
Descobrir a ilha do Príncipe

PRÍNCIPE - SUNDY PRAIA | ROÇA SUNDY
SÃO TOMÉ - OMALI

Sugestão de itinerário



Com as coordenadas 1°N,7°E, São Tomé e Príncipe, o segundo país mais pequeno de África, fica
situado no centro do mundo..

Criado por actividade vulcânica há milhões de anos, estas deslumbrantes ilhas emergem do Golfo
da Guiné, e as luxuriantes florestas tropicais são das mais biodiversas do planeta. O Príncipe, em
particular, uma Reserva da Biosfera da UNESCO, é o tarde diversas espécies endémicas, tanto em
terra, como no mar. É ainda a casa de uma população quente, acolhedora, e muito ligada ao
planeta. 

Estas 8 noites vão revelar as maravilhas da ilha, e mergulham na sua história. Visite as roças
históricas e as plantações de cacau, explore a costa de barco, aventure-se na floresta tropical e 
descubra a sua fauna e flora única, e passe tempo com as suas gentes, para ficar a conhecer a 
vida nesta ilha única.  

RESUMO DO ITINERÁRIO

✓ Chegada ao Aeroporto de São Tomé, seguido de transfer para Omali Lodge (3 mins)
✓ 1 noite no Omali Lodge
✓ Transfer para Roça Sundy, Príncipe, voo interno de 35 mins
✓ 3 noites na Roça Sundy
✓ Transfer para Sundy Praia, depois da sua experiência de meio dia, incluída
✓ 4 noites na Sundy Praia
✓ Transfer para Aeroporto do Príncipe, 35 mins de voo até São Tomé.
✓ Partida para voo internacional

Descobrir o Príncipe



Quem Somos & O Que Fazemos

A HBD Príncipe é uma empresa de ecoturismo e agricultura com base no Príncipe, uma ilha
na costa oeste de África, com uma visão de sustentabilidade social e desenvolvimento
económico para o Príncipe, e conservação da Reserva da Biosfera da UNESCO.. 

A natureza e as comunidades do Príncipe fazem a diferença; temos um compromisso com a 
sua defesa. A HBD Príncipe acredita que temos a oportunidade e a responsabilidade de 
mudar o status quo: a nossa missão é ser uma inspiração global, através da integração
sustentável de ecoturismo, agroflorestal, serviços de apoio e iniciativas sociais. 

A nossa forma de actuar - tentando minimizar os efeitos negativos e aumentar as 
contribuições positivas - é essencial. No fundo é isto a sustentabilidade. A equipa HBD 
Príncipe considera o impacto directo e as ramificações que as nossas acções e decisões têm
na nossa visão, operação e na Reserva da Biosfera - hoje, e no futuro.

De uma coisa estamos certos: este trabalho é demorado. Mesmo com trabalho árduo e 
fazendo progresso, a equipa HBD sabe que ainda temos muito para fazer até atingir os
objectivos..

Enquanto os hóspedes exploram as praias e florestas da ilha, aprendem e 

admiram a fauna e flora, e se deliciam com a comida e bebida locais, estão 

a contribuir para esta viagem de desenvolvimento sustentável.



DIA 1: CHEGADA A SÃO TOMÉ & OMALI LODGE

• Chegada a São Tomé, encontro com a equipa do Omali. Viagem de 3 minutos do aeroporto para o 
Omali, em transporte partilhado. 

• Check-in no Omali Lodge and conhecer o resto da equipa.
• Resto do dia livre para descansar da longa viagem que fez para chegar até nós. A equipa do Omali 

está ao seu dispor em qualquer altura, e pode chamar um taxi para explorar a fascinante cidade de 
São Tomé.

• Noite no Omali Lodge, São Tomé.

DIA 2:OMALI LODGE PARA ROÇA SUNDY

• Pequeno-almoço no Omali Lodge
• Transfer para aeroporto de São Tomé e voo doméstico de 35 minutes para o Príncipe.
• Transfer do Aeroporto do Príncipe para a Roça Sundy.
• Check-in na Roça Sundy and conhecer a nossa equipa. 
• A Equipa de Experiências está presente à chegada, para apresentar o programa de 

experiências para a semana. As experiências são confirmadas em cada hotel. Todas estão 
dependentes do tempo.

• Depois do almoço, desfrute de uma das experiência de meio dia incluídas, sugestões em 
baixo.

• Jantar e noite na Roça Sundy.

O Itinerário

OMALI LODGE
Inclui pequeno-almoço, chá e café no quarto, transfers e WiFi. Não inclui almoço, jantar, actividades com 
guia, e bebidas locais e importadas.

OMALI LODGE: +239 222 2479/2350

EXPERIÊNCIA: ROTA DO CACAU

Não há melhor maneira de conhecer o passado agrícola do 
Príncipe do que esta experiência ‘da árvore para a mesa’, que 
mostra de uma forma viva a história do chocolate na ilha. 
Durante a visita à plantação da HBD, e à fábrica de chocolate 
de produção reduzida, aprenderá os segredos da secagem, e 
provará uma variedade de delícias com cacao.

ROÇA SUNDY
Inclui jantar, pequeno-almoço, bebidas da casa, chá & café, 1 experiência de meio dia com guia, e WiFi. 
Não inclui almoço, experiências adicionais, bebidas importadas e premium, lavandaria

ROCA SUNDY: + 239 999 7000



DIA 3: ROÇA SUNDY

• Pequeno-almoço na Roça Sundy 
• Depois do pequeno-almoço, desfrute a experiência de meio dia incluída, descrita em baixo.
• Regresso à Roça Sundy para almoço.
• Tarde livre, desfrute das experiências sem guia.
• Jantar e noite na Roça Sundy.

EXPERIÊNCIA: BAÍA DAS AGULHAS

A Baía das Agulhas, com as suas torres pré-históricas que 
sobem dramaticamente da paisagem, é uma maravilha 
geográfica. Visite de barco esta baía de outro mundo, dentro 
da Reserva da Biosfera da UNESCO, na orla do Parque Natural 
do Príncipe, e nade ou faça snorkeling.



DIA 5: ROÇA SUNDY PARA SUNDY PRAIA

• Pequeno-almoço na Roça Sundy. 
• Depois do pequeno-almoço, desfrute a experiência de meio dia incluída, descrita em baixo. 
• Pode almoçar em Santo António (por sua conta).
• Depois do almoço, check-in na Sundy Praia e conheça a incrível equipa.
• Tarde livre, aproveite para conhecer a nova vizinhança!
• Jantar e noite na Sundy Praia.

DIA 4: ROÇA SUNDY

• Pequeno-almoço na Roça Sundy
• Depois do pequeno-almoço, desfrute a experiência de meio dia incluída, sugerida em baixo.
• Desfrute do resto do dia, com a possibilidade the passear pelos trilhos locais, e aproveitar para 

conhecer os vibrantes pássaros e maravilhosa paisagem.
• Jantar e noite na Roça Sundy.
• Tratamos do check-out esta noite, em preparação para a experiência do dia seguinte.

EXPERIÊNCIA: DESCOBRIR O PRÍNCIPE

Deixe-se envolver pela paisagem tropical numa aventura plena 
de cultura. Passaremos por muitas das roças históricas do 
Príncipe, parando para observar artesãos locais, tais como a 
eco-empresária Bela de Pina, que transforma garrafas de vidro 
em joias. Para ficar a conhecer o Príncipe ainda melhor, 
acrescente um almoço em Santo António, a cidade capital 
mais pequena do mundo.

EXPERIÊNCIA:CASCATA OQÛE PIPI 

Percorra a floresta do Parque Natural do Príncipe até à maior 
cascata da ilha, Oquê Pipi, e mergulhe na água cristalina e 
refrescante da sua piscina natural. No caminho um guia 
conhecedor partilha o seu conhecimento sobre a vida 
selvagem da ilha, enquanto procura pássaros - como o espião 
do Príncipe - e as esquivas civetas.

SUNDY PRAIA
Inclui: jantar, pequeno-almoço, bebidas da casa, chá & café, 1 experiência de meio dia por dia, massagem 
de 30 minutos, WiFi e transfers. Não inclui almoço (excepto quando incluído na experiência), experiências 
adicionais, bebidas importadas e premium.

SUNDY PRAIA: + 239 999 5000



DIA 7: SUNDY PRAIA

• Pequeno-almoço na Sundy Praia.
• Depois do pequeno-almoço, desfrute a experiência de meio dia incluída, descrita em baixo.
• Regresso à Sundy Praia ao fim da tarde.
• Jantar e noite na Sundy Praia.

DIA 6: SUNDY PRAIA

• Pequeno-almoço na Sundy Praia. 
• Depois do pequeno-almoço, desfrute a experiência de meio dia incluída, sugerida em baixo.
• Regresso à Sundy Praia para almoço (por sua conta).
• Acabe a tarde com um passeio na praia ao pôr-do-sol, e ouça o canto dos pássaros ao anoitecer.
• Jantar e noite na Sundy Praia.

EXPERIÊNCIA: PRAIAS DO NORDESTE

Passeio de barco pelas águas turquesa e cristalinas até às 
praias encantadas da costa nordeste do Príncipe, incluindo as 
fotogénicas Praia Banana e Praia Boi. Pelo caminho visite uma 
aldeia de pescadores, para saber tudo sobre as tradições e o 
dia-a-dia da vida na ilha (almoço incluído nesta experiência).

EXPERIÊNCIA: FLORESTA PARA A PRAIA

Partindo da Roça Sundy, desça pelo meio da floresta ancestral 
até emergir numa praia protegida e secreta, onde o espera uma 
surpresa deliciosa. Aproveite para dar um mergulho, e seguir 
pela costa num passeio até à Sundy Praia.

DIA 8: SUNDY PRAIA

• Pequeno-almoço na Sundy Praia.
• Depois do pequeno-almoço, desfrute a experiência de meio dia incluída, descrita em baixo. 
• Regresso à Sundy Praia para almoço
• Tarde livre, desfrute das experiências sem guia e explore a seu prazer.
• Jantar e noite na Sundy Praia.
• Check-out tratado esta noite, em preparação para a partida no dia seguinte.

EXPERIÊNCIA: TRILHO DA CIDADE PERDIDA

Passeio a pé pela selva, com partida da Sundy Praia, até às 
encantadoras ruínas da primeira cidade do Príncipe, Ribeira 
Izé. As ruínas da igreja católica ainda em pé, abraçadas pelas 
raizes de ceibas. Tempo ainda para um mergulho revigorante 
na Praia Mocotó.



Desejamos-lhe uma boa viagem de regresso a casa!

DIA 9: SÃO TOMÉ / VOO DE REGRESSO

• Pequeno-almoço na Sundy Praia. 
• Após o pequeno-almoço, transfer da Sundy Praia para o Aeroporto do Príncipe, e voo

doméstico de 35 para São Tomé. 
• Partida no voo internacional

O QUE TRAZER

✓ Roupa largas
✓ Casaco de chuva leve
✓ Fato de banho
✓ Chapéu
✓ Sandálias
✓ Sapatos para caminhada
✓ Mochila pequena
✓ Óculos de sol
✓ Protector solar
✓ Máquina fotográfica

ESPERAMOS QUE PASSE UM TEMPO MARAVILHOSO
NO PARAÍSO CONNOSCO!

Os números de telefone dos diferentes hotéis onde ficará
estão disponíveis no itinerário. Estamos aqui para o ajudar
com o que precise durante a sua estadia. Por favor não hesite
em contactar-nos.

Atenciosamente,
A Equipa de Concierge HBD
concierge@hbdprincipe.com

Os Detalhes

✓ Este itinerário é um guia do que espera por si durante a estadia na ilha do Príncipe. 
Todas as experiências estão dependentes das condições climatéricas, e podem
sofrer alterações.

✓ Por favor consulte no site a lista completa de experiências disponíveis.



POR PESSOA, EM QUARTO DUPLO

VÁLIDO: 1 de Janeiro – 28 de Fevereiro;
1 de Julho – 31 Agosto 2023

20% de desconto no combinado 7 noites no Príncipe mais 1 noite 
em São Tomé

Noite 1: Omali Lodge Quarto Clássico € 84.00

Noites 2, 3 & 4: Roça Sundy Quarto Eclipse Jardim € 696.00

Noites 5, 6, 7 & 8: Sundy Praia Villa 1 quarto € 1 984.00

Taxa Turística €2.10 por pessoa por noite € 16.80

Taxa Conservação & Comunidades €25.00 por pessoa por noite (Príncipe) € 175.00

Voos STP entre ilhas (estimativa) €300.00 por pessoa ida e volta € 300.00

TOTAL ITINERÁRIO 9 NOITES POR PESSOA: € 3 255.80

Consulte-nos para outras tipologias e ocupações.

Descobrir a ilha do Príncipe
ITINERÁRIO 8 DIAS

PRÍNCIPE - SUNDY PRAIA | ROÇA SUNDY 

| BOM BOMSÃO TOMÉ - OMALI

E: reservations@hbdprincipe.com

T +351 21 314 7580 (HBD - Lisboa) 

+27 21 203 1912 (CLASSIC PORTFOLIO – África do Sul)



1°N,7°E
#DiscoverPrincipe

PRÍNCIPE - SUNDY PRAIA | ROÇA SUNDY | BOM BOM
SÃO TOMÉ – OMALI

www.hbdprincipe.com


