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O Outono chegou e com ele as primeiras chuvas.
Já sentimos mesmo que o verão acabou. Chegaram também novas
medidas de austeridade pouco animadoras. Mas o verão continua noutras partes do Mundo e vimos como
sempre com ideias, sugestões e propostas para fugir à crise e ao frio que se aproxima. Porque viajar não é só
conhecer outros lugares, mas também voltar a casa com novas energias.
Fabrice Roger

SÃO TOMÉ

DESTINO EM DESTAQUE

A apenas seis horas de voo de Lisboa, é possível desfrutar de um dos últimos paraísos da terra, composto por
paisagem tropical com florestas virgens, flora e fauna única no mundo, praias desertas e paradisíacas, tudo adocicado com a extrema simpatia, generosidade e tranquilidade do seu povo. Este país situado no Golfo da Guiné e
constituído pelas ilhas que lhe dão o nome, além de vários ilhéus adjacentes - como o das Rolas, que tem a particularidade de ser atravessado pela linha do Equador -, é ainda um destino quase por descobrir. Há mesmo quem
diga tratarem-se das ilhas mais bonitas do mundo, oferecendo paisagens naturais tão exuberantes que compensam a ainda reduzida oferta turística do país. As ilhas
atraem pelas suas praias lindas, pelos seus doze meses
de sol, pelas matas selvagens e montanhas, que permitem longas caminhadas por entre vegetação tropical
e ainda oferecem fantásticas oportunidades de mergulho e de vela.
MERGULHO
De origem vulcânica e com localização privilegiada
sobre a linha do equador, São Tomé e Príncipe reúne
as condições ideais para a prática do mergulho e snorkeling durante todo o ano, águas quentes e cristalinas
e morfologia submarina acidentada, rica em fauna e
flora endémica. A temperatura média anual da água
é de 28ºC. A visibilidade ao longo do ano pode variar
entre 10 a 30m. A época seca é a que oferece melhor
visibilidade mas há menos peixe...
Os locais de mergulho em São Tomé e Príncipe distribuem-se por três zonas, Ilhéu das Rolas, aIlha de
São Tomé e Ilha do Príncipe. Para além do mergulho e
do snorkeling, este arquipélago oferece momentos memoráveis de avistamento de golfinhos e baleias corcundas. Os golfinhos dão o ar de sua graça durante
todo o ano já as baleias, mais reservadas, fazem a sua
passagem de Agosto a Novembro.
Outro momento inesquecível é o desovar das tartarugas marinhas. É possível assistir à sua desova durante
todo o ano, embora com maior probabilidade nos meses de Outubro a Abril nas praias a Oeste e Norte, onde

se destaca a praia Micoló. A Sul a praia mais procurada
é a Jalé. Das sete espécies de tartarugas marinhas
existentes no mundo, cinco frequentam as águas
de São Tomé e Príncipe a Eretmochelys imbricata de
nome local “Sada”, a Dermochelys coriacea “Ambulância”, a Lepidochelys olivacea “Tatô”, a Chelonia mydas
“Mão branca” e a Carretta carreta “Cabeça grande”.
É de realçar que São Tomé e Príncipe aderiu à CITES
– Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de
Extinção, que interdita a comercialização e exportação
de produtos de tartarugas marinhas.
SE PRETENDER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O DESTINO E PROGRAMAS, POR FAVOR, CONTACTE-NOS:

info@escapetravel.pt
http://www.escapetravel.pt/Mail/SaoTome2.pdf

Hotel/Barco de liveaboard

Princess Haleema
O Princess Haleema é um dos barcos de liveaboard top
nas Maldivas. O seu ar moderno e decks espaçosos fizeram dele o vencedor do prémio “Liveaboard mais
fotogénico” em 2006. Se que ser apaparicado durante
a sua estadia pelos atóis das Maldivas então este barco é o ideal para si.

Comprimento: 36 metros
Altura: 11 metros
Velocidade: 10 nós
Mergulhadores: 20 (full charter max. 20 pax)

PRAIA

Há três áreas de relaxamento, duas delas com jacuzzis.
Também pode aproveitar os tratamentos de Spa. O
Spa também inclui sauna e banho turco. O barco foi
construído em 2006 e tem 9 cabines e 2 suites no deck
superior. Todos os quartos têm casa de banho e são
bem decorados e confortáveis. Os mergulhos são feitos de outro barco.
O barco estará até Novembro a fazer o circuito Norte
Baa / Lhavyani e no mês de Dezembro nos circuitos
Malé / Ari e Malé / Vaavu / Ari.
MERGULHO
Apesar das Maldivas serem conhecidas mundialmente
pelas suas praias fantásticas e águas transparentes,
cada vez mais a vida debaixo de água está a ganhar o
respeito dos mergulhadores. A ilhas Maldivas têm excelente recifes de coral, mas é a abundância de peixes
que as separam de outos destinos de mergulho.
A maioria dos mergulhos nas Maldivas são derivantes,
onde somos levados pela corrente. Devido á imensidão de canais e passagens entre atóis as correntes
atravessam a cadeia de ilhas transportando os nutrientes. Isto justifica o grande número de peixes que
aproveitam o alimento que passa. Pode sempre contar
ver Napoleões, Peixe Papagaio, Pargos, barracudas,
Lirios ou sweetlips onde quer que a água corra!

http://www.escapetravel.pt/Mail/PrincessHaleema.pdf

Zanzibar

A Tanzânia foi palco da aventura europeia no desbravar da selva africana, um paraíso para inúmeros povos,
que remontam aos Bantos da África Ocidental e do Sul,
contando ainda com os comerciantes chineses, árabes
e persas. Portugueses e alemães marcaram também
presença neste território, mas foram os ingleses que
maior domínio exerceram no país. A independência seria finalmente conseguida em 1961.
A ilha de Zanzibar é considerada um dos lugares mais
exóticos do planeta: mistura mundo árabe com África
negra e colonização britânica. A praia realmente sensacional da ilha fica na ponta norte: é Nungwi, que
também é uma vila de pescadores. A pequena (e labiríntica) capital – a cidade histórica de Stone Town – é
fascinante, e merece pelo menos duas noites de estadia em algum hotelzinho de charme. Aconselhamos o
marisco e as frutas tropicais, como também o café e o
chá, o gin chamado Konyagi, o licor Afrikoko e o vinho
Dodoma.
Quando ir: Julho a Fevereiro.

É difícil descrever o ambiente descontraído e a atmosfera rústica do hotel. A vista para o mar é deslumbrante
e a comida destaca-se sendo, todas as noites, o menu
do Chef Samir aguardado com expectativa. A equipa
é muito afável e tudo faz para garantir que nada lhe
falte. O ambiente intimista é ideal para quem procura
relaxamento, tranquilidade e refeições 5 estrelas!
Site do hotel: http://www.rasnungwi.com/

