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Tarifas
2021-2023

• SUNDY PRAIA

• ROÇA SUNDY

• OMALI

• OFERTAS ESPECIAIS

• CRIANÇAS 

• TERMOS & CONDIÇÕES

• POLÍTICA DE CANCELAMENTO

• AVISO LEGAL PANDEMIA

Válido de 23 de Dezembro 2021 – 30 e Setembro 2023

(BOM BOM encerrado por tempo indeterminado)

PRÍNCIPE - SUNDY PRAIA | ROÇA SUNDY | BOM BOM 

SÃO TOMÉ - OMALI

E: reservations@hbdprincipe.com

T +351 21 314 7580 (HBD - Lisbon) 

+27 21 203 1912 (CLASSIC PORTFOLIO – South Africa)



23DEZ21 – 30SET23 NOTAS

VILLAS x 14 #DISCOVERPRINCIPE

1 Quarto x 8 – Floresta Por pessoa partilhando
(1º e 2º hóspedes cada) € 575

Fique 7 noites ou mais em qualquer 
combinação entre Sundy Praia e 

Roça Sundy e poupe 20% em 
alojamento.

VÁLIDO:
23 DEZ 2021 - 30 JUN 2022;

1 SET 2022 - 15 DEZ 2022;
17 JAN 2023 - 30 JUN 2023;

1 SET 2023 - 30 SET 2023

2 Quartos x 4 – Praia

Por pessoa partilhando
(1º e 2º hóspedes cada) € 650 

3º e 4º hóspedes cada € 450 

3 Quartos x 2 – Praia com piscina 
privada

Por pessoa partilhando
(1º e 2º hóspedes cada) € 785 

3º a 6º hóspedes cada € 550 

SOBRETAXAS

Almoço diário opcional* Por pessoa € 45 *Inclui bebidas da casa

Single 50%

Triplo*
Criança 0 - 4 anos Free *Triplo: um por tipo de quarto, aplica-

se a crianças com menos de 12 anos 
em cama single, partilhando quarto 
principal com dois adultos a pagar.Criança 5 - 12 anos € 160 

Época Festiva
Crianças abaixo 12 menos 50%

Natal - 24 DEZ € 125 

Ano Novo - 31 DEZ € 200 

TAXAS FIXAS

Taxa Turismo 12+ anos (por pessoa por noite) € 2.10 
As taxas de Turismo e Conservação e 

Comunidades são cobradas por pessoa por 
noite. 100% da taxa de CeC apoia projectos 

locais - conduzidos pelo nosso parceiro 
sem fins lucrativos Fundação Príncipe - e o 

Parque Natural do Príncipe.
Taxa Conservação e Comunidades

12+ anos (por pessoa por noite) € 25 

Menos de 12 anos (por pessoa por 
noite) € 10 

TARIFAS INCLUEM TARIFAS NÃO INCLUEM

As tarifas são por pessoa por noite e incluem alojamento de luxo, jantar, 
pequeno-almoço, bebidas da casa, chá, café, 1 experiência diária (da lista das 
experiências incluídas), massagem de 30 minutos de boas vindas, transfers 
do aeroporto e WiFi.

Almoço (excepto onde indicado), experiências adicionais, bebidas 
premium e importadas, lavandaria e voos entre São Tomé e o Príncipe.
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ROÇA SUNDY x 15 23DEZ21 – 30SET23 NOTAS

ECLIPSE x 6 #DISCOVERPRINCIPE

Eclipse Jardim x 2 Por pessoa partilhando € 270 
Fique 7 noites ou mais em qualquer 

combinação entre Sundy Praia e 
Roça Sundy e poupe 20% em 

alojamento.

VÁLIDO:
23 DEZ 2021 - 30 JUN 2022;

1 SET 2022 - 15 DEZ 2022;
17 JAN 2023 - 30 JUN 2023;

1 SET 2023 - 30 SET 2023

Eclipse Panorâmico x 3 Por pessoa partilhando € 315 

Eclipse Suite x 1 Por pessoa partilhando € 375 

CACAO x 9

Cacau Jardim x 4 Por pessoa partilhando € 210 

Cacau Panorâmico x 4 Por pessoa partilhando € 230 

Cacau Suite x 1 Por pessoa partilhando € 375 

SOBRETAXAS

Almoço diário opcional* Por pessoa € 35 *Inclui bebidas da casa

Single 50%

Triplo*
Criança 0 - 4 anos Free *Triplo: aplica-se a crianças com 

menos de 12 anos em cama single, 
partilhando quarto Eclipse Jardim ou 

Suite, com dois adultos a pagar.Criança 5 - 12 anos € 140 

Época Festiva
Crianças abaixo 12 menos 50%

Natal - 24 DEZ € 95 

Ano Novo - 31 DEZ € 150 

TAXAS FIXAS

Taxa Turismo 12+ anos (por pessoa por noite) € 2.10
As taxas de Turismo e Conservação e 

Comunidades são cobradas por pessoa por 
noite. 100% da taxa de CeC apoia projectos 

locais - conduzidos pelo nosso parceiro 
sem fins lucrativos Fundação Príncipe - e o 

Parque Natural do Príncipe.
Taxa Conservação e Comunidades

12+ anos (por pessoa por noite) € 25 

Menos de 12 anos (por pessoa por 
noite) € 10 

TARIFAS INCLUEM TARIFAS NÃO INCLUEM

As tarifas são por pessoa por noite e incluem jantar, pequeno-almoço, 
alojamento, bebidas da casa, chá, café, 1 experiência diária (da lista das 
experiências incluídas), transfers do aeroporto e WiFi.

Almoço (excepto onde indicado), experiências adicionais, bebidas 
premium e importadas, lavandaria e voos entre São Tomé e o Príncipe.
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TARIFAS INCLUEM TARIFAS NÃO INCLUEM

Tarifas por quarto por noite e incluem alojamento, pequeno-almoço, chá e 
café no quarto, transfers do aeroporto e WiFi.

Almoço e jantar (excepto onde indicado), todas as actividades, lavandaria, 
bebidas locais e importadas.

Taxa de Turismo é cobrada por pessoa por noite.

23DEZ21 – 30SET23 NOTAS

QUARTOS OMALI x 30 #DISCOVERPRINCIPE

Clássico x 10 Por quarto € 195 
Fique 2+ noites no Omali
EM COMBINAÇÃO com

7+ noites entre Sundy Praia e Roça 
Sundy e poupe 20% em alojamento.

VÁLIDO:
23 DEZ 2021 - 30 JUN 2022;

1 SET 2022 - 15 DEZ 2022;
17 JAN 2023 - 30 JUN 2023;

1 SET 2023 - 30 SET 2023

Premium x 10 Por quarto € 225 

Suite x 4 Por quarto € 250 

Familiar x 6

2 adultos e 2 adultos/crianças

Por quarto – primeiros 2 hóspedes € 295 

Pessoa extra +12 anos € 95 

Criança extra 11 anos ou menos € 25 

SOBRETAXAS

Almoço diário opcional* Por pessoa € 35
*Não inclui bebidas

Jantar diário opcional* Por pessoa € 35

Época Festiva
Crianças abaixo 12 menos 50%

Natal - 24 DEZ € 95 

Ano Novo - 31 DEZ € 115 

TAXAS FIXAS

Taxa Turismo +12 anos (por pessoa por noite) € 2.10

• Quartos Clássico, Premium e Suite acomodam 2 pax.
• Quarto Familiar pode acomodar 2 adultos e 2 crianças. 
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Oferta Especial Estadia 7-noites

Fique até 7 noites ou mais em qualquer combinação entre Sundy Praia
e Roça Sundy e aproveite as seguintes ofertas:

SUNDY
PRAIA

ROÇA
SUNDY OMALI

DISCOVER PRÍNCIPE - 7 NOITES ILHA DO PRÍNCIPE

POUPE 20% EM ALOJAMENTO
VÁLIDO: 23 DEZ 2021 - 30 JUN 2022; 1 SEP 2022 - 15 DEZ 2022; 17 JAN 2023 - 30 

JUN 2023; 1 SEP 2023 - 30 SEP 2023

20% também são aplicados a todas as noites no Omali Lodge. 

✓ ✓ ✓

OFERTA LUA DE MEL
Experiências românticas e surpresas mais:

DESCONTO 30% EM ALOJAMENTO DE CASAL.
VÁLIDO: 23 DEZ 2021 - 30 JUN 2022 | 1 SEP 2022 - 30 JUN 2023 | 1 SET 2023 - 30 

SET 2023

DESCONTO 20% EM ALOJAMENTO DE CASAL.
VALID: 1 July‘22 – 31 August’22 | 1 July’23– 31 August’23

**Necessária prova de casamento para usufruir desta oferta especial; válido até 6 
meses depois do casamento.

✓ ✓ ✓
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Crianças

Para todas as reservas:

• Tarifas válidas para portadores de passaporte Português, estrangeiros residentes em Portugal, São Tomenses, estrangeiros 
residentes em São Tomé, naturais de um país africano, ou estrangeiros residentes em África.

• SEGURO: Todos os hóspedes têm de fazer prova de seguro de viagem com cobertura para cancelamento de viagem, 
interrupção e auxílio médico de emergência.

• ESTADO PROVISÓRIO: 

o Todas as novas reservas ficam em estado provisório por período alargado sem necessidade de confirmação.

Não é necessário o pagamento de sinal.

o Se for recebido um pedido de reserva que necessite dos quartos reservados em estado provisório, será pedido ao 

hóspede que confirme ou cancele a sua reserva no prazo de três dias uteis. As reservas confirmadas têm um depósito 

de 20%, não reembolsável.

o Uma vez confirmada a reserva fica sujeita à Política de Cancelamento, excepto em casos relacionados com COVID,

aplicando-se então o disposto no Aviso Legal da pandemia.

• TERMOS DE PAGAMENTO: 

o O pagamento total é feito até 30 dias da data de chegada, ou na data de confirmação, se esta for até 30 dias da chegada.

o A quantia mencionada no recibo é a quantia que a HBD recebe. Todas as taxas bancárias, etc,

serão pagas pelo agente.

o Os pagamentos serão efectuados em Euros (€).

Os extras podem ser pagos nos hotéis em dinheiro, Visa, MasterCard, Diners Club ou UnionPay.

Crianças de todas as idades são bem-vindas nos hotéis HBD:

• TRIPLO: Uma criança com menos de 12 anos (em cama single) pode partilhar o quarto com 2 adultos a pagar e pagar a taxa de 
triple. Crianças com 4 anos e menos não pagam..

• UM ADULTO PARTILHANDO COM UMA CRIANÇA: Tanto o adulto como a criança pagam a tarifa por pessoa partilhando.

• SUNDY PRAIA: As villas de 2 e 3 quartos são ideais para famílias. Quarto principal com segundo e terceiro quarto para crianças, 
estes quartos também são perfeitos para adultos.

• ROÇA SUNDY: Eclipse e Cacau são edifícios independentes. Eclipse tem 6 quartos e Cacau tem 9 quartos. Crianças podem ficar 
em quartos adjacentes ao dos pais/guardiões. Triplos só disponíveis em Eclipse Jardim e Suites.

• OMALI: Crianças em quarto próprio podem ficar em quartos adjacentes ao dos pais/guardiões.

• Crianças com menos de 12 anos são obrigadas a partilhar quarto com pais/guardiões ou hóspede com mais de 16 anos 
(hóspede adulto).

• Todas as crianças precisam de ser acompanhadas por pais/guardiões em todas as actividades com guia.

Termos e Condições
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Para todas as reservas:

• A HBD reserva-se o direito de rever as tarifas e fazer alterações trimestrais, ou em qualquer altura.

• A HBD reserva-se o direito de alterar os termos e condições sem aviso prévio.

• Serão aplicados os termos e condições em vigor na altura da reserva.
Reservas efectuadas antes de 1 de Junho de 2021 estão sujeitas a tabelas e termos anteriores.

• Reservas efectuadas antes de 1 de Junho de 2021 que foram adiadas ficarão sujeitas aos novos termos e condições, e às 
novas tarifas.

Para todas as NOVAS reservas efectuadas depois de 1 de Junto de 2021:

CANCELAMENTOS

o Entre a confirmação e 31 dias antes da chegada: perde o depósito de 20% não reembolsável, se foi confirmado por haver 

reserva para as mesmas datas. 

o Entre 30 e 15 dias antes da chegada: perde 50% do custo total.

o Entre 14 dias e a data da chegada: perde 100% do custo total.

o O cancelamento de uma reserva tem de ser feito por escrito e só é válido depois de reconhecimento pela HBD.

o Esta política de cancelamento também se aplica a reservas onde a duração da mesma seja reduzida. As percentagens 

acima mencionadas aplicam-se à(s) noite(s) canceladas.

CANCELAMENTO COVID

o A HBD Príncipe tem uma política de "Reserve com Confiança" durante estes tempos incertos. Por favor consulte o Aviso 

Legal da Pandemia em baixo.

o Os hóspedes são encorajados a viajar para São Tomé e Príncipe com vacinação completa.

Política de cancelamento se impedido de viajar por motivos de COVID-19

o Entre confirmação e 72 horas antes da chegada = 100% do valor pago em crédito para viagem futura, ou reembolso total 

(a escolha é do hóspede)

o Entre 72 horas e chegada = 80% do valor pago em crédito para viagem futura (não há opção de reembolso total)

o Estes termos só se aplicam a cancelamentos por motivos relacionados com COVID-19.

o Os termos acima mencionados excluem grupos (6 hóspedes) e marcações em série, excepto quando negociado.

• Os termos acima são válidos para novas reservas, excepto as adiadas de 2020 para 2021/2022 devido a circunstâncias 
relacionadas com COVID-19. Para estas reservas mantém-se os termos em vigor na altura da reserva original.

• Adiamentos de 2021 para 2022 estão sujeitos a ajuste de tarifas para 2022.

RESERVAS reservations@hbdprincipe.com

VENDAS sales@hbdprincipe.com | sales@classic-portfolio.com

Termos e Condições (continuação)

Política de Cancelamento
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POLITICA DE CANCELAMENTO SE IMPEDIDO DE VIAJAR ESPECIFICAMENTE POR MOTIVOS RELACIONADOS COM COVID-19

• As novas reservas ficam em estado provisório por períodos longos, sem necessidade de confirmação.

• Se for recebido um pedido de reserva que necessite dos quartos reservados em estado provisório, será pedido ao hóspede 
que confirme ou cancele a sua reserva no prazo de três dias uteis. Para confirmar as reservas terá lugar um depósito de 20%. 

• POLITICA DE CANCELAMENTO SE IMPEDIDO DE VIAJAR ESPECIFICAMENTE POR MOTIVOS RELACIONADOS COM COVID-
19. PROVA DE TESTE POSITIVO PODE SER NECESSÁRIA..

Aviso Legal Pandemia

Entre confirmação e 72 horas antes da 

chegada

100% do valor pago em crédito para viagem futura, ou reembolso total (a escolha é do 

hóspede)

Entre 72 horas e chegada 80% do valor pago em crédito para viagem futura (não há opção de reembolso total)

Exlui grupos (6 hóspedes) e marcações em série, excepto quando negociado.

Estes termos aplicam-se a cancelamentos por motivos de COVID-19, e incluem: 

• A Organização Mundial de Saúde não alterar o estado de Pandemia Global. 

• O governo do país de residência do hóspede não permite viagens não-essenciais. 

• O governo do país de residência do hóspede impõe restrições de viagem de Nível 3 ou superior a São Tomé e Príncipe 

• O governo de São Tomé e Príncipe tem em vigor um confinamento que impede a viagem dos hóspedes. 

• Não há um confinamento formal em São Tomé e Príncipe, mas as fronteiras estão fechadas a viagens internacionais, ou do 

país de origem do hóspede. 

• Os voos internacionais são cancelados, sem alternativa que permita a chegada dos hóspedes a São Tomé e Príncipe. 

• Os hóspedes são impedidos de embarcar ou entrar em São Tomé em virtude de uma triagem sanitária.

• Os hóspedes estiveram em contacto com COVID-19, a receber tratamento, ou em quarentena até 72 horas antes da viagem.

Neste caso a HBD reserva-se o direito de pedir prova razoável, declaração escrita ou documento que prove as razões dadas 

para o cancelamento da reserva. Qualquer outra razão para cancelamento fica sujeita aos descrito nos Termos e Condições. 

A não necessidade de pagamento de sinal, e o Aviso Legal de Pandemia estão em efeito à 
descrição da HBD Príncipe.
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