CEBU, a rainha do sul
Muito que ver e fazer…e uma praia do outro mundo !

Dia 1 – Lisboa (ou Madrid) – Filipinas
Partida em voo com destino à ilha de Cebu. Chegada ao aeroporto internacional, acolhimento
e transfer para o seu hotel. Alojamento.

Dia 2 – Cebu
Chegada, acolhimento e transfer para o seu hotel. Alojamento.

Dia 3 – Cebu (cidade)
Após o pequeno almoço, partida para city tour privado à cidade de Cebu, visitando os seus
principais locais de interesse histórico-cultural: o Forte de São Pedro, a Cruz de Magalhães,
a Basílica do Santo Menino e o Templo Taoísta, entre outros locais (sem guia, mas com
motorista e todas as entradas).
À tarde, passeie por esta bela cidade…

Dia 4 – Cebu (cidade)
Não faltam coisas para fazer em Cebu. Sugerimos:
- Visita ao Carbon Market, um enorme mercado onde se vende praticamente de tudo. Ali
perto, visita ao belíssimo Museu Casa Gorordo, instalado numa antiga mansão colonial,
oferecendo uma interessantíssima narrativa da História da cidade e da região;

- Ir às praias da ilha de Mactan, uma curta viagem a partir de Cebu (através de uma ponte);
- Partir manhã cedo para ir conhecer a ilha de Bohol, a 2 horas de ferry: as 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; 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); visita do Philippine Tarsier Sanctuary, para observação do
interessantíssimo tarsier, um dos primatas mais pequenos do mundo. Veja mais acerca de
Bohol no nosso site, em http://aventouras.com.pt/project-details/filipinas/
(nota: se pretender realizar esta visita, por favor informe-nos)

Dia 5 – Cebu (cidade) / Malapascua
Partida para a ilha de Malapascua. Alojamento no hotel.
Dias 6, 7, 8, 9 e 10 – Malapascua
É um dos “segredos” mais bem guardados das Filipinas, esta belíssima ilha distante alguns
quilómetros do extremo norte de Cebu. Relaxe e desfrute das praias divinas deste paraíso
impoluto. O que verá se fizer snorkelling (e, muito mais, mergulho) é absolutamente
espantoso – bem como os inolvidáveis momentos mágicos do pôr do sol. Num dos dias vá
contemplar a inacreditável beleza da ilha vizinha de Kalanggaman. Tudo inesquecível, todos
os dias.

Dia 11– Malapascua / Cebu (cidade)
Partida para a cidade de Cebu. Alojamento. Tempo livre para as últimas compras…
Dia 12 – Bye, bye, Filipinas, olá Portugal…
Transfer para o aeroporto internacional para tomar o voo com destino a Lisboa (ou Madrid).

PREÇO : 1193

€

Onde quiser, o tempo que quiser:
Adicione as noites que quiser, quer em Cebu (cidade) quer em Malapascua
Este programa é combinável com Manila e/ou outras ilhas nas Filipinas

Incluído:
- Voos internacionais para as Filipinas;
- Estadia de 4 noites em Cebu (cidade), com pequeno almoço;
- Estadia de 6 noites em Malapascua, com pequeno almoço;
- City tour da cidade de Cebu, com visita aos locais mais interessantes;

- Todos os transferes;
- 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.

