Treking potovanje Sao Tome
Datum odhoda: 21.10.2020
Cena: 2199 EUR
Visa: ni potrebno
Cepljenje: NE
Malarija: Priporočljivo
Nevarne živali: načeloma ne
Posebnosti: 10 najskrivnostnejših držav na svetu!

Da se lažje odločim:

-

Popolnoma ne-turistični otok (pristnost!)

-

Tropska vegetacija ekvatorja (nepredstavljivo)

-

Fantastične plaže (peščene plaže v objemu Atlantika)

-

Super trekingi po neokrnjeni naravi (lokalni vodniki nas bodo navdušili)

Otok Sao Tome preprosto navduši s svojo skromnostjo, drugačnostjo, pristnostjo – doživite
raj, preden ga uniči masovni turizem!

Program:

1.dan (potovanje Ljubljana - Lizbona)
Zbor potnikov in transfer do bližnjega evropskega letališča, od koder poletimo v Lizbono.
Kratek transfer do hotela in po namestitivi prevoz z javnim avtobusom do središča Lisbone
(po želji). Nočitev.

2. dan (Lizbona – Sao Tome)
Zgodnji zajtrk, transfer do letališča in let na otok Sao Tome. Nepredstavljiva drugačnost že na
prvi pogled. Po ureditvi carinskih formalnosti transfer do prestolnice Sao Tome, namestitev in
prvo odkrivanje nekdanjega bisera Gvinejskega zaliva. Pozno zvečer se nam pridruži Derio,
naš lokalni vodnik.

3.dan (Ogled Sao Tome prestolnice in popoldan obisk bližnje čokoladnice)
Po zajtrku City Tour z lokalnim vodnikom, na katerem bomo spoznali kolonialno preteklost
otoka in mesta, občutili bomo vsakdanji utrip mesta, obiskali tržnico (ki preprosto navduši z
raznolikostjo) in nenazadnje obiskali trdnjavo Svetega Sebastjana. Mesta ne moremo zapustiti
brez tradicionalnega kosila v eni izmed lokalnih restavracij. Po poznem kosilu obisk lokalne
čokoladarnice (vstopnina 4 EUR).

4. dan (Botanični vrt in treking do vulkanskega kraterja Lake Melo)
Še en zelo bogat zajtrk in že so na poti do botaničnega vrta, kjer nas pričaka naš lokalni
vodnik Francisco. Ogled izredno bogatega botaničnega vrta z prevladujočimi endemični
rastlinami otoka Sao Tome, nato nadaljujemo po obrobju nacionalnega parka Obo do jezera
Melo, kar je pravzaprav vulkanski krater. Cvetoča pokrajina, obdelovane terase, bujna
vegetacija, zdravilna drevesa...izjemno zanimiv in poučen dan.

Čas hoje: 4 ure, višinska razlika: 450 metrov

5. dan (Obisk destilarne in bližnjih plaž)
Podamo se v smeri severnega dela otoka, saj najprej obiščemo bližnji vrtec, nato se podamo
do najlepših plaž tega dela otoka. Preden se vrnemo v Sao Tome na prosto popoldan, nas čaka
še obisk lokalne destilarne ruma – zagotovo nepozabna in ednstvena izkušnja.

6. dan (dopoldan prosto, popoldan izlet v notranjost otoka)
Dopoldan prosto, popoldan se podamo na poldnevni izlet po osrednjem delu otoka (nasadi
kave), spoznavamo zgodovino, ljudi, kulturo….in predvsem lokalno kulinariko. Obiščemo
področje Monte Cafe.

7. dan (treking po osrednjem delu otoka)
Še en nepozaben treking po pristnem otoškem pragozdu. Tuneli nas bodo popejali do
najlepšega slapu, sprehodili se bomo po tunelo netopirjev, odkrivali pristno floro..in odkrivali
zdravilne rastline.
Čas trekinga: 4 ur (višinska razlika 500 metrov)

8. dan (Poslovimo se od Sao Tome in že smo na poti proti ekvatorju)
Zgodnji zajtrk in že smo na poti proti južnemo delu otoka, kjer se bohotijo nekoč mogočne
kolonialne »haciende« (nepredstavljivo), si privošćimo kokos s pogledom na izjemne klife, se
ustavimo v lokalnih vasicah, kjer je srečanje z belopoltim turistom velik dogodek in končno
prispemo na skrajni jug otoka, naše domovanje za naslednji dve noči. Pozdravila nas bo
prekrasna plaža v objemu kokosovih dreves.

9. dan (južni del otoka in obisk ekvatorja)
Pozen zajtrk in že nas lokalni gospod z malo večjim čolnom popelje na 30 minutno plovbo na
otok Rolas. Bombažno peščene plaže, idilična lokalna vasica in gozd kokosa..rahel treking
(30 minut) in že smo na točki, ki označuje ekvator. Noro. Sprehod čez cel svet, sputimo se na
južni del otočka Rolas (je že na drugi strani poloble) in po slabih 30 minutah prispemo na
plažo sanj. Prd nami je cel popoldan kopanja, sončenja, uživanja – žal brez koktajlov.

Čas hoje: 3 ure, višinska razlika: 300 metrov

10. dan (Južni del otoka – Sao Tome)
Pred zajtrkom nas čaka krajši sprehod do bližnje vasice, kjer se srečamo z lokalnimi ribiči in
že smo med mogočnimi mangrovami. Z čolnom se zapeljemo v notranjost zaliva, kjer
pričakujemo lokalne opice. Popoldan prosto na prekrasni plaži ali kratek sprehod do še lepših
plaž.

11. dan (Sao Tome – Evropsko letališče – Ljubljana)
To je to. Nepozabna dogodivščina, spomini ostanejo.

Fakultativno: dvodnevni nepozaben vzpon na najvišji vrh Pico (stopnja 3!) na 2029
metrov
Po zajtrku začnemo z trekingom po Obi nacionalnem parku v smeri najvišjega hriba – Pico de
Sao Tome (2024 metrov nad morjem) . Treking nas bo popeljal čez raznolike mikro-klimatske
pasove, od blizu bomo spremljali najvišji vrh državice Sao Tome in Principe, spoznavali
bujno vegetacijo, se navduševali nad razgledi.
Drugi dan v zgodnjih jutranjih urah nadaljujemo z trekingom, saj si želimo ujeti prve sončne
žarke. Noro, nepozabno, avanturistično in pristno. Spanje v šotoru. Lokalni vodniki nas bodo
podučili o vseh malenkosti, zdravilnih rastlinah, ... Venomer pa mogočna vegetacija, ki jo
lahko pričara le ekvator! Tudi za večerjo in zajtrk poskrbljeno.
Čas trekinga (prvi dan 8-9 ur in višinska razlika 1200 metrov; drugi dan 8 ur in višinska
razlika 550 metrov)

Doplačilo na licu mesta za dvodnevni vzpon na Pico: 110 EUR

Cena vključuje: transfer do bližnjega letališča, letalski prevoz, namestitev v hotelu 2/3
zvezdice na bazi nočitev z zajtrkom (preverjen hotel), na trekingu spimo v šotorih (1 x ) –
polni penzion na trekingu, lokalni vodnik, ogledi po programu, vsi lokalni prevozi po
programu, organizacija in slovensko vodenje.
Cena ne vključuje: vse nakupe osebne narave, kosila/večerje razen po programu, vse
storitve izven programa.
Doplačilo za single sobo: 190 EUR
Obvezno doplačilo: napitnine 30 EUR za lokalne vodnike

