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1º Dia Portugal/ Manila
Comparência no aeroporto, 180 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida em voo com destino a Manila, via pelo menos uma cidade de ligação.
Jantar e noite a bordo.
2º Dia Manila
À chegada a Manila, assistência pelos nossos representantes locais e transporte ao hotel. Alojamento.
3º Dia Manila
Após o pequeno-almoço, dia livre em Manila, que pode ser aproveitado para visita desta cidade de contrastes: ao Rizal Park, Intramuros, a igreja de Santo
Agostinho, a Casa Manila, ao Forte de Santiago e ao bairro de Quiapo. Alojamento.
4º Dia Manila / Bacolor / Banaue
Partida do hotel em direcção a Banaue. Pelo caminho possibilidade de observar as pequenas povoações rodeados por campos de arroz onde se pode observar a
vida simples dos camponeses. O caminho a Banaue percorre as províncias de Nueva Ecija e Nueva Vizcaya. Paragem em San Jose para almoçar. Possibilidade de
visitar em caminho o Paso de Dalton (local histórico) e Bagabag, com as suas montanhas pitorescas e rios que percorrem as terras dos Ifugao. Chegada a Banaue e
alojamento.
5º Dia Banaue
Após o pequeno-almoço, saída em jeepney (transporte publico local) até ao mirador Viewpoint, onde se pode apreciar a grandeza e a beleza dos terraços. Muitos km
de montanhas, cobertos de cima a abaixo de socalcos esculpidos à mão pelos Ifugao com ferramentas pré-historicas. Uma caminhada com inicio da aldeia de Hapao,
dará a oportunidade de conhecer em primeira mão esta maravilha única. Uma vez terminada a caminhada, regresso ao hotel ou possibilidade de visitar as aldeias do
povo de Ifugao e conhecer as suas tribos. Alojamento.
6º Dia Banaue / Sagada
Saida de Banaue em direcção a Sagada, com paragem em caminho no Museu de Bontoc. Sagada é uma aldeia muito particular, com bosques de pinheiros, grutas
subterrâneas (usadas como cemitérios pelos indígenas) e cascatas. Se o tempo permitir poderá ainda visitar outros pontos de interesse como as cascatas de Bokong,
o Lago Danom. Alojamento.
7º Dia Sagada / Vigan
Partida em direcção a Vigan. Vigan, Património da UNESCO, foi um assentamento espanhol, estabelecido no Séc XV, e que ainda contem o seu encanto colonial,
com uma fusão única de arquitectura asiatica e arquitectura colonial europeia. Chegada e visita da heritage Village of Vigan numa pequena carruagem puxada a
cavalos ? calesa. Visita às ?Casas de Pedra? (Bahay na Bato) construídas em adobe onde se pode observar moveis artesanais da época. Se o tempo permitir visita a
outros locais de interesse como o Mausoleu de Juan Luna, as mansões Syquia, a Praça de Salcedo e Burgos, a Catedral de San Pablo, o Palacio do Arcebispo e a
Mansão Crisologo. Alojamento.
8º Dia Vigan / Laoag / Manila
Após o pequeno-almoço, partida em direcção a Laoag, capital da província de Llocos Norte e o seu centro politico, comercial e industrial. Aqui encontra-se a Igreja de
San Agustin (localmente conhecida como a Igreja de Paoay), também reconhecida pela UNESCO, património da Humanidade e tesouro cultural das Filipinas.
Possibilidade de visitar ainda a Catedral de San Guillermo. Almoço em restaurante local. De tarde transporte ao aeroporto e partida para Manila. Chegada e
transporte ao hotel. Alojamento.
9º Dia Manila / Portugal
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto e formalidades de embarque. Partida em voo de regresso a Portugal, via pelo
menos uma cidade de ligação. Noite a bordo.
10º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.
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Inclui no Preço Base / Includes Base Price
Passagem aérea internacional e doméstica, em classe económica, de acordo com o itinerário.
Transporte dos aeroportos aos hotéis escolhidos e vice-versa.
Alojamento de 8 noites, nos hotéis escolhidos, em regime de alojamento e pequeno-almoço
Visitas referidas no itinerário como incluídas, com guias locais em espanhol
Refeições referidas no itinerário como incluídas
Taxas hoteleiras e Iva
Seguro Multiviagens

Não Inclui no Preço Base / Not Included in Base Price
Extras de carácter pessoal
Bebidas às refeições
Visitas opcionais
Taxas de aeroporto, segurança e combustível
Taxas de saída, a pagar localmente
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