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Sao Tome - en uforglemmelig perle

Turkode

Destinasjoner

36723

Sao Tomè & Principe

Turen destinasjon

Reisen er levert av

Sao Tomè

Oversikt

Turen starter

Oslo - København - Stockholm Gøteborg
13 dager

Fra : NOK

Det er sjelden vi lar oss imponere over nye destinasjoner - men Sao Tomè (og Principe) overgår selv de villeste fantasier. Med kort reisetid fra Europa,
fantastisk god mat, rimelig, ingen kriminalitet, hyggelige mennesker og en laid-back livsstil og med en natur som knapt kan beskrives. Legg til hundrevis
av strender i verdensklasse så har du et paradis!

Reiserute
Dag 1: Avreise fra Skandinavia² til Lisboa
Dag 2: Fly Lisboa til Sao Tomè og ankomst samme kveld
Dag 3 & 4: Sao Tomè
Dag 5: Transfer til Praia Inhame ved Porto Alegre
Dag 7-11: Praia Inhame
Dag 12: Retur tilbake til Europa via Sao Tomè
Dag 13: Ankomst Lisboa og videre til Skandinavia²

Sao Tome er en av disse destinasjonene som virkelig imponerer - her har alt falt på
plass for en opplevelse av de store. Ankomsten er kanskje ikke den mest
imponerende, men du verden det endrer seg fort. Fra du sjekker inn på det intime
Omali Lodge i den litt forfalne hovedstaden Sao Tomè endrer verden seg og du
forstår at dette godt kunne vært en annen planet. Kun 7 timer fra Europa ligger
denne perlen av noen små øyer og her har Gud virkelig fått utfolde seg. Befolkningen
lever etter sin egen rytme og ordtaket "leve leve" (som betyr "ta det rolig")
etterleves til punkt og prikke - men hva gjør vel det på denne paradis destinasjonen.
God mat, godt drikke og hyggelige priser setter rammen rundt oppholdet. Mens du er i Sao Tomè
anbefaler vi at du tar noen utﬂukter og dermed får en smak av hva det frodige innlandet kan vise
frem. Her ﬁnner du imponerende ellområder, vulkanske innsjøer, ugjennomtrengelig regnskog
og forlatte plantasjer og imøtekommende mennesker. Ta en kveld på den morsomme lokale
baren Pico Macombo og prøv noen av de mange lokale rom produkter.
Fra hovedstaden til Praia Inhame på sørspissen av Sao Tomè tar det ca 2 timer gjennom tett
regnskog, imponerende kystlandskap og små landsbyer og markeder. Vel fremme på sørspissen
når du trodde at veien ikke kunne bli verre, blir den nettopp det! Fra den lille ﬁskerlandsbyen
Porto Alegre snegler veien seg rund nedlagte plantasjer før plutselig Praia Inhame dukker opp ut
av regnskogen. Og for et syn! Praia Inhame ligger deﬁnitivt på vår 10 på topp liste over verdens
strand destinasjoner.
Dette er ditt tilholdssted de neste 7 dagene og dette er en stress fri sone. Muligheter for fotturer
til fossefall og langs kysten ligger et ti talls uberørte perlestrender. Rett over stredet for Praia
Inhame ﬁnner do Ilheu das Rolas hvor du også kan besøke Ekvator monumentet og muligheten til å stå med en fot i både den nordlige og sørlige
halvkule. Velkommen til vår nye paradis destinasjon.
Dag 1: Avreise fra Skandinavia²
Denne pakken er basert på reise med TAP Portugal fra deres steder i Skandinavia via Lisboa til Sao Tomè utenfor kysten av Afrikas
Atlanterhavskyst. Overnatting Hotel de Chiado eller lignende
Dag 2: Fly Lisboa til Sao Tomè (F,M)
Avreise fra Lisboa om morgenen til Sao Tomè via Accra. Flyreisen fra Lisboa tar ca 8 timer og det er ankomst samme kveld. Ved ankomst Sao Tomè
blir du møtt av representanter fra Omali Boutique Resort eller Pestana Sao Tomè. Overnatting Omali Boutique Hotel eller Pestana Sao Tomè
Dag 3 - 4: Sao Tomè (F.M)
Ledige dager til å utforske Sao Tomè og dets attraksjoner. Vi kan være behjelpelige med å anbefale utﬂukter eller dette kan også lett ordnes på
hotellet om man ønsker dette.
Overnatting Omali Boutique Hotel eller Pestana Sao Tomè
Dag 5: Sao Tomè til Praia Inhame (F,L.M)
Transfer til den sørlige delen av Sao Tomè og Praia Inhame. Overnatting Praia Inhame
Dag 6-12: Praia Inhame (F,L,M)
Paradis på jorden? Vi vet ikke men du verden for et sted! Vakkert beliggende en gylden sand og svaiende palmer setter rammen rundt dette enkle
men fredfulle stedet.
Nyt fantastiske dager med late dager eller med ekspedisjoner til fossfall eller noen av de mange strendene i området. Det er også muligheter med
dykking og andre aktiviteter.
Dag 12: Avreise Sao Tomè og tilbake til Lisboa (F)
Enhver drømmereise tar dessverre slutt og det er på tide å sette kursen nordover og tilbake til Skandinavia². Reisen tar deg via Sao Tomè og Accra
tilbake til Lisboa.

Dag 13: Ankomst Lisboa og videre til Skandinavia²
Du ankommer Lisboa om morgenen og har videre forbindelse med TAP Portugal til Skandinavia²

Viktig Informasjon

Pakken inkluderer:
Fly Skandinavia² - Sao Tomè - Skandinavia² med TAP Portugal
Alle ﬂyskatter (ikke avreiseskatt fra Sao Tomè EUR20)
Ankomst transfer Sao Tomè ﬂyplass / Omali Boutique Hotel
1 natt The Lift Boutique Hotel (eller lignende), Lisboa
Romtype: Double classic
Måltider: Ingen (avreise er for tidlig)
3 netter Omali Boutique Resort, Sao Tomè
Romtype: Classic rom
Måltider: Frokost, Middag (eller lunsj)
Transfer Sa
o Tomè hotell / Praia Inhama
7 netter Praia Inhame, Porto Alegre
Romtype: Beach front
Måltider: Frokost, lunsj & middag
Avreise transfer Praia Inhame / Sao Tome ﬂyplass
Ikke inkludert:
Tips
Reise- og avbestillingsforsikring
Annen nyttig reiseinformasjon:
Pris: er basert på per person i delt twin/dobbelt rom i lavsesong. Alle reiser med REISEbazaar er med ruteﬂy og pris vil avhenge av ledig kapasitet på
ønsket reisedato samt sesong for hotellene benyttet i pakken og kan derfor variere. Alle tilbud gis uforpliktende på forespørsel. Stopover på reisevei er
mulig (Lisboa & Accra), og pakken kan selvsagt også kombineres med andre destinasjoner i regionen.
Skandinavia² menes fra ﬂyplasser i Skandinavia som betjenes av TAP Portugal. Tilslutning fra andre byer er mulig (spør ditt reisebyrå om pris).
Beste tid å besøke denne destinasjonen: Sao Tomè og Principe er i utgangspunktet en destinasjon du kan besøke hele året, men den beste tiden er nok
under de 2 "tørre" årstidene juni-sept og jan-feb. Principe er som tatt rett ut av Jurassic Park og er ekstremt frodig med tett regnskog og har mye
nedbør, men det regner meget sjelden over lengre perioder. Temperaturen er stort sett konstant i både luften og vannet på 27ºC

Se vår destinasjons video:

Priser / Datoer
Ved skriftlig aksept av vårt tilbud bekrefter du/dere at våre betingelser er både lest og forstått og at evt kansellerings gebyrer kan tilkomme ved en
evt. avbestilling av reisen
Tilgjengelige datoer

Pris (1 voksen)

Pris (1 barn)

Status reise

Vi vil komme tilbake til deg med et tilbud på den forespurte reisen/pakken I løpet av 48 timer. Alle tilbud er uforpliktende og er vanligvis gyldige i 7
dager. Vi gjør oppmerksom på at reserverte tjenester kan bli kansellert innenfor disse 7 dagene og at pris kan endres inntil en endelig bestilling er
mottatt.
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