ª - 08h/12h + 14h/17h | sáb 08h/12h.
Hospital do Principe - teste rápido para voos domésticos na véspera dos voos - 07h/09h.
O custo do teste PCR é de 1000 STN, o equivalente a 40 EUR, e o custo dos testes rápidos de antigénio 
é de 350 STN, o equivalente a 14,3 EUR. A ser depositado na conta do Banco Internacional de São Tomé 
(5683275/101).

Nota: recomendamos a recolha de informação atualizada sobre as medidas aplicadas em cada destino antes do início da viagem já que as mesmas estão em contante atualização. Todas as informações estão sujeitas a 
alteração sem aviso prévio e devem ser reconfirmadas atempadamente pelos clientes. A Sonhando não se responsabiliza por eventuais alterações.
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CONDIÇÕES DE SINALIZAÇÃO E PAGAMENTO: A reserva obriga a sinalização de 30% - 72h após o envio da confirmação, restantes 70% até ao dia 06 Dez.
Pagamentos não reembolsáveis em caso de cancelamento.


