11 DIAS DESDE

2.275 €

CALCULAR
PRECIO

(Taxas e combustível incluídos)

Essência das Filipinas
FILIPINAS MANILA · CEBU · BOHOL

CIRCUITO REGULAR • 1 ALMOÇO • NOVIDADE
Dia 1 Portugal/Manila
Dia 5 Cebu
Partida em voo com destino a
Pequeno-almoço. A fama de Cebu
Manila, via Istambul. Noite a bordo. como um dos principais destinos
turísticos debe-se ao seu clima e à
Dia 2 Manila
sua acessibilidade durante todo o
Chegada a Manila. Resto do dia
ano. O percurso pela cidade começa
livre para passear pelas ruas de
com uma visita ao majestoso
Manila, e deixar-se levar pelos seus
templo taoista, construído em
contrastes e mistura de tradições.
1872, e em cujo interior se pode
Alojamento.
observar uma réplica da Muralha da
Dia 3 Manila
China. Passaremos pelo Capitólio
Pequeno-almoço. Visita da
Provincial e o Mercado de Carvão, o
cidade. O percurso começa no
maior e mais antigo da cidade, onde
distrito financeiro de Makati,
se reúnem os agricultores de Cebu.
um dos locais mais atraentes da
Visita à Basílica Minore do Santo
cidade. Em seguida, entraremos
Menino, a Igreja Sagrada da cidade,
na história do país visitando Fort
que alberga a venerada estátua do
Bonifacio e o cemitério americano. Menino Jesus que data da época de
Seguimos para o Parque Rizal,
Magalhães e muito perto da Basílica
que recebe o seu nome em honra
teremos a oportunidade de ver a
ao heríi nacional, o Dr. José Rizal.
Cruz de Magalhães, o lugar onde
Depois de uma breve paragem no
se instaurou o cristianismo pela
seu monumento dirigimo-nos à
primeira vez em Cebu. Seguiremos
histórica cidade amuralhada de
para o Forte São Pedro, o primeiro
Intramuros, que mostra a essência bastião militar no país. A última
atual da cidade; uma combinação
paragem será a Casa Gorordo, lar
do antigo com o moderno.
do primeiro bispo filipino Juan
Seguimos para Fort Santiago, este Gorordo. Atualmente acolhe um
forte de pedra, guarda a entrada à museu repleto de antigas relíquias
cidade desde a baía de Manila e foi que ajudarão a imaginar como se
testemunho dos momentos mais
vivia no século XIX.
importantes na história da Filipinas.
Dia 6 Cebu/Bohol
Seguimos para Quiapo, o distrito
Pequeno-almoço. Saída para o
central de Manila, conhecido como
cais para embarcar no ferry para a
o coração da cidade, graças aos
paradisíaca Ilha de Bohol. Esta ilha,
seus mercados e bazares. A visita
é com outras ilhas, uma joia por
finalizará no cemitério chinês, onde
descobrir, tanto pela sua natureza
encontrará uma fusão de religiões e
como pelas suas espetaculares
mausoléus.
praias. Resto de dia livre.
Dia 4 Manila/Cebu
Dia 7 Bohol
Pequeno-almoço. Partida em voo
Meia pensão. Hoje realizaremos
para Cebu. Resto de dia livre para
uma excursão de dia completo à
descobrir esta cidade referência
bela planície de Bohol. A primeira
nas Filipinas. Atualmente Cebu, é
paragem será na Fundação Tarsier,
conhecida como “a Cidade Rainha
na cidade de Corella, que serve
do Sul”, é o centro económico e
como refúgio aos primatas mais
turístico do sul do país. O melhor
pequenos do mundo, o Tarsero.
é percorrer as suas ruas e entrar na
Aqui teremos a oportunidade de
sua forma de vida, para conhecer de
observar estes diminutos e inusuais
perto os segredos que esconde.

animais no seu habitat natural. Em
seguida dirigimo-nos a Baclayon,
onde realizararemos uma breve
paragem no Blood Compact Site,
uma escultura comemorativa que
simboliza a amizade histórica
entre espanhóis e filipinos. Visita
à centenária igreja Baclayon, que
alberga uma importante coleção de
arte religiosa. Através da floresta
artificial de Bilar, chegaremos às
espetaculares Chocolate Hills,
a maravilha geológica do país.
Paragem para admirar esta inusual
paisagem composta por mais de
1.260 colinas. À distância estas
colinas parecem enormes gotas
de caramelo e recebem o nome de
“chocolate” já que mudam de cor
segundo a estação, no verão a cor
é castanha. Acabaremos o percurso
na cidade de Loboc com um cruzeiro
pelo rio Loay. Almoço servido a
bordo, enquanto desfrutamos das
vistas dos manguezais e plantações
de palma.
Dias 8 e 9 Bohol
Pequeno-almoço. Dias livres para
descansar nas praias da ilha, realizar
alguma excursão facultativa,
desfrutar das suas gentes e toda a
natureza que esconde este enclave
único no mundo. Recomendamos
não deixar passar a oportunidade
de realizar snorkel nas suas águas
cristalinas, descubrir os seus
mercados, e, sobretudo, provar a
gastronomia local, uma mistura
“crioula” que seguramente é
impossível encontrar noutro lugar
do mundo.
Dia 10 Bohol/Manila/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo
de regresso a Portugal, via Manila.
Noite a bordo.
Dia 11 Portugal
Chegada.
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Nossos serviços

Partidas

Voo de linha regular classe
Segundas.
económica (reservas em classes
Notas de partida:
especiais). Alojamento e pequeno- Turkish Airways: Lisboa/Porto
almoço. 1 almoço (bebidas não
incluídas). Circuito regular com guia
em espanhol. Assistência à chegada
em cada cidade com guia em
espanhol, exceto os transfers que
se realizarão com chofer em inglês.
Seguro de viagem.

Importante saber

Não existe uma classificação
oficial dos hotéis nas Filipinas. A
classificação dada é meramente
indicativa e corresponde às normas
do país.

Preços (Mín. 2 pessoas)
Cat. B
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Preço

S. Indiv.

Preço

S. Indiv.

1 abr-22 out

1.875

585

2.130

860

Suplemento Cat. A. 10-27 abr: 205 €. (p./pessoa).
Suplemento meia pensão (8 jantares) sem bebidas. Cat. B: 255 €. Cat. A: 350 €. (p./pessoa).
Suplemento tour privado em espanhol ou inglês. Mín. 2 pessoas: 430 €. (p./pessoa).
Informação aérea.
Turkish Airlines: Preços baseados em classe P. Supl. 30 jun-15 set. L: 250€
Taxas aéreas e combustível (aprox.). TK: 400 €.
Consultar outras classes de reserva e outras companhias aéreas.

Hotéis
Cat. B
Manila. 2 noites
Cebu. 2 noites
Bohol. 4 noites
Hotéis previstos ou categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai.

Cat. A

Temporada

St. Giles Makati/4H
Costabella Tropical Beach/4H
Bohol Beach Club/4H

Cat. A

The Manila/5H
Costabella Tropical Beach/4H
South Palms Resort/4HSup.

