
 
 
> STP AIRWAYS lança campanha na BTL voos a partir de €487.75 ida-volta 
 
 
25-02-2013 
 

preços baixos divulgam o paraíso do Equador e incentivam a mais visitantes 
 

A companhia nacional de São Tomé e Príncipe, STP AIRWAYS, marca presença na 
Feira de Turismo de Lisboa (BTL), de 27 de Fevereiro a 3 de Março próximos, a 
maior mostra do Turismo português e dos países africanos de língua portuguesa, no 
stand do Turismo Oficial de São Tomé e Príncipe (3F06). A STP AIRWAYS 
associa-se ao incentivo da divulgação do destino São Tomé, lançando uma campanha 
que tem início hoje dia 26 de Fevereiro e que se prolonga até 25 de Março de 2013, 
visando apoiar a descoberta da beleza das paisagens luxuriantes e paradisíacas das suas 
gentes, da cultura, artesanato, gastronomia, de degustar o melhor chocolate e café 
produzidos em São Tomé e na ilha do Príncipe, junto do trade e dos consumidores 
nacionais. 
 
A campanha da STP AIRWAYS visa os mesmos propósitos à saída de São Tomé para 
Lisboa, com cotações a partir de US464.98 dollar, refira-se, a transportadora deter uma 
loja na capital portuguesa, na Av. João XXI 11D. A companhia nacional são-tomense 
garante voos para a Ilha do Príncipe, cujas tarifas, não estão abrangidas na presente 
promoção  
 
LISTMSLIS – Ida e Volta 
Classe Executiva : Valor final 1109.95€ 
Classe Económica: Valor final 487.75€ 
 
TMSLISTMS – Ida e Volta 
Classe Executiva : Valor final 1296.65USD 
Classe Economica: Valor final 464.98USD 
 

Sobre a STP AIRWAYS; foi constituída por escritura pública no dia 23 de Junho de 
2008, entre a euroAtlantic airways (37%) do empresário Tomaz Metello e Grupo 
Pestana, pelo Estado de São Tomé e Príncipe (35%), Banco Equador (14%) e a 
Golfo Internacional Air Sevice (14%). A STP AIRWAYS voa semanalmente, às 
segundas-feiras, entre Lisboa São Tomé, e Lisboa, com equipamentos da euroAtlantic 
airways. Os voos da STP AIRWAYS registam actualmente, taxas de ocupação acima 
da média. 

Para outras informações; 

Caetano Pestana 
caetano.pestana@euroatlantic.pt 

Director de Relações Exteriores  

Telefone: (+351) 219 247 360 Telefax: (+351) 219 247 390 
www.stpairways.st 
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