
 

 

 

 

 

Especial Dia dos Namorados STP AIRWAYS torne-se na terceira estrela a 
celebrar o Amor em São Tomé 

 
A STP AIRWAYS, companhia nacional de São Tomé e Príncipe, operada pela companhia 
portuguesa euroAtlantic airways (EAA) está prestes a tornar passageiras nas terceiras 
estrelas a Celebrar o Amor no Paraíso do Equador, depois das atrizes Sofia Ribeiro e 
Fernanda Serrano terem escolhido o arquipélago para momentos a dois e usufruírem 
dias de pura felicidade. 
 

 
 
A STP AIRWAYS preparou para o Dia de São Valentim (Dia dos Namorados) um 
programa especial short-break (cinco dias) lançando um voo extra com preços atrativos, 
ida e volta, com taxas incluídas a partir de quatrocentos e noventa e nove euros 
(€499,00), disponível a partir de hoje na sua agência de viagens. 
    

LIS-TMS dia 11 de fevereiro; saída de Lisboa às 07:00 chegada a São Tomé às 13:00 
 

TMS-LIS dia 15 de fevereiro; saída de São Tomé às 07:50 chegada a Lisboa às 14:05 
 
A STP AIRWAYS, a companhia onde voam paixões com cheiro a cacau puro e a café das 
roças, oferece-lhe um dia 14 de Fevereiro para ser vivido “léve-léve” no luar paradisíaco 
da baía de Ana Chaves, trocando amor em pedaços de chocolate comprado diretamente 
nos produtores locais, antes de ser exportado paras as lojas gourmet das grandes 
metrópoles.  
 
A STP AIRWAYS e a EAA, ao lançarem o programa Dia dos Namorados em São Tomé e 
Príncipe, convidam os visitantes a contribuir no apoio à promoção deste destino de 



excelência. Ao partilharem nas sua redes sociais imagens de felicidade em cenários 
cartão postal do Equador, estão a contribuir como agentes ativos da promoção turística 
para o desenvolvimento de uma pequena economia de língua portuguesa, incentivando 
o aumento das chegadas, fonte de receita privilegiada para a captação de divisas.    
 

Mais informações em www.stpairways.st 

  
Lisboa, 14 de Janeiro de 2020 

 

http://www.stpairways.st/

