
 

 

FILIPINAS 

16.03.2019 

- 

30.03.2019 

 Filipinas, um enorme país a descobrir! 

Visitado em 1521 pelo português Fernão de Magalhães, este é um país 

multicultural a ser visitado, pelo menos uma vez na vida! 

Paisagens inebriantes, vulcões e crateras, extensas e desertas praias de águas cristalinas, 

misticismo e muita religiosidade fazem das Filipinas um país único. 

 

1º dia - 16 março (Sábado) - LISBOA | DUBAI 

Comparência no aeroporto de Lisboa 3h antes da partida para formalidades de embarque em 
voo Emirates com destino ao Dubai. 
 

2º dia - 17 março (Domingo) - DUBAI | MANILA 
Mudança de avião e embarque em voo Emirates com destino a Manila (restante noite a 
bordo). Chegada, acolhimento e transporte privado ao hotel Manila Península (ou similar). 
Restante tarde livre. Jantar no hotel e alojamento.   
 
3º dia - 18 março (2ª feira) - MANILA 
Pequeno almoço no hotel. Visita a Intramuros, a cidade muralhada construída pelos espanhóis 
no século XVI, e ao Cemitério Americano de Manila. 
Almoço no famoso Ilang-Ilang Café no Hotel Manila. 
Jantar no Restaurante Bonifacio Global City (ou similar). 
Regresso ao hotel e alojamento.  
 
4º dia - 19 março (3ª feira) – TAGAYTAY 
Pequeno almoço no hotel. Visita de dia inteiro a Tagaytay, com visita ao Lago Taal e ao seu 
Vulcão.  
Almoço no Restaurante Josephine’s. 
Regresso ao hotel e jantar. Alojamento em Manila.  
 
5º dia - 20 março (4ªfeira) - MANILA | BANAUE 
Pequeno almoço no hotel e check out. Transfer ao aeroporto para voo interno com destino a 
Cauayan. Chegada e encontro com o guia local. Transporte em direção a Banaue e almoço em 
Langkawi (capital da província de Ifugao) em restaurante local. Este percurso demora certa de 
4 horas, durante as quais iremos fazendo paragens para admirar os famosos socalcos de 
cultivo de arroz. Chegada ao hotel, check in e jantar. Alojamento. 
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 6º dia - 21 março (5º feira) - BANAUE  
Pequeno almoço no hotel, e saída de manha cedo com destino a Hapao ou Batad Terraces. 
Este é um percurso que demora pelo menos 45 minutos desde o hotel. Faremos algumas 
paragens ao longo do percurso para admirar a paisagem. O percurso de caminhada de Hapao é 
mais fácil de fazer comparativamente com Batad. O que faz deste um percurso de excelência é 
o seu formato em arena e as suas magnifica quedas de água. O percurso de caminhada dura, 
no máximo, 4 horas.  
Almoço tardio servido em Banaue. Regresso ao hotel para repousar. Jantar no hotel e 
alojamento.  
 
7º dia - 22 março (6ª feira) - BONTOC | SAGADA 
Pequeno almoço no hotel e saída em direção a Sagada. Pequena paragem em Bontoc, região 
da Tribo Bontoc, temidos guerreiros do século passado. Almoço em Sagada no restaurante 
Brew. Visita ao Echo Valley onde poderemos ver os incríveis caixões suspensos. Visita à 
caverna de enterro Lumiang incluído no percurso.  
Chegada ao hotel. Jantar e alojamento. 
 
8º dia - 23 março (Sábado) - SAGADA | VIGAN 
Pequeno almoço.  
Saída com destino a Vigan cruzando a totalidade da província de Montanha. Chegados a Vigan 
almoço no Café Leona Restaurante. 
Breve tour panorâmico a Vigan Cidade Património, passagem pela Manção Syquia , pelo 
museu Padre Jose Burgos, e pelo  Museu Crisólogo. Check in no hotel Luna (ou similar). Jantar 
e alojamento. 
 
9º dia - 24 março (Domingo) - VIGAN | LAOAG CITY | MANILA 
Pequeno almoço. Saída para continuação da visita a Vigan e almoço no Hidden Garden. 
Pela tarde visita à cidade de Laoag. Durante o percurso visitaremos a Igreja de Paoay, e a 
antiga casa de férias de Ferdinand Marcos. Jantar ligeiro antes das formalidades de embarque 
em voo doméstico com destino a Manila. Chegada e transfer para um hotel perto do 
aeroporto. Check in e alojamento.  
 
10º dia - 25 março (2ª feira) - MANILA | BOHOL 
Pequeno almoço e transfer para o aeroporto para formalidades de embarque em voo 
doméstico, com destino a Bohol.  
Acolhimento e saída de imediato para uma visita de meio dia de cidade. Almoço no 
restaurante Paprika.  
Check in em hotel. Tempo para relaxar na praia. Jantar e alojamento no hotel.  
 
11º dia - 26 março (3ª feira) - BOHOL 
Apos o pequeno almoço, saída para visita de dia inteiro a Bohol com especial incidência no 
Santuário dos Társios, pequenos primatas de olhos grandes que vivem agarrados às arvores, e 
que se encontram em vias de extinção. Passagem pelas curiosas Colinas de Chocolate.  
Cruzeiro para almoço no Loboc River. Jantar na Bee Farm (ou quinta das abelhas)  
Alojamento em Bohol. 
 
12º dia - 27 março (4ª feira) - BOHOL | CEBU  
Pequeno almoço. Partida de Bohol com destino a Cebu, em ferry boat.  
Chegada, acolhimento e saída para tour em Cebu. 
Almoço em restaurante local. Continuação do percurso até ao hotel, jantar e alojamento.  
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13º dia - 28 março (5ª feira) - BOHOL | MOALBOAL 
Pequeno almoço. Saída de manhã cedo em direção a Moalboal, até à Ilha do Pescador. 
Possibilidade de efetuar mergulho com mascara, nadando com peixes e tartarugas.  
Almoço na praia. Regresso a Cebu. Alojamento. 
 
14º dia - 29 março (6ª feira) - CEBU | DUBAI  
Pequeno almoço no hotel. Manha livre em Cebu. Em hora a combinar, transporte ao aeroporto 
para formalidades de embarque em voo Emirates, com destino ao Dubai. 
 
15º dia - 30 março (Sábado) - DUBAI | LISBOA 
Chegada ao Dubai, e mudança para voo Emirates com destino a Lisboa. 
Fim de viagem. 
 
 

Quarto duplo                                                     4.395€ 
Suplemento quarto individual                           930€ 

 

                             

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREÇOS POR PESSOA (mínimo de 10 participantes) 

O PREÇO INCLUI 

O PREÇO NÃO INCLUI ✓ Passagem aérea em classe económica para 
percurso Lisboa /Dubai / Manila e Cebu/ Dubai/ 
Lisboa, em voo regulares Tap com direito a 1 
peça de bagagem com 23 kg; 

✓ Passagens aéreas em voos domésticos Manila/ 
Cauayan, Laoag/ Manila e Manila/ Bohol; 

✓ Guia acompanhante Novas Fronteiras 
✓ 12 noites de alojamento; 
✓ 11 almoços e 10 jantar conforme programa; 
✓ Todos os transportes como indicado no 

programa; 
✓ Guias locais; 
✓ Todas as visitas mencionadas no itinerário ; 
✓ Todas as entradas mencionadas no programa; 
✓ Todos os impostos aplicáveis; 
✓ Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 

montante de 398.58€ (à data de 05/07/2018) – a 
reconfirmar e actualizar na altura da emissão da 
documentação; 

✓ Seguro Multiviagens;  

 

 

 Gratificações a guias e motoristas;  

 Tudo o que não esteja como incluído de 

forma expressa; 

 Despesas de caráter pessoal designados 

como extras. 

 

NOVAS FRONTEIRAS 
Fátima Mendes 
T: 210 536 596 
Email: fatima@novasfronteiras.pt 
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE 
1250-068 Lisboa 
 

mailto:fatima@novasfronteiras.pt

