BORACAY, a formosa
A descoberta da ilha perfeita, que tem a praia mais bonita do Mundo

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 / Boracay
Transfer para o aeroporto para tomar o voo doméstico com destino a Boracay. Chegada,
acolhimento e transfer para o seu hotel. Alojamento.
Dias 5, 6 e 7 – Boracay
Estadia nesta belíssima ilha, em zona próxima a uma das mais bonitas praias do mundo: a
fabulosa White Beach, com aquele mar com uma indescritível beleza que repousa nos 4 kms
de areia de farinha bordejada por coqueiros. Não perca o extasiante momento do pôr do sol,
é absolutamente fantástico…coma deliciosamente nos numerosos restaurantes de
fresquíssimos peixe e marisco…e divirta-se muito na animadíssima noite de Boracay!

Há numerosas actividades que poderá fazer em Boracay – o nosso guia de viagem Filipinas,
o capricho perfeito da Natureza (que acompanhará a sua documentação) dir-lhe-á tudo a este
respeito.
Dia 8 – Visita às praias e ilhas de Boracay
Partida em barco para tornear a ilha e visitar as fantásticas praias de Boracay. Um dia
muitíssimo bem passado, com almoço incluído.
Dia 9 - Boracay
Relaxe…está no paraíso.
Dia 10 – Boracay / 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 – nós dir-lhe-emos os
melhores locais…
Dia 11 – Bye, bye, Filipinas, olá Portugal…
Transfer para o aeroporto internacional para tomar o voo com destino a Lisboa (ou Madrid).

PREÇO : 1398 € !!

Onde quiser, o tempo que quiser:
Adicione as noites que quiser, quer em Manila quer em Boracay
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 6 noites em Boracay, com pequeno almoço;
- Todas as visitas e actividades descritas, com entradas incluídas; exclusão de eventuais taxas ambientais,
de custo simbólico;

- Todos os transferes;
- 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.

