
PUERTO PRINCESA, RIO SUBTERRÂNEO 

e 

EL NIDO 
 

…a sedução em Palawan !! 

 

  

   

 

Dia 1 – Lisboa (ou Madrid) – Filipinas 

Partida em voo com destino a Manila.  

Dia 2 – Manila 

Chegada, acolhimento e transfer para o seu hotel. Alojamento. 



Dia 3 – Manila 

Após o pequeno almoço, partida para conhecer a enorme capital das Filipinas. O city tour 

percorrerá os locais emblemáticos da cidade, incluindo o Cemitério Americano, o centro 

histórico de Intramuros (incluindo a catedral e a igreja de San Augustin, classificada pela 

UNESCO como património da humanidade) e o Parque Rizal. Tarde livre, com sugestão para 

fazer algumas compras num dos enormes shoppings da capital ou simplesmente sentar-se 

numa das muitas esplanadas, a ver quem passa e a sorver e enorme energia da grande 

cidade… 

  

 

Dia 4 – Manila / Puerto Princesa (Palawan) 

Transfer para o aeroporto para tomar o voo doméstico com destino a Puerto Princesa, capital 

da ilha de Palawan. Chegada, acolhimento e transfer para o seu hotel. Alojamento. 

Dia 5 – Puerto Princesa 

Após o pequeno almoço, partida para conhecer a cidade de Puerto Princesa através de um 

completo city tour. Visita da bonita Catedral da Imaculada Conceição, o Crocodile Farm and 

Nature Park (com enormes crocodilos de água salgada), o Palawan Butterfly Eco-Garden and 

Tribal Village (onde, para além de belas borboletas, serpentes e outros animais, poderá 

contactar com o estilo de vida de tribos indígenas), o Baker´s Hill (um interessante “jardim” 

com esculturas naif, um miradouro com uma fantástica vista, um parque infantil e 

restaurantes com especialidades culinárias locais), o Plaza Quartel, onde foram 

aprisionados e torturados pelos Japoneses numerosos combatentes Filipinos e Norte-

Americanos durante a Segunda Guerra Mundial (150 deles cruelmente queimados). Por 

último, oportunidade no Mitra Ranch para contemplar a soberba vista para o Mar de Sula, 

para as ilhas vizinhas de Honda Bay. 



  

  

 

Dia 6 – Puerto Princesa / Sabang / Puerto Princesa 

Cedo pela manhã, partida para um dos locais mais icónicos das Fulipinas, classificado pela 

UNESCO como “Património da Humanidade” e, recentemente, como uma das “Sete 

Maravilhas do Mundo”: o rio subterrâneo em Sabang, o mais navegável do mundo. Entrando 

na enorme cave, percorremos o fantástico cenário de gigantescas estalagmites e estalactites 

com 20 milhões de anos, com morcegos voando ao longe. Uma experiência absolutamente 

inesquecível, que lhe ficará na memória por muitos anos ! 

  

Após o almoço buffet (incluído), regresso a Puerto Princesa, cerca das 17 horas.  



Dia 7 – Puerto Princesa / El Nido 

De manhã cedo (cerca das 06 horas), partida em veículo com ar condicionado para El Nido, 

numa viagem com cerca de 5 horas de duração. Após o check in no hotel, tempo livre para 

conhecer a pequena mas muito interessante cidade de El Nido. À noite não perca os 

animados bares com música ao vivo – o nosso guia de viagem dir-lhe-á tudo a este 

respeito… 

Dia 8 – El Nido 

Após o pequeno almoço, partida em barco para o autêntico êxtase que são as lagoas e praias 

de areia branquíssima das ilhas do arquipélago Biscuit. O barco irá parando sucessivamente 

nestes espectaculares cenários, em que enormes formações calcárias se elevam a pique do 

mar cristalino. Hoje a visita incide particularmente em locais fabulosos como Small Lagoon, 

Big Lagoon, Secret Lagoon, Shimizu e Seven Commando Beach. Almoço incluído. 

Regresso a El Nido cerca das 17 horas. 

 

  



Dia 9 – El Nido 

Após o pequeno almoço, de novo é altura para nos deslumbrarmos coma perfeição da 

Natureza: hoje o barco vai conduzir-nos a lugares mágicos como Pinagbuyutan Island, 

Pangulasian Island, Cudugnon Cave, Cathedral Cave e Snake Island. Almoço Incluído.  

  

 

 

Dia 10 – Praia La Vanilla 

A poucos quilómetros a sul de El Nido está a magnífica praia de La Vanilla. Há vários bares 

e restaurantes, alguns deles com fantásticas vistas sobre o mar. Percorra a praia até ao final, 

para o lado esquerdo – e deslumbre-se com o cenário. Espere até ao pôr do sol – é belíssimo! 

 

 



Dia 11 – El Nido 

Hoje voltamos de novo ao arquipélago Biscuit para mais um dia inesquecível: Matinloc 

Shrine, Talisay Beach, Hidden Beach, Helicopter Island e Secret Beach serão os principais 

locais a admirar. Almoço incluído. 

 

 

Dia 12 – Praias Lio e Nacpan 

À descoberta de duas fabulosas praias, um pouco ao norte de El Nido – desta vez por terra. 

Lio e Nacpan, duas pérolas, para um dia excepcional… 

  



 

Dia 13 – El Nido / Puerto Princesa / Manila 

Transfer para o aeroporto de Puerto Pincesa para tomar o voo com destino a Manila. 

Acolhimento e transfer para o hotel. Tempo livre, eventualmente para as últimas compras – 

nós dir-lhe-emos os melhores locais… 

Dia 14 – Bye, bye, Filipinas, olá Portugal… 

Transfer para o aeroporto internacional para tomar o voo com destino a Lisboa (ou Madrid). 

 

PREÇO : 1594 €  

 

Onde quiser, o tempo que quiser: 

Adicione as noites que quiser, quer em Manila quer em Puerto Princesa ou El Nido 

Este programa é combinável com outras ilhas nas Filipinas  

 

Incluído: 

- Voos internacionais; 

- Voos domésticos;  

- Estadia de 3 noites em Manila, com pequeno almoço;  

- Estadia de 3 noites em Puerto Princesa, com pequeno almoço; 

- Estadia de 6 noites em El Nido, com pequeno almoço; 

- Todos os transferes; 

- Todas as visitas e actividades descritas, com entradas incluídas; exclusão de eventuais taxas ambientais, 

de valor simbólico; 

- O melhor seguro de viagem do mercado; 

- O guia de viagem “Filipinas, o capricho perfeito da Natureza”. 

 

 



- Preço dependente do alojamento escolhido e da data de partida. 

 

 


