Bohol, a beleza tranquila
Relaxe nas belas praias e visite cenários fabulosos

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 / Bohol
Transfer para o aeroporto para tomar o voo doméstico com destino a Bohol. Chegada,
acolhimento e transfer para o seu hotel. Alojamento.
Dia 5 – Bohol
Estadia nesta belíssima ilha, em zona próxima a uma das fabulosas praias. Há numerosas
actividades que poderá fazer em Bohol – o nosso guia de viagem Filipinas, o capricho
perfeito da Natureza (que acompanhará a sua documentação) dir-lhe-á tudo a este respeito.
Dia 6 – Visita à ilha de Bohol
Partida para visitar os locais mais icónicos de Bohol, a começar pelas famosas “Colinas de
Chocolate” (Chocolate Hills), um espantoso cenário composto por 1268 colinas com cerca
de 40 metros de altura, que se sucedem umas às outras. O nome advém do tom castanho da
vegetação que as cobre, em particular no final da estação seca.

Em seguida, visita à bonita Floresta Bilar, antes de embarcar num cruzeiro ao longo do rio
Loboc, em plena selva. À medida que o barco evolui ao longo do rio, será servido um
magnífico almoço buffet enquanto se observa a abundante vida selvagem (aves e macacos,
em particular). Após o desembarque, partida para o Philippine Tarsier Sanctuary, para
observação do interessantíssimo tarsier, um dos primatas mais pequenos do mundo. Ainda,
haverá tempo e oportunidade para admirar a Igreja Baclayon, uma igreja católica cuja
construção com pedra coralífera data do ano de 1737, declarada “Tesouro Nacional”.
Regresso ao hotel.
Dia 7 – Bohol
Relaxe na magnífica praia…
Dia 8 – Visita a Panglao
Visita aos locais mais interessantes da ilha de Panglao, neste tour privado com a duração
de meio dia (9 h – 13 h). Chegada à mítica Gruta de Hinagdanan, com a sua grande lagoa e
as suas espantosas estalactites e estalagmites, iluminadas por luz natural que penetra por

buracos no tecto. Em seguida, visita à Igreja Dauis, com o seu magnífico púlpito em madeira
do tempo colonial. Continuação para o Museu das Conchas (Shell Museum), com a sua
fascinante coleção de conchas de todo o tipo, não apenas de Bohol mas de todo o mundo.
Após visita à Bohol Bee Farm para constatar a qualidade dos produtos obtidos com
processos de agricultura biológica (poderá almoçar aqui – refeição não incluída), tempo para
admirar as belíssimas praias de Alona ou de Bolod, antes do regresso ao hotel.

Dia 9 – Bohol
Aproveite a praia, mergulhe naquelas águas cristalinas e tépidas…

Dia 10 – Bohol / Manila
Transfer para o aeroporto para tomar o voo com destino a Manila. Acolhimento e transfer
para o hotel. Tempo livre, eventualmente para as últimas compras – o nosso guia de viagem
indicar-lhe-á com pormenor os melhores locais para o efeito…
Dia 11 – Bye, bye, Filipinas, olá Portugal…
Transfer para o aeroporto internacional para tomar o voo com destino a Lisboa (ou Madrid).

PREÇO : 1497 € !!

Onde quiser, o tempo que quiser:
Adicione as noites que quiser, quer em Manila quer em Bohol
Este programa é combinável com outras ilhas nas Filipinas

Incluído:
- Voos internacionais para as Filipinas;
- Voos domésticos Manila / Bohol / Manila;
- Estadia de 3 noites em Manila, com pequeno almoço;
- Estadia de 6 noites em Bohol, com pequeno almoço;
- Todos os transferes;
- Todas as visitas e actividades descritas, com entradas incluídas; exclusão de eventuais taxas ambientais,
de custo simbólico;
- O melhor seguro de viagem do mercado;
- O guia de viagem “Filipinas, o capricho perfeito da Natureza”.

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

