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DESTAQUES DO ROTEIRO:

ILHAS FILIPINAS

TAGAYTAY
Localizado a aproximadamente 1 hora e meia de
distância de Manila e a 2.250 metros acima do nível
do mar, Tagaytay é um local revigorante que oferece
uma paisagem majestosa das águas azuis e calmas do
Lago Taal, onde, ao centro, está aninhado o vulcão
Taal.

BALICASAG ISLAND
Situada próximo a Bohol, a ilha de Balicasag é uma
pequena ilha na costa da Ilha Panglao, com apenas
600 metros de diâmetro. Trata-se de um santuário
marinho com praia de areias brancas e belos corais
tanto em águas rasas quanto em águas profundas. É
um lugar perfeito para praticar mergulho.

TARSIERS
O Tarsier ou Tarsius é um gênero de primata que
vive somente nas Filipinas. É considerado o menor
primata do mundo e se alimenta, basicamente, de
insetos. Com olhos gigantes, passam praticamente
todo o dia dormindo e são muito bem adaptados a
vida noturna. Em Bohol, teremos a oportunidade de
conhecer este pequeno animal.

EL NIDO
Dentro da municipalidade de El Nido está a maior
reserva marinha das Filipinas. Grandes belezas
naturais e marinhas desta reserva podem ser
contempladas visitando diferentes ilhas e
conhecendo verdadeiros paraísos, dentre eles lagoas
formadas pela erosão das formações costeiras das
ilhas.

ILHAS FILIPINAS
2018

15 Dias
Saídas: 10 de janeiro, 11 de abril e 14 de novembro.
Dubai

Manila

Bohol

1º Dia – São Paulo
[-,-,-]
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos às
21h00.
2º Dia – São Paulo/ Dubai
[-,-,-]
Partida às 1h15, no voo Emirates 262, com destino a
Dubai. Chegada prevista em Dubai para às 21h15.
Recepção e traslado ao hotel.
3º Dia – Dubai
[C,A,-]
Manhã livre para atividades independentes. Em horário
conveniente, sairemos do hotel para um almoço especial
em um dos seguintes restaurantes: Mediterraneo, no
Hotel Armani, ou o Kaleidoscope, no Hotel Atlantis. À
tarde, meio dia de passeio pela cidade, passando pela
área de Bastakiya, parte antiga da cidade, e visita ao
museu Forte Al Fahidi. Continuaremos nosso passeio na
travessia do canal “Creek”, seguiremos ao mercado de
especiarias e de ouro, chegaremos à parte moderna da
cidade, atravessando a Avenida Sheikh Zayed, passando
em frente ao Burj Khalifa (maior prédio do mundo).
Pararemos também na Praia de Jumeira para fotos do
grande Hotel Burj Al Arab. Término do passeio no
aeroporto.
4º Dia – Dubai/ Manila
[-, ,-]
Partida às 3h50, no voo Emirates 332, com destino a
Manila. Chegada prevista em Manila às 16h00. Recepção
e traslado ao hotel.
5º Dia – Manila/ Tagaytay/ Manila
[C,A,-]
Pela manhã, saída com destino a Tagaytay em traslado
terrestre com duração aproximada de 1 hora e meia.
Tagaytay está localizado a 2.250 metros acima do nível do
mar e oferece uma vista majestosa das águas azuis e

Cebu

El Nido

Manila

Dubai

calmas do Lago Taal, onde, ao centro, está aninhado o
vulcão Taal. Almoço em restaurante local e, à tarde,
retorno a Manila onde faremos um passeio pela cidade
para conhecer os principais pontos turísticos, como o
Parque Rizal, Forte Santiago, a Igreja de Santo Agostinho e
área de Makati.
6º Dia – Manila/ Bohol
[C,-,-]
Após café da manhã, check-out no hotel. Em horário
apropriado, traslado ao aeroporto de Manila para
embarque no voo com destino a Bohol. Chegada,
recepção e traslado ao hotel.
7º Dia – Bohol
[C,A,-]
Após café da manhã, saída para passeio com duração
aproximada de 6 horas, para visita a ilhas Balicasag e
Virgin, que oferecem opção de mergulho com snorkel em
águas cristalinas. Almoço em restaurante local. Ao final do
passeio, retorno ao hotel e restante do dia livre.
8º Dia – Bohol
[C,A,-]
Após café da manhã, saída para passeio pelo interior de
Bohol. Visitaremos o Santuário “Blood Compact” e a Igreja
e Museu Baclayon. Na sequência, conheceremos os
“Tarsiers”, pequenos primatas que vivem somente em
Bohol, e as Colinas de Chocolate, que nos conduzirão até
as regiões de Bilar e Batuan. No retorno, faremos um
passeio de catamarã pelo rio Loboc. O almoço será
servido a bordo. Ao final do passeio, retorno ao hotel e
restante do dia livre para atividades independentes.
9º Dia – Bohol/ Cebu / El Nido
[C,-,J]
Após café da manhã, check-out no hotel. Em horário
apropriado, traslado ao píer para embarque no ferryboat
com destino a Cebu. Chegada e traslado ao aeroporto de

Cebu para embarque com destino a El Nido, com conexão
em Manila. Chegada em El Nido, recepção e traslado ao
hotel.
10º Dia – El Nido
Dia livre para atividades independentes.

[C,A,J]

11º Dia – El Nido
Dia livre para atividades independentes.

[C,A,J]

12º Dia – El Nido
Dia livre para atividades independentes.

[C,A,J]

13º Dia – El Nido
Dia livre para atividades independentes.

[C,A,J]

14º Dia – El Nido/ Manila
[C,-,-]
Café da manhã e check-out no hotel em horário regular.
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto de El Nido
para embarque no voo com destino a Manila. Chegada e
apresentação para check-in no balcão da Emirates
Airlines.
14º Dia – Manila/ Dubai/ São Paulo
[-,-,-]
Partida às 00h20, no voo Emirates 335, com destino a
Dubai. Chegada prevista em Dubai às 05h35. Embarque às
9h00 no voo Emirates 261, com destino ao aeroporto
internacional de São Paulo. Chegada e fim dos nossos
serviços.

Observações:
- As taxas de embarque dos voos domésticos deverão ser pagas localmente no momento do embarque (valor aproximado
de USD25,00 para todos os trechos);
- Caso algum local turístico esteja fechado por motivos de força maior, os passeios poderão ser substituídos por outras
atividades ou visitas a outros locais;
- O valor dos aéreos internos poderá sofrer alterações em prévio aviso.
Pacote Inclui:
- Passagem aérea internacional, em classe econômica, com a Emirates Airlines, nos trechos: São Paulo/ Dubai/ Manila/
Dubai/ São Paulo;
- Passagem aérea interna, em classe econômica, com a Phillipine Airlines ou Cebu Pacific, nos trechos: Manila/ Tagbilaran,
Cebu/ Manila/ El Nido/ Manila, com franquia de bagagem de 20 kg por pessoa;
- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares, em apartamentos de categoria standard.
- Refeições conforme descritas no programa, sem bebidas. Legenda: C-café, A-almoço e J-jantar.
- Traslado e passeios em Manila e Bohol em base privativa com guia local falando espanhol;
- Traslados e passeios opcionais oferecidos pelo Resort em El Nido são realizados em base regular com guia local falando
inglês;
- Guia acompanhante saindo do Brasil falando português;
- Seguro de viagem de 15 dias (válido até 75 anos, acima dessa idade haverá adicional e/ou redução da cobertura).
Pacote Não Inclui:
- Taxas aeroportuárias, de embarque e/ou combustível.
- Despesas com vistos e documentações.
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
Cidade

Noites

Hotel

Dubai

1

Hilton Garden Inn Mall of the Emirates

Manila

2

The Manila Hotel

Bohol

3

The Bellevue Bohol

El Nido

5

El Nido Resorts Miniloc Island

PARTE AÉREA + TERRESTRE
Preços por pessoa em USD (Dólares Americanos) | Mínimo de 15 participantes
Validade

DUPLO/ TWIN

SUPLEMENTO SINGLE

Saídas: 10 de janeiro
e 11 de abril de 2018

5.720,00

1.545,00

Obs.: Valores da saída de 14 de novembro de 2018 a serem informados.

VOOS DO ROTEIRO
Voos
EK 262
EK 332
EK 335
EK 261

Origem
São Paulo
Dubai
Manila
Dubai

Destino
Dubai
Manila
Dubai
São Paulo

Horário de Saída
01h15
03h50
00h20
09h00

Horário de Chegada
21h15
16h00
05h35
18h15

Informações Gerais:
Reservas e pagamento terrestre (GRUPOS):
* Para reservas, é necessário sinal de USD300.00 por pessoa, cópia escaneada dos passaportes válidos e as condições gerais
assinadas;
* O saldo deve ser quitado até 65 dias antes do embarque.
Formas de pagamento:
- À vista em dinheiro ou depósito;
- Ou parcelado com 30% de entrada + extras e taxas (em dinheiro ou depósito) e saldo em até 4 vezes sem juros nos cartões
Visa ou Mastercard.
* Os valores são convertidos em reais ao nosso câmbio do dia do pagamento.

Observações Importantes:
- O passaporte deve ter validade mínima de 06 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil;
- Verifique a necessidade de vistos exigidos para cada país antes de visitá-lo;
- Verifique a necessidade de vacinas exigidas para cada país antes de visitá-lo;
- Em caso de necessidade de apresentação de Certificado Internacional de Vacina Contra Febre Amarela, o mesmo deverá ser
providenciado com, no mínimo, 11 dias antes do embarque;
- Para crianças e adolescentes (0 a 17 anos) que forem viajar para outros países desacompanhados, na companhia de apenas
um dos pais ou acompanhados de terceiros é obrigatório providenciar a autorização de viagem prévia;
- Verifique as condições gerais de cobertura da assistência de viagem, caso esteja incluído no pacote.
** Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e os
lugares estão sujeitos a disponibilidade no momento da reserva. **

