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yon levantada à beira mar nos trará a 
história colonial, pois foi primeira 
Igreja fundada pelos jesuítas na ilha. 
No caminho passaremos pelo mágico 
Bosque Man feito em Bilar, obra 
artificial realizada pelo homem para 
reflorestar um antigo bosque perdido 
após a II GM. Chegada ao Centro de 
Conservação de Társios, onde tere-
mos a oportunidade de ver os Társios 
filipinos em seu hábitat natural e em 
liberdade, pequeno animalejo notur-
no que habita em certas ilhas das Fili-
pinas e que como curiosidade quan-
do sofre estrese se suicida! Parare-
mos no local do Pacto de Sangue, 
onde uma estátua que representa o 
“Sagundo” que foi um pacto de san-
gue realizado em 1565 em Bohol, 
entre o Explorador Espanhol Miguel 
López de Legazpi e Datu Sikatuna, 
Chefe de Bohol para selar sua amiza-
de seguindo a tradição tribal, e que 
simboliza a primeira aliança entre 
espanhóis e filipinos. No Santuário 
das Borboletas, aprenderemos fatos 
interessantes sobre as centenas de 
belas espécies que vivem nas Filipi-
nas. Em seguida, passaremos pela 
famosa e impressionante Ponte Sus-
pensa, subidos em um catamarã com 
o qual navegaremos para realizar o 
cruzeiro 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. À tarde regresso ao hotel. 

Dia 5º Bohol-Cebu 
• Quinta-feira • Café da manhã + Jantar.   
Traslado ao porto para tomar ferry 
(2h.) com destino a Cebu. Primeira 
capital das Filipinas e ponto de entra-

da dos primeiros navegantes e mis-
sionários. Chegada e tour panorâmi-
co pela cidade. Almoço em Restau-
rante local. Alojamento no hotel. 

Dia 6º Cebu 
• Sexta-feira • Café da manhã + jantar.   
Iniciaremos o Tour para conhecer 
Cebu: Visitaremos a Basílica do 
Santo Menino, construída no século 
XVI, onde poderemos admirar uma 
das imagens mais veneradas, a ima-
gem de Santo do menino Jesus e seu 
museu artístico. Em 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 três que conservam da 
época colonial e que oferece a través 
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 desvenda as 
primeiras expedições com Miguel 
López de Legazpi na cabeça, a rota 
dos Galeões (1566 a 1813). Para 
finalizar com umas incríveis vistas 
sobre a cidade devemos subir os 99 
degraus que nos levam ao majestoso 
e tradicional Templo Taoísta. Ali se 
mantém viva a filosofia de Lao-Tze. 
Traslado ao hotel. Jantar e alojamen-
to no hotel.  

Dia 7º Cebu 
• Sábado • Café da manhã.  
Na hora indicada traslado ao aero-
porto.
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Este Programa Inclui: 
- Voos domésticos classe turista, para os trajetos Manila-Bohol 

(Aeroporto Tagbilaran). 
- Ferry Bohol / Cebu (2 horas) 
- 6 noites de alojamento nos hotéis previstos ou similares. 
- 6 cafés da manhã e 3 jantares segundo indicados no itinerário. 
- Visitas indicadas no itinerário (8 visitas), incluindo as entradas 

com guias locais de língua espanhola**. 
- Traslados com guias locais de língua espanhola**. 
- Assistência agencia local. 
- Seguro de viagem e documentação informativa. 

**Por motivos de escassa disponibilidade de guias de língua 
espanhola, excepcionalmente alguma visita e traslado se pode-
rão efetuar com guias de língua Inglesa.

 
    Filipinas 
       (Incluídos Voo doméstico + ferry)

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

Dia 2º Manila 
• Segunda-feira – Café da manhã + Jantar. 
Visita guiada pela cidade de Mani-
la: Parque Rizal construído em 
homenagem ao herói nacional. Em 
seguida, visitaremos a impressio-
nante cidade murada de Intramu-
ros fundada por Legazpi em 1571, 
na qual vamos dar um passeio agra-
dável chegando ao colégio São João 
Letrán; Catedral e Igreja de Santo 
Agostinho, declarada Património 
Mundial da UNESCO; Casa Manila, 
antiga residência espanhola, que 
representa a vida colonial. Finalizare-
mos na área Ajardinada do Forte 
Santiago, a porta mais emblemática 
em todo o recinto amuralhado com 
suas carruagens e o grande pátio 
ajardinado.  Se o tempo e tráfego 
nos permitir chegaremos mais perto 
de 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/Bohol (Praia/Ilhas) 
• Terça-feira • Café da manhã.  
Traslado ao aeroporto para pegar um 
voo de manhã cedo, no terminal de 
voos domésticos com destino a ilha 
de Bohol. Dia livre onde terá a opor-
tunidade de se relaxar na paradisíaca 
praia de Bohol Beach, ou realizar a 
visita opcional para a vizinha ilha de 
Palmilacan para desfrutar da observa-
ção de golfinhos e baleias (Abril-
Junho), que inclui almoço e um tour 
para conhecer a vida dos "caçadores 
de Baleias" ou praticar snorkel no 
"santuário" de águas cristalinas. 
Possibilidade de extensão a Praias de 
Bohol (Ver detalhes na pagina 127).    

Dia 4º Bohol 
• Quarta-feira • Café da manhã.  
Saída para começar a apaixonante 
excursão pelos lugares mais atrativos 
da incrível ilha de Bohol. A primeira 
parada será uma das paisagens natu-
rais únicas do mundo, As Montan-
has de Chocolate, declaradas Patri-
mônio da Humanidade por sua pecu-
liaridade e terceiro monumento geo-
lógico nacional. A Igreja de Bacla-

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) 
Manila: The Bayleaf Intramuros 4* / Manila 5* 
Cebu: Radisson Blu 4*S / Elisabeth 4* 
Bohol: Bohol Beach Club 4* / South Palms Beach Resort 4* 

Tanto em Manila como na própria Ilha de Bohol/Panglao existe a 
possibilidade de utilizar hotéis melhores com suplemento; Para 
ampliar os dias de estadia utilize preço de noites extras.

Notas e Condições  
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E:E.C.) 
- Tour exclusivo garantido em Espanhol.  
- (**) Por motivos de escassa disponibilidade, dos guias de lín-

gua espanhola, excepcionalmente alguma visita e traslado po-
derão ser realizados com guias em inglês. 

- Consultar eventuais suplementos para estadias compreendidas 
em Temporada Alta. Ver quadro “Outros suplementos”. 

- Alguns Museus fecham as segundas-feiras, pelo que as visitas 
de os dias 2ºe 3º podem se trocar. Solicitamos consultar.  
Vistos:  
- Não é necessário visto de entrada para estadias de férias infe-

riores a 21/30 dias. Esta é a regra geral para todos os países la-
tino-americanos, alguma exceção, por favor, consultar. 
Voos:  
- Voos aéreos diretos partem de Los Angeles e São Francisco a 

Manila (14 horas) e a Cebu de Los Angeles, 3 frequências por 
semana.

PASSEIO PELO RIO LOBOC

HOTÉIS 
4*/4*S/5*

1 VOO DOMÉSTICO + FERRY +  
3 JANTARES e 8 VISITAS

7 dias 
(6 noites de hotel) 

desde 1.240 USD

CRUZ DE MAGALHÃES E CONJUNTO HISTÓRICO - CEBU

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

Datas de Chegada a Manila: mínimo mínimo 
DOMINGOS 6 pessoas 2 pessoas

7 Abr/23 Jun e 1 Set/15 Dez 2019 1.755 1.240 

24 Jun/31 Ago e 16 Dez 2019/29 Mar 2020 1.985 1.690 

Suplemento quarto individual........................................................... 585

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.
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