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Cód. 13400GR

Dia 1º Manila 
• Domingo 
Chegada ao Aeroporto Internacional 
de Manila. Traslado e assistência ao 
hotel e alojamento. 

Dia 2º Manila 
• Segunda-feira • Café da manhã + jantar.    
Visita guiada da cidade de Manila 
visitando os restos do passado histó-
rico nas Filipinas. Começamos nosso 
passeio pelo Parque Rizal construído 
em homenagem ao herói nacional. 
Em seguida, visitaremos a impres-
sionante cidade murada de Intra-
muros fundada por Legazpi em 
1571, na qual vamos dar um passeio 
agradável chegando ao colégio São 
João Letrán; Catedral e Igreja de 
Santo Agostinho, declarada Patri-
mónio Mundial pela UNESCO; Casa 
Manila, uma antiga residência 
espanhola, que representa a vida 
colonial. Finalizaremos na área do 
Jardim do Forte Santiago, a porta 
mais emblemática em todo o recinto 
amuralhado com suas carruagens e o 
grande pátio ajardinado; em uma 
dependência adjacente está projeta-
da a história desta impressionante 
cidadela durante a Segunda Guerra 
Mundial. Se o tempo e o tráfego per-
mitirem chegaremos mais perto a 
Makati (área moderna) e visitare-
mos o interessante Cemitério e 
Monumento USA (2ª Guerra Mun-
dial). Tarde livre na cidade. Encontro 
no hotel para sair a desfrutar de um 
Jantar + Espetáculo Folclórico em um 
restaurante local. Traslado ao hotel 

Dia 3º Manila/Porto Princesa  
• Terça-Feira • Café da manhã + jantar.    
Traslado pela manhã ao aeroporto 
Naya de Manila Terminal nº 3 para 
tomar o voo doméstico a Capital de 
Palawan chamada Puerto Princesa, 
nome histórico dado por causa de 
sua doca superprotegida para encal-
har barcos todo o tempo. Chegada. 

Rápido traslado ao hotel, para sair 
para jantar em um famoso restauran-
te de frutos do mar. Regresso ao 
hotel e alojamento. 

Dia 4º Porto Princesa/Navegação 
Rio Subterrâneo e Sabang  
• Quarta-Feira • Café da manhã + almoço.  
Saída para viver a grande aventura de 
navegar nas águas do Rio Subte-
rrâneo do Parque Natural de San 
Pablo, considerada uma das sete 
maravilhas naturais do mundo. Acesso 
por mar em Banka até a boca da gran-
de gruta. Uma vez lá, subiremos em 
uma canoa para que um guia especia-
lista nos leve para descobrir as espeta-
culares formações geológicas como 
estalactites, estalagmites no interior 
das cavernas, que destacam o interior 
por onde segue o curso do rio. No fim 
do trajeto e de volta para a terra firme, 
nos aproximaremos da relaxante praia 
de Sabang, onde o almoço será servi-
do em um restaurante local com vista 
para o mar. À tarde regresso para o 
hotel em Porto Princesa. 

Dia 5º Porto Princesa/ 
Ilhas Bahia de Honda  
• Quinta-Feira • Café da manhã + almoço.  
Subiremos em um barco a motor 
para empreender uma aventura de 
navegação “saltando de ilha em 
ilha” a algumas das melhores ilhas e 
ilhotas que compõem as águas crista-
linas que conformam a Bahia de 
Honda perto de Porto Princesa. Des-
cobriremos as ilhas Cowrie e Luli 
Island. Este Tour regular náutico ofe-
rece a possibilidade de praticar snor-
keling, mergulho, nadar em suas 
aguas turquesas ou simplesmente 
relaxar-se tomando sol. Para finalizar 
um delicioso Pique nique em una 
destas ilhas. Ao entardecer, tour 
noturno para observação de vaga-
lumes no Rio Iwanig; embarcaremos 
em canoas para descobrir entre os 
mangues dezenas de vaga-lumes ilu-

minando a exuberância das árvores 
como estrelas no firmamento da 
noite, espetáculo único. Traslado 
para o hotel 

Dia 6º Porto Princesa/Cebu  
• Sexta-feira • Café da manhã 
Traslado pela manhã ao aeroporto de 
Porto Princesa para pegar o voo para 
Cebu. Chegada a Cebu. Traslado pano-
râmico ao hotel. Tarde livre para ter con-
tato com a cidade, que depois de Mani-
la é a mais importante a nível nacional e 
internacional e que possui um impor-
tante legado histórico espanhol. 

Dia 7º Cebu/Bohol  
• Sábado • Café da manhã + Jantar.  
Inicio do Tour para conhecer Cebu 
onde descobriremos a cidade que os 
espanhóis fundaram no século XVI e 
que foi utilizada como base para a 
conquista do resto do arquipélago 
das Filipinas. Visitaremos a Basílica 
do Santo Menino, construída no 
século XVI, centro de fervente pere-
grinação e a mais antiga de todo 
país. Em seu interior poderemos 
admirar uma das imagens mais vene-
radas, a imagem de Santo do menino 
Jesus e seu museu artístico. Muito 
próximo ao lado de uma capela 
anexa e símbolo da cidade, a famosa 
Cruz de Magalhães, levantada no 
lugar onde dizem que Magalhães 
colocou uma cruz de madeira para 
converter ao cristianismo aos habi-
tantes de Cebu. Dali, chegaremos a 
Casa Museu do Jesuíta Gorordo, 
uma das poucas que se conservam 
da época colonial e que oferece a tra-
vés de uma ampla exposição de 
móveis, relíquias e objetos uma visão 
de como devia ser a vida nessa 
época. Continuaremos pelo Forte 
baluarte amuralhado de São Pedro 
e a Praça da Independência; Museu 
Sugbo (antigo cárcere) que nos des-
venda as primeiras expedições com 
Legazpi na cabeça, a rota dos Galeõ-

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) 
- Manila: The Bayleaf Intramuros 4* / Manila 5* 
- Porto Princesa: Princesa Garden 5* / Ivy Wall H. 4*S / 

Canvas Boutique 4* 
- Cebu: Radisson Blu 4*S / Elizabeth 4* 
- Bohol: Bohol Beach Club 4* / South Palms Resort Panglao 4*

Este Programa Inclui: 
- 9 noites de alojamento nos hotéis previstos ou similares.  
- 9 cafés da manhã, 3 almoços, 3 jantares, segundo indicados 
no roteiro.  
- Visitas indicadas no roteiro, incluindo os ingressos com guias 
locais de língua Espanhola.** 
- Excursão ao Rio Subterrâneo (Sabang), Bahia de Honda, e Tour 
de Bohol com almoços.  
- Voos domésticos em classe turista, para os trechos Manila/ 
Puerto Princesa/Cebu.  
- Ferry Cebu/Bohol/Cebu.  
- Traslados com guias locais de língua Espanhola**.  
- Assistência agencia local.  
- Seguro de viagem e documentação da viagem.  

**Por motivos de escassa disponibilidade de guias de língua 
espanhola, excepcionalmente alguma visita e traslado se pode-
rão efetuar com guias de língua Inglesa. 
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Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E:E.C.) 
- Tour regular garantido em Espanhol.  
- Alguns Museus fecham as segundas-feiras, pelo que as visitas 
de os dias 2º e 3º podem se trocar. Solicitamos consultar.  

            
   Filipinas 

         (Incluídos 2 voos domésticos + ferries)

10 dias 
(9 noites de hotel) 

desde 2.130 USD
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Datas de Chegada a Manila: mínimo mínimo 
DOMINGOS 6 pessoas 2 pessoas

7 Abr/23 Jun e 1 Set/15 Dez 2019 2.130 2.590 

24 Jun/31 Ago e 16 Dez 2019/29 Mar 2020 2.355 2.820 

Suplemento quarto individual........................................................... 870

Preços por pessoa (em USD) 
(base quarto duplo, mínimo 2 pessoas)

Suplementos 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 32 

Nota: Datas de Temporada Alta, Natal, Fim de Ano, Semana Santa 2019 e  
Festas locais, rogamos consultar suplementos.

es (1566 a 1813), assim como uma 
perspectiva anual dos acontecimen-
tos de 1893 a 1946 (Influência USA). 
Para finalizar com umas incríveis vis-
tas sobre a cidade devemos subir os 
99 degraus que nos levam ao majes-
toso e tradicional Templo Taoísta. Ali 
se mantém viva a filosofia de Lao-
Tze. À tarde traslado ao Porto de 
Cebu para pegar o Ferry que nos 
levará a Tagbilaran (Bohol). Chega-
da a Tagbilaran e traslado ao Hotel. 

Dia 8º Bohol (Tour da Ilha)  
• Domingo • Café da manhã + almoço.  

Saída para começar a excursão pelos 
lugares mais atraentes da incrível ilha 
de Bohol. A primeira parada será 
para visitar o Centro de Conserva-
ção de társios, perto da cidade de 
Corella em uma área de floresta pro-
tegida, que nos dá a oportunidade de 
ver o társio filipino em seu habitat 
natural e em liberdade. O Társio é um 
pequeno animalejo noturno que habi-
tam em algumas ilhas das Filipinas e 
como uma curiosidade, quando 
sofrem de estresse se suicida! Conti-
nuação da rota para uma das paisa-
gens naturais únicas no mundo: As 
Montanhas de Chocolate. Declara-
da Património Mundial da Humanida-
de pela sua peculiaridade e terceiro 
monumento geológico nacional, em 
uma área de 50 km se erguem 1256 
colinas cobertas de vegetação verde, 
que com a chegada da estação seca, 
tornam-se marrom, como o chocola-
te. Continuação da rota. No caminho  
passaremos pelo magico Bosque 
Man em Bilar, obra artificial feita 
pelo homem para reflorestar uma 
antiga floresta perdida após a II GM, 
um entorno exuberante e sereno com 
milhares de árvores de mogno. Che-
garemos ao Santuário das Borbole-
tas, aprenderemos fatos interessantes 

sobre as centenas de belas espécies 
que vivem nas Filipinas. Em seguida, 
visitar a famosa e impressionante 
Ponte Suspensa, subida em um 
catamarã com o qual navegaremos 
pelo Rio Loboc, um dos rios mais 
impactantes das Filipinas, no qual 
foram gravadas várias cenas de filmes 
famosos, como Apocalipse Now. 
Almoço Buffet a bordo do barco. Na 
parte da tarde, sairemos em direção a 
Igreja de Baclayon levantada a beira 
mar; vai trazer-nos mais perto da his-
tória colonial, pois foi à primeira igre-
ja fundada pelos Jesuítas na ilha. Já no 
caminho para o hotel, aproximada-
mente as 17: 00h, pararemos no Local 
do Pacto de Sangue, onde uma está-
tua representa o Sagundo que teve 
lugar em 1565 em Bohol, pacto de 
sangue sob a tradição tribal entre 
Miguel López de Legazpi e Datu Sika-
tuna e que simboliza a primeira alian-
ça entre Espanhóis e Filipinos. Chega-
da ao hotel. Alojamento. 

Dia 9º Bohol  
• Segunda-feira • Café da manhã.   

Dia livre onde terá a oportunidade de 
relaxar na paradisíaca praia de Alona; 
para os mais inquietos sugerimos fazer 
a visita opcional para a vizinha ilha de 
Palmilacan para desfrutar da observa-
ção de golfinhos e baleias (Abril-
Junho). Na chegada à ilha e depois do 
almoço poderão realizar um passeio 
para conhecer a vida de "baleeiros" 
ou praticar snorkel no "santuário" de 
águas cristalinas em frente ao antigo 
Forte espanhol cheio de uma grande 
biodiversidade marinha. 

Dia 10º Bohol/Cebu 
• Terça-feira • Café da manhã.   

Traslado ao porto para pegar o ferry 
com destino a Cebu (já que não há 
voo para a rota Bohol/Manila). Na 
continuação traslado ao aeroporto. 

MONTANHAS DE CHOCOLATE

PLAYAS DE BOHOL

RIO SUBTERRÂNEO


