
 

 

 

 

 

 
 

STP AIRWAYS lança voo 11 de Fevereiro com tarifa low cost para São 
Tomé  

 
A STP AIRWAYS, companhia nacional de São Tomé e Príncipe, disponibilizou uma 
ligação especial dia 11 fevereiro 2020 para São Tomé, a partir de 383,00€. O objetivo 
deste incentivo STP AIRWAYS em code share com a euroAtlantic airways é  o reforço 
da promoção e divulgação de um destino de excelência, que no próximo mês de Março 
estará em Portugal a mostrar-se na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL).  
 
A capital do paraíso de São Tomé Príncipe localizado em cima da linha imaginária do 
Equador, contrastando com o Inverno na Europa, revela nesta altura temperaturas a 
rondar os 27º/28º C, com variações inferiores a 5ºC, fracas amplitudes térmicas e 
temperaturas da água do mar a rondar os 26ºC, ideal para uma escapada à praia, 
aproveitando fantásticas experiências gastronómicas e paisagens maravilhosas. 
 
Um guia turístico de São Tomé e Príncipe aponta 10 Boas Razões para conhecer o 
arquipélago; 
1 ser um dos últimos paraísos da Terra, com uma natureza que se mantém 
praticamente intacta. 
2 simpatia e gentileza das gentes atenciosas com os turistas. 
3 segurança por ser um pais pacífico e escassíssima criminalidade. 
4 não ser um destino massificado e ser um segredo bem guardado. 
5 praias com belos areais, águas transparentes e quentes, pouco frequentadas, 
óptimas para mergulho e snorkeling. 
6 conhecer as roças e ficar a conhecer o seu passado português. 
7 o verde esmagador de uma vegetação luxuriante tropical. 
8 a excelência da gastronomia, enaltecendo os produtos do mar. 
9 independente do alojamento ser um país muito barato. 
10 mergulhar na luxuriante praia da Banana, descansar entre coqueiros e regalar a alma 
perante a paisagem. 
 

Mais informações pelo telefone 707 102 535 ou em www.stpairways.st 
 
Para outras informações; 
 
Caetano Pestana 
Diretor de Relações Exteriores 
caetano.pestana@euroatlantic.pt 

http://www.stpairways.st/
mailto:caetano.pestana@euroatlantic.pt


  
Lisboa, 6 de Fevereiro de 2020 

 


