VENDAS ANTECIPADAS

São Tomé
São Tomé
Ilha do Principe

893€
desde

Partidas Lisboa

VOOS STP - SÁBADOS

9 JUL A 22 OUT

por pessoa

VOOS

ESPECIAIS
DIRETOS

Avião

(Lis - São Tomé - Lis)

VOOS EXTRA STP - CONSULTE-NOS

VOOS TAP - DOMINGOS

LUGARES

10 JUL A 16 OUT

LIMITADOS

Transporte

(Apt - Hotel - Apt)

Hotel

7 noites

Seguro BÁSICO

(VIP + 35€/pessoa)

Taxas
São Tomé 329€
Ilha do Principe 360€
por pessoa

www.sonhando.pt

Reserve na Sua Agência de Viagens

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, Portugal · 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

São Tomé
Partidas Lisboa

VOOS STP - SÁBADOS

9 JUL A 22 OUT
VOOS EXTRA STP - CONSULTE-NOS

VOOS TAP - DOMINGOS

10 JUL A 16 OUT
Procedimentos COVID (atualizado 8 Jul 22)

Passageiros, maiores de 12 anos, com destino a São Tomé devem apresentar;

VIAGENS ENTRE ILHAS - Os passageiros de voos entre as ilhas de São Tomé e Principe, estão dispensados da apresentação de teste antigénio e de Certificado Digital.

Teste Antigénio negativo à COVID-19, realizado nas 48 horas antes da viagem, em formato digital ou
em papel OU Certificado Digital de Vacinação Completa
Exceções: Crianças até aos 12 anos de idade
À chegada a São Tomé, os passageiros estarão sujeitos a uma triagem térmica e deverão entregar comprovativo impresso ou digital do resultado negativo do teste à COVID-19 às autoridades são-tomenses.

Para o voo de volta, deixa de ser exigido aos passageiros que entrem em território nacional a
apresentação de comprovativo de realização de teste para despiste da infeção por SARS-CoV-2 com
resultado negativo ou a apresentação de certificado digital COVID UE ou de certificado de vacinação ou
recuperação emitido por países terceiros, aceite ou reconhecido em Portugal.

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.

CONDIÇÕES DE SINALIZAÇÃO E PAGAMENTO: Sinalização de 30% - 72h após o envio da confirmação; Restante pagamento 14 dias antes da partida ou aquando do pedido da documentação.
CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO: NOTA IMPORTANTE - caso se verifique a emissão antecipada de voos ou release das companhias aéreas, o valor da sinalização permanece não reembolsável
Voos STP - Até 46 dias antes da viagem 20€ gastos de gestão; 45 a 0 dias antes da viagem 100% de gastos.
Voos TAP - Até 56 dias antes da viagem - 20€ gastos de gestão; 55 a 46 dias antes da viagem – 60% de gastos; 45 a 0 dias antes da viagem - 100% de gastos.

Suplementos voos STP - 9 Jul a 3 Set
Adulto

235 €

Criança

Suplementos voos TAP - 11 Jun a 30 Set
176 €

Adulto

285 €

Criança

VOOS

Suplementos voos TAP - 1 a 23 Out
230 €

Adulto

34 €

Criança

36 €

ESPECIAIS
DIRETOS

LUGARES
LIMITADOS

SERVIÇOS INCLUÍDOS: Passagem aérea Lisboa - São Tomé - Lisboa, (classe T) económica, voo STP Airways, com direito a 2PC (total combinado 60Kg, máximo pc 30Kg); ou voo TAP (classe G)
económica, com direito a 1PC 23kg; voo 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: 329€ / pessoa| 360€ / pessoa nos pacotes incluindo Principe, 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 diretamente pelos clientes no hotel (exceto crianças com idade inferior a 12 anos). VISTO: Isenção de visto para estadias no destino até 15 dias. VACINAS:
Recomendamos a profilaxia 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 efetuadas para partidas de 9 de Julho a 22 de Outubro 2022. 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 efetuadas 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 nosso 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.
PÁG: 2/2
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