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1º Dia Portugal / Taipé
Comparência no aeroporto 180 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida em voo com destino a Taipé, via uma cidade de ligação. Noite a bordo.
2º Dia Taipé
Assistência à chegada e transporte ao hotel. Resto do dia livre. Alojamento.
3º Dia Taipé
Após o pequeno-almoço, saída para visita da cidade de Taipé com destaque para o impressionante museu memorial Chiang Kai-Shek e o museu do Palácio
Nacional, onde estão expostos mais de 5000 anos de arte imperial chinesa e colecções de jade. Visita ainda ao templo de Martyr, caracterizado pela sua arquitectura
tradicional e ainda ao centro de artesanato de Taipé. Por fim, poderá assistir ao render da guarda. Tarde livre para visitas a gosto pessoal. Alojamento.
4º Dia Taipé / Sun Moon Lake
Após o pequeno-almoço, saída em direcção a Sun Moon Lake localizada nas montanhas centrais de Taiwan, a 762 metros acima do nível do mar. A visita passará
pelo famoso Templo de Wenwu, também conhecido como o Templo da Literatura Guerreira, dedicado a Confúcio (mestre da caneta) e Kuan Ti (mestre da espada).
Visita ainda ao Santuário do monge Sagrado e ao pagode Ci En. Resto do dia para visitas a gosto pessoal, actividades ao ar livre ou para desfrutar das águas termais
do Hotel Fleur de Chine. Alojamento.
5º Dia Sun Moon Lake / Kaohsiung
Após o pequeno-almoço, saída para visita ao Mosteiro de Fo Guan Shan, o mais famoso e sagrado mosteiro budista no sul de Taiwan. Em caminho, paragem para
visitar a pequena e antiga estação de comboios Jiji. Durante a visita ao Mosteiro, oportunidade de comunicar com os monges que ali habitam. Continuação da viagem
para Kaohsiung, a segunda maior cidade de Taiwan. Visita ao Rio do Amor e ao mercado nocturno. Alojamento.
6º Dia Kaohsiung / Kenting / Taitung / Zhihben
Após o pequeno-almoço, visita ao parque nacional de Kenting, localizado no extremo sul da ilha e cuja principal atracão são os 60 km de barreira de coral que
rodeiam o parque. Visita ao farol Eluanbi e ainda à zona costeira de Maobitou e ainda ao Parque Longpan. Chegada a Zhiben e alojamento.
7º Dia Zhihben / Taroko
Após o pequeno-almoço, saída para visita à costa leste da ilha de Taiwan. Esta área protegida estende-se ao longo de 170 km e permite desfrutar de magníficas
paisagens resultantes da erosão e do clima. O passeio inclui paragem em Xiaoyeliu, Sanxiantai e Shitiping. Por fim, continuação da viagem para Hualien para estadia
no Parque Nacional de Taroko. Alojamento.
8º Dia Taroko / Taipé
Após o pequeno-almoço, saída para visita ao Parque Nacional de Taroko onde se destaca a garganta de Taroko, um desfiladeiro excepcionalmente bonito, resultante
da erosão causada pelo rio Liwu. Passagem ao longo de uma estrada que serpenteia ao longo da garganta e por entre uma floresta densa e o rio abaixo. Passagem
pelo túnel das nove voltas e pela ponte Ci Mu e paragem na gruta Swallow e no Templo Changchun. Por fim chegada a Taipé. Alojamento.
9º Dia Taipé / Portugal
Após o pequeno-almoço, tempo livre para as ultimas visitas. Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida de
regresso a Portugal, via uma cidade de ligação. Noite a bordo.
10º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.

Inclui no Preço Base / Includes Base Price
Passagem aérea em classe económica de acordo com o itinerário
Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
Alojamento durante 7 noites nos hotéis da categoria escolhida e em regime de pequeno-almoço
Visitas em regular, mencionadas como incluídas e com acompanhamento de guia local em inglês
Taxas hoteleiras e Iva
Assistência 24 horas em caso de emergência
Seguro Multiviagens
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Não Inclui no Preço Base / Not Included in Base Price
Extras de caracter pessoal
Visitas opcionais
Taxas de aeroporto, segurança e de combustível
Seguro de protecção covid
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