
Partida da cidade as 8:30

Rumo à Roça Água Izé - Foi à primeira roça de São Tomé, onde foram lançadas as 
sementes do  cacau. Era a maior roça do país. Armazéns, senzalas, casas dos colonos, 
terreiros, administração, hospital, secadores e fábricas, são o que resta dos tempos idos. 
Localizada a beira mar, alberga hoje cerca de 4 mil pessoas.

Boca de inferno - É um fenómeno natural causado quando as ondas entram numa 
ravina estreita, que termina numa caverna com uma abertura no topo. A água é forçada 
de forma imponente pela abertura criando uma cascata de água que se eleva no ar.

Praia sete ondas - Indescritível! Entre Maio e Outubro, devido à orientação favorável da 
corrente do Golfo, tem a particularidade de reunir ótimas condições para a prática de 
desportos náuticos. Nomeadamente: Surf, Bodyboard e Vela

Praia Mincondó – De fácil acesso desde a estrada, a visão com que se é contemplado 
eleva-nos a outra dimensão.

Roça S. João dos Angolares - com o edifício colonial reconstruído e uma vista 
deslumbrante sobre a floresta e o mar, disfrutando dos saborosos pratos 
confeccionados, ali no alpendre, pelo grande cozinheiro João Carlos Silva e/ou 
alimentando o espírito com os livros e o restante espólio artístico exposto.

Rio Iô Grande – Um dos maiores rios da Ilha. Com origem na Lagoa é um centro de 
diversão aquática para os locais.

Cascata Pesqueira – Bela queda de água, para refrescar!

Malanza - Possui o rio com o mais largo estuário de toda a ilha: o Malanza, ao qual os 
locais chamam ”Malandro” devido ao facto de a orientação da sua corrente variar com 
as marés. Neste rio, de grande caudal mas pequena extensão, existem ilhas fluviais 
“encontra-se a maior reserva de mangues do Arquipélago. Verdadeiro santuário 
ecológico, rico em fauna que habita estes tipos de ecossistemas; galinha-de-água, pato 
marinho, garça-real, maçarico-das-rochas, até podem ser observados macacos entre 
as vegetações a alimentarem-se de frutos tropicais. Habitualmente são organizados 
passeios em canoas que ligam a costa ao interior passando por entre as vegetações”. In 
turismo de S. Tomé. O final da tarde apresenta-se como a altura ideal para a realização 
destes passeios.

Porto Alegre – típica vila piscatória!

Resort  Praia Inhame – Talvez a mais bonita da ilha.!!! Mas, cuidado com os cocos e com 
a cabeça!!! 

Praia Piscina - Intercalada por rochedos que proporcionam a observação de magníficos 
Géisers e areias brancas, situada no fundo de uma falésia, escondida no meio da 
vegetação, é por muitos considerada, a mais imponente de toda a ilha. 

Praia Jalé - Magnífica praia com vista para um pequeno rochedo-ilhéu, onde é 
observável uma significativa colónia de morcegos que aí pernoita. A fauna marinha é um 
dos grandes atrativos da zona sul, com águas quentes, repletas de peixes coloridos e 
fantásticos corais. Este é por isso um local de excelência para muitos mergulhadores ou 
meros observadores, frequentado por tartarugas, espadartes, atuns, baleias e 
golfinhos.

Refeição incluída no percurso 

Regresso as 17:30.
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1 Roça Água Izé

2 Boca do Inferno

3 Praia 7 Ondas

4 Praia Micondó

5 Roça S. João dos Angolares 

6 Rio Iô Grande

8 Malanza

9 Porto Alegre

7 Cascata Pesqueira

10 Resort Praia Inhame

11 Praia Piscina

12 Praia Jalé
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