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RNAVT nº 4117 
 
CIRCUITO S.TOME 

1º DIA – LISBOA / SÃO TOME (-/-/-) Comparência no aeroporto de Lisboa, três horas antes da partida. Formalidades de 

embarque e partida com destino a S. Tomé. 

2º DIA - SÃO TOMÉ (-/A/-) Chegada e transfer para o hotel escolhido. Em hora a combinar localmente, saída para visita 

da cidade que incluí os seus principais bairros, monumentos, mercado e museu. Almoço em restaurante local. Regresso 

ao hotel e alojamento no regime escolhido. 

3º DIA - SÃO TOMÉ (P/-/-) Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para atividades de carácter pessoal. Nota: Este dia livre, 

poderá mudar no itinerário consoante o dia da chegada a S. Tomé. 

4º DIA - SÃO TOMÉ (P/A/-) Pequeno-almoço no hotel. Partida para a rota do Cacau ao norte da Ilha de São Tomé. Visita 

às grandes roças do cacau e à sua arquitetura de pura tradição portuguesa, como se poderá evidenciar na Roça 

Agostinho Neto. Seguida de visita às praias desta região escarpada e à Lagoa Azul, com as suas águas turquesas. Visita 

à cidade de Neves, importante porto industrial da ilha. Almoço em restaurante local. Partida para visita a Santa 

Catarina. O regresso à cidade será efetuado através de Anambo, lugar mítico de desembarque dos exploradores 

portugueses, no momento da descoberta de São Tomé, onde se poderá admirar o Marco do Descobrimento. Regresso 

ao hotel e alojamento. 

5º DIA - SÃO TOMÉ (P/A/-) Pequeno-almoço no hotel. Partida para a excursão Sabores & Cores no país dos Angolares, 

em direção ao sul da Ilha, visitando a Roça de Água Izé e a Boca do Inferno. Chegada à Roça de São João dos Angolares, 

onde terá oportunidade de almoçar, degustando uma variedade de especialidades são-tomenses, segundo a inspiração 

do chefe João Carlos Silva, proprietário da Roça. Aqui poderá ainda visitar a exposição permanente de arte que se 

encontra no seu atelier. Depois do almoço será efetuada um visita pela região, onde encontrará Nezo, um reputado 

pintor, escultor e músico da ilha de São Tomé, e visitar o seu atelier. Regresso ao hotel e alojamento. 

6º DIA - SÃO TOMÉ (P/A/-) Pequeno-almoço no hotel. Partida para excursão ao centro da ilha, onde se deu em primeiro 

lugar a plantação do café, acima da pequena vila de Trindade (800m de altitude). Visita à Roça de Monte Café, a única 

plantação da variedade arábica na ilha, onde terá oportunidade de ver todas as etapas da transformação deste grão. 

De seguida visita à antiga Roça Bombaim, lugar original da plantação do café e de cacau, onde poderá descobrir a 

planta mangustão, autóctone desta região e provar o seu delicioso fruto. Um almoço típico na roça. Regresso ao hotel 

e alojamento. 

7º DIA- SAO TOMÉ (P/A/-) Pequeno-almoço no hotel. Partida pela manhã em direção ao sul da ilha. Na pequena vila 

de Malanza, poderá efetuar um passeio de piroga tradicional através do mangal e do rio com o mesmo nome. Visita à 

Roça de Porto Alegre e continuação para as belíssimas praias do sul, com destaque para a Praia Jalé, verdadeiro 

santuário ecológico, local de desova para as várias espécies de tartarugas presentes nestas ilhas. Oportunidade de 

saborear um almoço piquenique, no Jalé Eco Lodge. Tempo livre para desfrutar da praia. Regresso ao hotel e 

alojamento. 

8º DIA - SÃO TOMÉ (P/-/-) Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para atividades de carácter pessoal. Sugerimos a visita 

à fábrica de chocolate de Claudio Corallo, considerado por muitos especialistas o melhor chocolate do mundo, que fica 

situada no centro da vila. Regresso ao hotel e alojamento. 

9º DIA - SÃO TOMÉ / LISBOA (P/-/-) Em hora a combinar localmente, transporte para o aeroporto. Formalidades de 

embarque e partida com destino a Lisboa. Chegada e fim dos nossos serviços. 

 


