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Hotel Belo Monte

no sul de São Tomé

Bem-vindo a
São Tomé e Príncipe

welcome to 

são tomé and príncipe

Bem-vindo A são Tomé e Príncipe!

Esta brochura contém empresas turísticas 

do País e  serve para uma fácil orientação.
 

Welcome to são tomé and Príncipe!

this brochure contains touristic companies 

of our country and serves 

as an orientation help.



Empresas
nesta brochura
Esta brochura contém algumas empresas 

turísticas do País e serve para ajudar-

-lhe  na escolha do lugar para as suas 

férias. Para uma fácil orientação a bro-

chura é separada por zonas geográficas.

Hotel:                        
                    Hoteis e resorts

ecolodge:                       f
oco na natureza

Guesthouse:            residenciais e moradias

vila:                  casa particular para aluguer

restaurant:      restaurante, pastelaria 

bar:                          
                         

     Bar, clube

This brochure contains selected touris

tic companies of the Country and is to 

help you in choosing the place for your 

holidays. For an easy orientation the bro

chure is separated by geographical areas.

Hotel:                           
               Hotels and resorts

ecolodge:                       
           focus on nature

Guesthouse:                        
              residenTials

vila:                         
               holiday homes, vilas

restaurant:                    restaurants, cafés 

bar:                          
                         

     Bar, clubs

companies inside

this brochura

Mionga (s.27)

guesthouse, restaurant

avenida (s.12)

hotel, restaurant, bar



Conteúdo
Propostas para um turismo activo:            6-7

Cidade de são Tomé:                       
                 8-23

ilha de são tomé e ilhéu das rolas:    24-29

Ilha do Príncipe:                       
                     30-34

content                         
                         

 

proposals for active holidays:                  67

são Tomé city (the capital):                             
 823

são tomé island, ilhéu das rolas:        2429

Príncipe island:                        
                       3

034

Mucumbli (s.29)

eco lodge

sundy praia (s.33)

hotel, restaurant, bar



Praia ribeira izé

obô

Descubra
natureza pura

Relaxe nas
praias virgens

ilhas de pura natureza com as águas lim-

pas do oceano atlântico, rochas e mon-

tanhas, arvores baobab, flores, plantas 

endémicas, pássaros, orquídeas e o par-

que natural “obô” que cobre um terço do 

país em natureza protegida. Venha  des-

cobrir  vales escondidos e antigas roças, 

observe pássaros e sinta os sabores da 

terra: cacau puro, café orgânico, pimen-

ta selvagem ou osami (nome local).

Venha à praia piscina, praia das sete on-

das ou lagoa azul. Os nomes das nossas 

praias dizem o que esperar: águas cla-

ras, areias limpas, descanso total. Perto 

da cidade capital vai encontrar as praias 

mais vivas no norte: praia emília ou praia 

dos  Tamarindos. Mas há lugares em que 

vai poder ter uma praia para si sozinho. 

No sul de são tomé descubra praia inhame 

ou praia jalé, no príncipe: praia banana.

Discover

untouched nature 

islands of pure nature with the clean 

waters of the Atlantic Ocean, rocks and 

mountains, baobab trees, flowers, en-

demic plants, birds, orchids and the nat-

ural park "obô" that covers a third of 

the country in protected nature. Come 

and discover hidden valleys and ancient 

Roças, observe birds and feel the flavors 

of the land: pure cocoa, organic coffee, 

wild pepper or osami (local name).

Relax at

pristine beaches

Come to the beach swimming pool, beach 

of the seven waves or blue lagoon. The 

names of our beaches tell you what to 

expect: clear waters, clean sands, to-

tal rest. Near the capital city you will 

find the most lively beaches in the north: 

Emilia beach or Tamarindos beach. But 

there are places where you can have a 

beach for yourself. In the south of são 

tomé discover yam beach or jalé beach, in 

prince: banana beach.



auto de floripes
fortaleza / Museu

Conheça
culturas vivas

Entre em
histórias criolas

São tomé e príncipe tem uma  população 

com origens diversificadas oriundas da 

áfrica europa, america do Sul(brazil), 

e até judaicas criando assim uma mis-

tura única das nossas culturas. Alguns 

exemplos como auto de floripes ou tchi-

loli tem tradições de centenas de anos e 

misturam o carnaval, teatro, dança com 

conteúdos europeus. O nosso Danço  Con-

go  por exemplo é de origem africana.  

Um dos locais que marcaram as nossas 

ilhas é a fortaleza São Sebastião, hoje se 

tornou no nosso  museu nacional, onde 

pode apreender sobre  o passado das pes-

soas nas nossas ilhas. Muitas das  nossas 

cidades  contem um aglomerado de casas 

coloniais e roças com uma agricultura de 

origem americana onde poderá ainda vi-

venciar o que foi o seu passado .

get to know

vivid cultures

São Tomé and Príncipe has a population 

with diverse origins originating in Af-

rica, Europe, South America (Brazil), 

and even Jewish, thus creating a unique 

blend of our cultures. Some examples 

like car of floripes or tchiloli have tra-

ditions of hundreds of years and mix the 

carnival, theater, dance with European 

contents. Our Congo Dance, for example, 

is of African origin.

step into 

a unique history

One of the places that marked our is-

lands is the São Sebastião Fortress, to-

day it has become our national museum, 

where you can learn about the past of the 

people in our islands. Many of our cities 

contain a cluster of colonial houses and 

gardens with an agriculture of American 

origin where you can still experience 

what was his past.
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Hoteis, residenciais, 

restaurantes, bares e outros 

estabelecimentos turísticos na 

cidade de são tomé

Hotels, guesthouses,

restaurants, bars and other

touristic companies in

São tomé city

São Tomé
Cidade

Fortaleza e museu nacional

na cidade de São Tomé.

Fort and national museum

in São Tomé city.



Omali significa "oceano" e "fonte de vida". Este Hotel é um lugar per-

feito para se hospedar e explorar as maravilhas naturais e culturais 

da ilha equatorial de São Tomé. Este boutique hotel estilista decorado 

dispõe de 30 confortáveis quartos e suites para lua-de-mel, famílias 

e viajantes de negócios. Possui campo de ténis, ginásio, piscina e sala 

para reuniões. Tudo isso a pensar em si!

Omali means "ocean" and "source of life". This hotel is a perfect place 

to stay and explore the natural and cultural wonders of the equatorial 

island of São Tomé. This designer boutique hotel features 30 comforta-

ble rooms and suites for honeymooners, families and business travel-

ers. It has a tennis court, gym, swimming pool and meeting room. All this 

thinking of you! Av Marginal, Praia Lagarto

Cidade de São Tomé

www.omalilodge.com

reservations@omalilodge.com 

T: +239 222 24 79, +239 222 23 50 
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Omali
Lodg

++++ 
Hotel

Restaurant, Bar



With a prime location overlooking the ocean this is the only 5 star 

unit in the country. Close to the centre of São Tomé, pestana são 

tomé offers all the comfort and excellence, offering a truly mem-

orable stay. discover this truly unique paradise in comfort.

Avenida Marginal 12 de Julho

Cidade de São Tomé

www.pestana.com  

reservas.saotome@pestana.com

T: +239 224 45 00 

Com uma localização privilegiada sobre o oceano esta é a única 

unidade 5 estrelas na ilha de São Tomé. Junto à cidade de São Tomé 

oferece todo o conforto e serviços de excelência para partir à 

descoberta do país, proporcionando-lhe uma estadia absoluta-

mente memorável. Pode usufruir de piscina panorâmica sem fim, 

praia privada, Health Club, SPA e ginásio, bar, restaurantes, Cen-

tro de conferências, casino e ainda o famoso beach club.

+++++ 
Hotel

Restaurant, Bar

Nightclub
Pestana
São Tom
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The Miramar by Pestana is the classic 4-star hotel in São Tomé city. with 

direct access to the 12 de Julho waterfront avenue. The hotel offers 

tropical gardens where you will find an extensive swimming pool and 

a sun loungers area. There is also a restaurant, two bars and free car 

park. The rooms have direct access to the gardens with balconies and 

overlook the swimming pool or the sea and are equipped with Wi-Fi.

Avenida Marginal 12 de Julho

Cidade de São Tomé

www.pestana.com  

reservas.saotome@pestana.com

T: +239 222 27 78

Miramar by pestana é um clássico no coração da cidade de são Tomé. Ho-

tel de 4 estrelas, directamenta na avenida marginal, a somente dois 

minutos de distância da praia. O Hotel dispõe de diversos jardins com 

árvores tropicais onde encontrará uma piscina com uma zona de espre-

guiçadeiras para relaxar. Tem ainda um restaurante, dois bares e es-

tacionamento gratuito. Os quartos têm acesso direto aos jardins com 

varandas com vista para a piscina ou mar e dispõem de internet wi-fi.

++++ 
Hotel

Restaurant, Bar
Miramar
by Pestana



Air conditioned rooms and private bath-

rooms, mini bar, 24 hour wifi, satellite 

TV, laundry service, transfer services. 

We serve fish Calulú and international 

gastronomy. 24 hour reception. We have 

everything you need to make you feel at 

home.

AVenida DA INDEPEDÊNCIA 

Cidade de São Tomé

ravenida@cstome.net

T: +239 224 17 00, +239 222 23 68

Quartos climatizados e wc privativas, 

mini bar, wifi 24 horas, TV satélite, ser-

viço de lavandaria, serviços de transfer. 

Servimos Calulú de peixe e gastronomia 

internacional. Receção 24 horas. Temos 

tudo o que precisa para que se sinta em 

casa. Open air restaurant, delicious fish, fan-

tastic desserts, friendly and attentive 

staff, managed by a genuine local people. 

Highly recomended to everybody who vis-

its são tomé. In the words of a client: "Who 

doesn’t like fish dishes, will start to like 

it here".

Rua Padre Martinho Pinto da Rocha 33-B 

Cidade de São Tomé

www.hotelcocoasaotome.st

cocoaresidence@cstome.net

T: +239 222 72 76, +239 991 55 88,

+239 999 98 09

Uma localização privilegiada adiciona-

da a relação preço/qualidade torna o 

Cocoa Hotel Residence o seu local ideal 

para uma estadia de sonhos em São Tomé 

e Príncipe.

+++ 
Hotel

Restaurant, Bar

Cocoa
Residence ++ 

HotelResidencial
Avenid



The Hotel Praia is situated directly on the Atlantic coast, on the lizard 

beach, between the international airport and the city center. The hotel 

offers the following services: air conditioned rooms and bungalows 

with satellite tv, restaurant / bar with terrace, swimming pool, pool 

bar, tennis and soccer field, gym, parking, massage salon and confer-

ence / meeting rooms.
Av Marginal, Praia Lagarto

Cidade de São Tomé

www.hotel-praia.com

facebook.com/hotelpraia

T: +239 222 62 35, +239 998 62 50
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O Hotel Praia é situado directamente na costa do atlântico, na praia 

lagarto, entre o aeroporto internacional e o centro da cidade. O ho-

tel dispõe dos seguintes serviços: quartos e bungalows climatizados 

com tv satélite, restaurante/bar com esplanada, piscina, bar piscina, 

campo de ténis e futebol, ginásio, estacionamento, sal a de massagem e 

salas de conferências/reuniões.

**** 
Hotel

Restaurant
Hotel 
Praia



Esplanade Bar with family atmosphere, good music and excellent 

sandwiches, sweets and snacks for your breakfast and snack. 

Soup of the day for a quick lunch and refreshing drinks to end the 

evening.
Avenida das Nações Unidas, nº 230 

Cidade de São Tomé

noventagrausstp@gmail.com

T: +239 998 05 20, +239 998 05 23

Bar 

Restaurant

A esplanada 90° é um Bar com ambiente familiar, boa música e exce-

lentes sandes, doces e snacks para o seu pequeno-almoço e lan-

che. Sopa do dia para um almoço rápido e bebidas refrescantes e 

para acabar a noite as sextas feiras karaoke. Venha e desfrute!

Esplanada
90°
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+++ 
Hotel

Restaurant
 

villa

Quartos modernos com ar condicionado, 

frigorífico, tv e casa de banho privativa 

wifi gratuito. Alguns quartos com vista 

ao jardim. Wi-Fi descodificado. Recepção 

aberta 24 horas. O restaurante serve co-

zinha internacional, africana e pequeno 

almoço. 

Modern rooms, with air condition, fridge, 

tv and private bathrooms. Some rooms 

with view to the garden. Free wifi. Recep-

tion open 24 hours. The restaurant serves 

international and local dishes, as well as 

daily breakfast.

Atrás da Cadeia central de S.Tomé

cidade de são Tomé  

hotel.luxan@gmail.com

T: 00239 222 7562

Funchal do Costinha is a villa with air- 

conditioned rooms, free Wi-Fi and a cozy 

atmosphere. We are located 10 minutes 

from Emilia Beach and 8 minutes from the 

CKDO supermarket, feel at homae with us.

Campo de Milho

cidade de São Tomé

moradia.costinha@gmail.com

T: +239 222 56 10, +239 999 77 75

Funchal do Costinha é uma moradia com 

quartos climatizados, wifi grátis e um 

ambiente acolhedor. Estamos situados a 

10 minutos da Praia Emília e á 8 minutos 

do supermercado CKDO. Sinta se em casa 

connosco.

Hotel
LuxanFunchal do

Costinh



restaurant and bar in a modern and cozy 

atmosphere. We are pleased to delight our 

guests with national and foreign meals. 

The specialties of the house are grilled 

and traditional dishes. We also serve Piz-

zas, Hamburgers and shoarmas.

Avenida das Nações Unidas

Cidade de São Tomé

www.facebook.com/papafigo.st

papafigo_restaurante@hotmail.com

T: +239 222 72 61

Restaurante e bar em ambiente descon-

traído, moderno e aconchegante. Temos 

o prazer de encantar os nossos clientes 

com refeições nacionais e estrangeiras,  

como Grelhados, pratos tradicionais, Pi-

zzas, Hamburgers e shoarmas. Agradar os 

clientes é o nosso prato principal!

bar

Restaurant
++ 

guesthouse

Uma guesthouse muito acolhedora com 

óptimas condições, situada perto do mar 

e a 10 minutos do centro da cidade de São 

Tomé. Os quartos estão equipados com ar 

condicionado e acesso grátis a internet, 

com esplanada, bar e um espaço fotográ-

fico. Tratamento familiar, experimente!

A very cozy guesthouse with great con-

ditions, located near the sea and 10 min-

utes from downtown São Tomé. Rooms are 

equipped with air condition and free inter-

net access, with terrace, bar and a photo 

space. Familiar  treatment, try it!

Av. Kwame N’Kruma, Ponta Mina

Cidade de São Tomé

elitineidetur@hotmail.com

T: 239 990 67 42,+239 990 33 17

Papa
FigoMoradi

Elitneide
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The modern Agostinho Neto Hotel is the perfect place to discover the 

islands, for your business or vacations. Located in the heart of the cap-

ital, the Hotel is a quiet, safe and with all comfort. Hotel Agôsto Neto 

has 16 rooms equipped with air conditioning, private bathroom, free in-

ternet, lobby room, restaurant, security 24/24 and everything in the 

heart of the city. Come and enjoy our services!

Avenida Amilcar Cabral

cidade de São Tomé

www.hotelagostoneto.com

netoagosto@cstome.net

T:+239 222 67 28, +239 222 35 84

O moderno Hotel Agôsto Neto é o perfeito lugar para descobrir as ilhas, 

para os seus negócios ou férias. Localizado no coração da capital, o 

Hotel é um recinto calmo, seguro e com todo o conforto. Hotel Agôsto 

Neto possui 16 Quartos equipados ar condicionando, casa de banho pri-

vada, internet gratuita, sala de lobby, restaurante, segurança 24/24 

e tudo no coração da cidade e com serviço tão atento como só pode ser 

num hotel familiar. Venha e desfrute dos nossos serviços!

+++ 
Hotel

Restaurant
Hotel
Agôsto Neto



The Pirates is a seaside restaurant. We have a Menu composed by an 

interesting delicious selection of fish and seafood from the land 

and also from meats, impossible not to be delighted. You will find in 

the Pirate, also a very cozy night-time entertainment area.

Estrada de pantufo, São Gabriel

São Gabriel 

T: +239 989 42 84, +239 992 64 20, 

+239 986 36 93

Restaurant

O Piratas é um restaurante à beira mar. Dispomos de um Menu com-

posto por uma interessante selecção deliciosa de peixes e maris-

cos da terra e também de carnes, impossível não se deliciar. En-

contra no Pirata, também um espaço de Diversão nocturna muito 

acolhedor. Localizado na estrada marginal em direção a pantufo, 

a poucos minutos da cidade de São tomé.

Restaurante
Pirat



***** 
Hotel

Restaurant
Bar

Localization
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Open air restaurant, right at the ocean 

shore line, with fantastic views to the ana 

chaves bay. We serve typical african as 

well as european dishes. We offer facil-

ities for private parties and ceremonies, 

plus we have a car parking available and 

access for physically disabled people.

Praia Lagarto

Cidade de São Tomé

T: +239 222 19 08

restaurante ao ar livre, com vista fan-

tástica para a Baia Ana Chaves. Servimos 

comida tipicamente africana e também 

europeia, oferecemos espaços privados 

e de cerimonias, temos estacionamento 

disponível e também acesso para os defi-

cientes físicos.

++ 

guesthouse

With cozy spaces and culturally rich and 

diversely decorated rooms, The Sweet 

Guest House offers guests ten comfort-

able rooms with solid wood finishes, so 

that it is totally enveloped in the ambi-

ence of the island. All rooms have air con-

dition and wireless Internet access. 

Av Marginal, São Gabriel

Beach Avenue, São Gabriel

www.sweetguesthouse.com 

facebook.com/sweetguesthouse

T: +239 999 30 30, +239 999 07 63

Com espaços acolhedores e decorados de 

forma a criar um ambiente culturalmente 

rico e diversificado, A Sweet Guest House 

oferece aos seus hóspedes dez confor-

táveis quartos, para que se envolva to-

talmente no ambiente da ilha. Todos os 

quartos têm ar condicionado e wifi.

Restaurante
FilomarSweet

Guesthous



+++ 
Hotel

Restaurant

The Hotel offers modern facilities, with 15 

accommodations, of different types: Jun-

ior Suite, Family, Double and Single. We of-

fer you a full range of services. reception 

24 hours a day, room service, restaurant, 

bar, laundry, wifi. Come and get to know 

us! We privilege your comfort.

. Vila dolores

Cidade de São Tomé

www.shboutiquehotel.com 

geral@shboutiquehotel.com 

T: +239 222 62 87 

A 15 minutos do Aeroporto Internacional 

de São Tomé e Príncipe. O Sh boutique ho-

tel   é um Hotel que  dispõe de instalações 

modernas, oferecendo 15 acomodações, 

de diferentes tipologias: Suite junior, 

Familiares, Duplos e Individuais. Receção 

24h, restaurante, lavandaria, wifi e mais.

Snack bar com vista para o coração da 

cidade de São Tomé, mais conhecido pelo 

seu famoso yogurte caseiro e também pe-

las coxas de frango grelhadas. Sinta o 

sabor caseiro mais pertinho de você. 

Restaurant

Snack bar overlooking the heart of the 

city of São Tomé, best known for its fa-

mous homemade yogurt and also for 

grilled chicken legs. Feel the home flavor 

closest to you. 

Rua soldado paulo Ferreira

Cidade de São Tomé

t: 239 990 35 53/+239  222 18 81

Sh Boutique
HotelFloli

Canido
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Bar

It is a cozy space that values your presence, ideal to be in the conversa-

tion and listen to good music. Snacks, natural juices, cocktails, gins and 

caipirinhas are the stars of the Envy Bar. in the centre of São Tomé city, 

close to the portuguese quarter, Instituto camões. .

Rua morta

Cidade de São Tomé

www.facebook.com/EnvyBarSTP/

envybar@outlook.pt

T: +239 985 54 99, +239 222 21 49

É um espaço acolhedor que valoriza a sua presença, ideal para estar 

à conversa e ouvir boa música. Os snacks, sumos naturais, cocktails, 

gins e caipirinhas são as estrelas do Envy Bar. No centro da cidade de 

São Tomé, bairro português, Instituto Camões.

Bar
Envy



Restaurant

Excelente restaurante tradicional da cidade de são Tomé, famoso 

pelo peixe assado e pela deliciosa comida Caseira. Muito aprecia-

do pelos santomenses e uma verdadeira dica de “insider”. Com um 

Ambiente muito familiar e Preços acessíves. A localização é igual-

mente  uma dica para os insiders: perto da estrada marginal em di-

reção a Pantufo. Recomenda-se um táxi.

Traditional restaurant in são tomé, well known by the locals. fa-

mous for its flame grilled delicious fish. friendly and attentive 

staff, managed by a genuine local people and recommended to 

everybody who visits são tomé, although a bit of an insider tip. In 

the words of two clients: “delicious local hideaway. Perhaps the 

best restaurant in Sao Tome.”. close to the coastal avenue in direc-

tion to pantufo. taxi recommended.

Av Marginal, São Gabriel

Beach Avenue, São Gabriel

São Grabriel, São Tomé

T: +239 222 35 55, +239 990 43 53, +239 902 43 53

Restaurante
Dona Tét
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Guesthouse

Porcelana is an accommodation in the cen-

tre of são Tomé city, recommended by its 

good value for money. You can enjoy beau-

tifully decorated rooms, an on site bar, 

free Wi-Fi and free private parking..

Ponte Tavares

Cidade de São Tomé

facebook.com/

porcelana.moradiaturistica

T: +239 222 41 80

Porcelana Albergaria é um alojamento 

no centro da cidade de são tomé, reco-

mendado pela boa relação preço e quali-

dade!  Podem desfrutar de quartos agra-

daveis e com decoração santomense, bar 

no local, acesso Wi-Fi gratuito, estacio-

namento privado gratuito.

A cozy place, Where you will find deli-

cious tropical flavors, overlooking the 

fantastic são tomé landscape. Visit u and 

you will be well served. Welcome to the 

entre santos restaurant, a place that has 

everything to make you happy. 

Vila Maria

Cidade de São Tomé

entresantos2009@hotmail.com

T: +239 222 19 50, +239 990 47 37, 

+239 990 50 90

Restaurant

Um local simpático, onde se come bem o 

sabor tropical, contemplando uma boa 

paisagem. Visite-nos que será bem servi-

do. Servimos tudo para lhe deixar feliz. 

Se Bem-vindo ao nosso restaurante en-

tre santos.

Moradi
PorcelanaRestaurante

Entre Santos



Hoteis, residenciais, 

restaurantes, bares e outros 

estabelecimentos turísticos na 

ilha de são tomé e no ilhéu das rolas.

Hotels, guesthouses,

restaurants, bars and other

touristic companies on

São tomé island and on rolas.

Ilha de São Tomé,
Ilhéu das Rolas

Chegada no ilhéu das rolas,

no sul da ilha de são Tomé

Arrivals dock at rolas islet,

off the southern cost

of São Tomé Island.
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++++ 
Hotel

Restaurant
Bar

Atravessado pela linha do Equador e com uma localização exclusiva e 

reservada no Ilhéu das Rolas este hotel privilegia o contacto intimo 

e continuo com a natureza. De aguas quentes e cristalinas ideais para 

mergulho este é o derradeiro destino remoto tropical. Quartos com 

wi-fi gratuita e ar condicionado. Mergulhe na maior piscina de água 

salgada do continente Africano ou Relaxe e marque uma massagem no 

Spa Ossobô. Centro de mergulho, Restaurante e pool bar.

Crossed by the Equator line and with an exclusive presence in the Rolas 

Islet, this hotel allows a unique and continuous contact with its sur-

rounding nature. The ultimate tropical paradise offers warm and crys-

tal clear waters. All rooms with free Wi-Fi and air condition. Enjoy the 

largest saltwater swimming pool on the African continent or Relax and 

have a massage at the Ossobô Spa. Dive center, restaurant, pool bar.

restana equador resort

ilhéu das rolas

www.pestana.com

reservas.saotome@pestana.com

t. +239 226 11 95

Pestana
Equador



In the middle of luxuriant vegetation and over the sea of tropical 

temperatures, we have bungalows of various types with private 

bathrooms that wait for you and your family, in a place where real-

ity surpasses the dream. Directly at the beach, praia inhame offers 

restaurant, bar, a children’s playground, nautic sports, guided 

hiking tours and boat cruises.
Praia Inhame

Porto alegre, São Tomé

www.hotelpraiainhame.com

reserva@hotelpraiainhame.com 

T:  +239 226 10 82, +239 990 43 12, +239 990 33 06

+++ 

eco lodge

Restaurant

Um paraíso na terra, uma perfeita simbiose entre a natureza e o 

puro prazer de bem-viver, No meio de uma luxuriante vegetação e 

sobre o mar de temperaturas tropicais, temos bungalows de vá-

rias tipologias com WC privativo, para si e para a sua família. Di-

rectamente ao lado de uma praia virgem, oferecemos restauran-

te, bar, parque infantil, desportos nauticos, caminhadas guiadas 

e passeios de barco.

Praia Inham
Eco Lodge



JaléEcolodge is located along the Ma-

lanza River on Jalé Beach in an area that 

integrates mangrove, marine and tropi-

cal forest ecosystems. With private beach 

and restaurant, Jalé ecolodge is the ideal 

place for nature lovers. Managed by the 

NGos Alisei and Marapa.

Av Marginal, São Gabriel

Beach Avenue, São Gabriel

www.ecolodgejale.com

jaleecolodge@gmail.com

T: +239 985 37 38, +239 222 27 92

O Jalé Ecolodge está situado junto ao rio 

Malanza na praia Jalé numa área que in-

tegra os ecossistemas de mangal, mari-

nho e de floresta tropical. Com praia pri-

vada e restaurante, o Jalé Ecolodge é o 

lugar ideal para os amantes da natureza. 

Gerido pelas ONGs ALISEI e MARAPA. 
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Restaurant with sea view and food from 

the ocean and local sources. plus 4 artis-

tically decorated guest rooms. Everything 

right at one of the country’s most beauti-

ful spots, making it an obligatory stop for 

everybody traveling to the Caué district in 

Southern São Tomé.

São joão dos Angolares

São tomé

nelito.mionga.angolares@gmail.com 

nelito.mionga@facebok.com

nelito.pereira@mecc.gov.st

T: +239 992 23 16, +239 226 11 41

++ 

eco lodge 

Restaurant

guesthouse

4 quartos decorados artisticamente e 

uma esplanada com vista para o mar, num 

local mais bonito de São Tomé e Príncipe. 

Pratos à base dos produtos da terra e de-

rivados do mar, paragem obrigatória para 

todos aqueles que se deslocam ao distri-

to de Caué no sul da ilha de São Tomé.

Jalé
Eco LodgMionga



Twenty minutes from the Capital city, Club Santana offers 31 air- 

conditioned bungalows, all set withing the quiet of a secure and 

extensive private park, scattered in stunning nature, with private 

beach, swimming pool, jacuzzi, diving center, water sports, boat 

excursions and a renowned restaurant serving local and interna-

tional cuisine. Come and enjoy our services.

Av Marginal, São Gabriel

Beach Avenue, São Gabriel

www.clubsantana.com

geral@clubsantana.com

T: +239 224 24 00

++++ 
Hotel

Restaurant

A vinte minutos da cidade Capital, o Club Santana dispõe de 31 bun-

galows climatizados, na quietude dum recinto seguro, espalha-

dos numa natureza deslumbrante, com extenso parque privado e 

uma lindíssima praia privada, piscina, jacuzzi, centro de mergu-

lho, desportos naúticos, excursões de barco e um restaurante de 

renome com gastronomia local e internacional. Venha e desfrute 

dos nossos serviços.

Club Santan
Beach Resort



28 | 29

Em Mucumbli poderá desfrutar de uma deslumbrante vista sobre o ocea-

no e do melhor pôr-do-sol da ilha, quer que esteja nos bungalows ou 

no restaurante esplanada onde poderá saborear os pratos da cozinha 

tradicional santomense e pratos da cozinha italiana. Tudo é preparado 

com os produtos biológicos de nossa produção. Não se esqueça de ex-

perimentar também o nosso famoso bolo de chocolate receita da casa.

In Mucumbli you can enjoy a breathtaking view of the ocean and the best 

sunset on the island whether you are in the bungalows or on the ter-

race restaurant where you can taste the traditional dishes of Sao Tome 

and Italian cuisine. Our food is prepared with biological products of our 

production. Do not forget to also try our famous chocolate cake, made 

from the mucumbli house recipe.
Ponta figo, Neves

São Tomé

mucumbli.wordpress.com

mucumbli@gmail.com

T: +239 989 24 34, +239 999 63 75, +239 990 87 37

Mucumbli
Eco Lodge

+++ 

ecolodge

Restaurant



Hoteis e resorts na 

ilha do Príncipe.

Hotels and resorts on

Príncipe island.

Ilha do
Príncipe

Praia Banana no norte

da ilha do príncipe.

Banana beach on the north

of príncipe island.
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++++ 
Hotel

Restaurant
Bar

This carefully restored old plantation house, whose grounds are 

shared with locals, will give you a real sense of the character and his-

tory of Prince Island. It is a garden surrounded by plantation of banana, 

pineapple and cacao. From its 12 authentically decorated rooms, you can 

choose between the Colonial House or the Plantation House with trop-

ical views. Restaurant and a bar to try our famous jackfruit cocktail. 

Roça sundy
Príncipe

www.hotelrocasundy.com

reservations@hotelrocasundy.com

T: +239 997 75 21

Esta antiga casa de plantação cuidadosamente restaurada, cujos ter-

renos são compartilhados com os moradores locais, lhe dará um senti-

mento real do personagem e da história da Ilha do Príncipe. É uma roça 

cercada por plantio de banana, abacaxi e cacau. De seus 12 quartos au-

tenticamente decorados, você pode escolher entre a Casa Colonial ou 

a Casa da Plantação, ambas com vistas tropicais. Restaurante e bar, 

onde se serve o famoso cocktail de jaca.

Sundy
Roça



The Resort is situated on the north coast of Prince Island and is the 

perfect place to stay on this magical Prince Island. We offer you all 

the comfort with a full range of services for your holiday. At Bom 

Bom Island Resort you will find 19 comfortable bungalows. The re-

sort is situated between two beautiful beaches with unique land-

scape. Bom Bom Island Resort is the 1st hotel in Africa to be awarded 

the “Biosphere Responsible Tourism” certification.

ilhéu bom-bom
Príncipe

www.bombomprincipe.com

reservations@bombomprincipe.com

T: +239 225 11 14

++++ 
Hotel

Restaurant
Bar

O Resort esta situado na costa norte da Ilha do Príncipe e é o local 

perfeito para alojar nesta mágica ilha do Príncipe. Oferecemos-

-lhe toda a gama de diversos serviços para as suas férias. No Bom 

Bom Island Resort você encontrará 19 bangalôs confortáveis. O 

resort encontra-se situado entre duas belíssimas praias com pai-

sagem únicas. Bom Bom Island Resort é o 1º hotel em África a ser 

premiado com a certificação “Biosphere Responsible Tourism”.

Bom Bom
Island Resort
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Desfrute de uma experiência íntima com a natureza, na extremidade do 

oceano, rodeada por florestas tropicais. Criando o equilíbrio perfeito 

entre o design natural e o conforto, as 15 casas de tenda do Sundy têm 

amplas áreas interiores e exteriores, terraços privados, alguns com 

sua própria piscina privada. A natureza e o estilo são reforçados pela 

área de jantar de bambu original, onde os produtos orgânicos locais 

transformam as refeições em jornadas culinárias inesquecíveis.

Enjoy an intimate experience with nature, at the edge of the ocean, sur-

rounded by tropical forests. Creating the perfect balance between nat-

ural design and comfort, Sundy’s 15 tent houses have large indoor and 

outdoor areas, including private terraces, some with their own private 

pool. Nature and style are enhanced by the original bamboo dining area, 

where local organic produce turns your meals into unforgettable cu-

linary journeys.
Praia Sundy

Príncipe

www.sundyprincipe.com

reservations@sundyprincipe.com 

T: +351 93 655 3000

+++++ 
Hotel

Restaurant
BarSundy

Prai



Standing guard over five of its own beaches, including the world 

famous Banana Beach, the impeccably stylish and luxurious Belo 

Monte Plantation, has become the preferred gateway to this unique 

island destination. A private lounge with rich leather sofas, as 

well as a boardroom are available. Cozinha tradicional executada 

em estilo contemporâneo e cocktails refrescantes na piscina.

Belo MOnte
Príncipe

www.belomontehotel.com

belomonte@africas-eden.com

T: +239 225 11 52 

Rodeado por cinco praias tropicais, incluindo a famosa praia ba-

nana, o hotel roça belo monte com o seu ambiente de luxo,  tor-

nou-se o ponto de partida ideal para descobrir a lindíssima ilha de 

príncipe. O hotel oferece um restaurante onde a Cozinha tradicio-

nal é executada em estilo contemporâneo. Na piscina servem-se 

cocktails refrescantes. Eventos especiais celebram-se numa sala 

de reuniões, enquanto um lounge oferece momentos de calma.

++++ 
Hotel

Restaurant
Bar

Hotel Roça
Belo Monte
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