
FILIPINAS



Com mais de 7.000 ilhas as Filipinas têm uma imensidão de recantos 
por descobrir. Fernão de Magalhães iniciou esta exploração há 5 
séculos e chegou agora a nossa vez!  

A riqueza paisagística deste arquipélago é imensa. 
Mas da frenética e agitada cidade de Manila, partimos em busca de um
dos locais mais bonitos do mundo: o arquipélago de Palawan.

A ilha de Coron tem tanto de encantador para ver, sentir e viver. 
As suas águas verde-esmeralda escondem segredos de outras épocas 
e nelas a vida marinha é fantasticamente abundante. Por entre lagos, 
lagoas, encostas escarpadas e praias desertas descobrimos pequenos 
"jardins submersos" com excelentes locais tanto para mergulhar e fazer 
snorkeling como simplesmente para relaxar, aproveitar as águas quentes 
e apreciar a envolvência.   

A algumas horas de barco, já na ilha de Palawan encontramos El Nido. 

à descoberta de baías, recantos, ilhas desertas abrindo os olhos para paisagens 

nadam livremente nas águas pouco profundas, visíveis mesmo sem que 
entremos na água. Os recifes são abundantes, coloridos e ricos em vida... 

a sonhar! Estaremos lá para vos beliscar e garantir que estão bem acordados 
e de sentidos apurados.  

 

 

No caminho para Port Barton encontraremos paisagens que nos deixam 

Nesta pequena aldeia vamos encontrar uma estranha paz de quem se 
perdeu no tempo.

A paz e a natureza harmoniosa destas ilhas não podiam deixar se ser 
pontuadas com a simpatia e simplicidade de um povo, profundamente 
arrebatador. Os seus sorrisos recebem-nos como se estivéssemos em casa, 
e na sua língua, entre os dialectos falados, entre o espanhol e o inglês, 
encontramos expressões tão nossas! ;)

 
Deixemo-nos absorver pela magia deste local. 

Preparados para serem surpreendidos? 
Será uma viagem longa, com muitas horas de voo, num fuso horário de 
+ 8h, mas para alcançar o paraíso, o esforço terá valido a pena! :)     

 
Preparamos 14 dias de viagem para surpreender.

  
O destino está apresentado e as imagens falam por si! 
Preparados para partir? 
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14 dias
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Programa

Dia 01        Partida de Portugal

Dia 02        Chegada a Manila

Dia 03          Coron

Dia 04          Coron

Dia 05          Coron - El Nido 

Dia 06          El Nido

Dia 07          El Nido

Dia 08        El Nido

Dia 09        El Nido - Port Barton

Dia 10        Port Barton

Dia 11        Port Barton

Dia 12        Port Barton

Dia 13        Port Barton/Puerto Princesa/Manila

Dia 14        Chegada a Portugal

FILIPINAS: Coron, Palawan e Port Barton
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PVP: 1.475 €O que está incluído? 
- A companhia permanente do nosso líder, com a garantia de experiências inesquecíveis!
- 11 noites de alojamento (em quarto duplo ou triplo) em hotel, guesthouse ou alojamento local, com pequeno-almoço;
- Voos internos entre Manila-Coron (ida) e Puerto Princesa-Manila (ida);
- Transporte de barco entre Coron e El Nido;
- Transporte em carrinha entre El Nido e Port Barton;
- Transferes para os voos internos entre alojamento e aeroporto e para as deslocações de barco, de Coron para El Nido, entre alojamento
e cais de embarque.
- 1 Tour de barco em Coron com almoço incluído;
- 2 Tours de barco em El Nido com almoço incluído;
- 2 Tours de barco em Port Barton com almoço incluído;
- Seguro de Viagem; 

missão dos 
a por 

nós, sendo tratada posteriormente.
- Transferes para voo internacional (podemos também ajudar a organizar este serviço);
- Despesas de carácter pessoal, refeições, serviços, entradas em monumentos, actividades ou suplementos acima não mencionados 
como incluídos;
- Despesas administrativas relativas a entrada/saída do país (não aplicáveis de momento);
- Taxas turísticas e de preservação ambiental; 

Documentação Necessária: Passaporte com validade mínima de seis meses. No embarque com destino às Filipinas deve apresentar-se 
sempre comprovativo de reserva de voo de saída do país, sob pena de ser recusado o embarque. 

Nota: O programa pode ser sujeito a alterações por motivos alheios à organização (condições climatéricas, estado das estradas ou 
percursos, alteração de voos ou outros eventos imprevistos), no entanto, serão sempre salvaguardados os interesses dos nossos viajantes.

 

 
 

 
 

O que não está incluído: 
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Porquê?

Porque Queres Viajar Comigo?

FILIPINAS: Coron, El Nido e Port Barton 

Na programação de uma viagem, a nossa motivação são as pessoas, os nossos viajantes. 
Queremos que o grupo conheça os destinos, o melhor possível, mas também em condições únicas. Queremos 
transmitir felicidade, bem-estar e uma sensação de que algo mudou nas pessoas que somos. Para tal acontecer 
será necessário estabelecer uma grande ligação com os locais, através da entrega à cultura do destino que 
visitamos, da proximidade que estabelecemos com as suas gentes, da partilha dos seus costumes e do respeito 
pelas suas crenças e ideais. Esta será a forma mais simples e genuína de viajar e é neste espírito que 
(des)programamos as viagens!

bem-estar e na melhor experiência para todos. Como habitualmente, neste espírito vamos promover a partilha 
de experiências, e de outra forma também não nos divertiríamos tanto. Preparados para embarcar rumo 
à aventura? 

Então vamos viajar!


