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Filipinas, na Rota de Fernão de Magalhães

Um circuito repleto de natureza, cultura e exotismo         

01 a 12 Dezembro  2022
Durante esta viagem até às paradisíacas Filipinas, iremos concentrar-nos nas suas 3 principais ilhas: Luzon, a
maior e onde se encontra a capital, Manila; Cebu, a segunda em área e importância, cuja capital é a mais
antiga cidade do país, onde Fernão de Magalhães terminou a sua destemida viagem de circum-navegação; e
Bohol, cujas impressionantes formações rochosas atraem inúmeros visitantes.
Nesta época do ano, encontraremos o clima ideal para explorar todos os encantos deste paraíso escondido,
e ainda aproveitar algum tempo de praia num tranquilo resort.

1º Dia – 01 Dezembro (Qui.) – LISBOA / DUBAI / MANILA
Comparência no aeroporto cerca das 10h30. Assistência pelo/a guia-acompanhante OASIS que vos
acompanhará durante toda a viagem. Formalidades de embarque e saída às 13h35 em voo regular
Emirates com destino a Manila (escala no Dubai da 01h00 às 03h50). Refeições e noite a bordo.

2º Dia – 02 Dezembro (Sex.) – MANILA
Chegada pelas 16h00 (hora local) a Manila, capital das Filipinas, uma simbiose entre o património
histórico deixado pelos trezentos anos de presença espanhola, e os novos edifícios que são a imagem
do crescimento asiático. A grande dimensão da cidade originou o crescimento de diversas cidades-
satélite, entre elas Makati, o melhor exemplo do progresso actual: hotéis de luxo, arranha-céus, ruas
limpas, avenidas amplas, homens e mulheres de negócio a circular.
Formalidades de desembarque e transporte para o Hotel Citadines Bay City 4* ou Hotel Heritage 4*.
Jantar e alojamento.

3º Dia – 03 Dezembro (Sáb.) – MANILA
Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado à visita de Manila, a capital das Filipinas, percorrendo os locais
modernos e antigos da cidade, com os seus riquíssimos contrastes histórico-culturais. Visita ao Parque
Rizal, onde em 1896 foi executado o Dr. José Rizal, símbolo filipino da resistência contra a colonização
espanhola; à cidade murada “Intramuros” e à Fortaleza de Santiago, um dos principais bastiões
defensivos coloniais espanhóis. Visita da Igreja de Santo Agostinho, uma das mais antigas igrejas
católicas das Filipinas, hoje considerada, pela Unesco, como Património da Humanidade pela sua
importância arquitectónica como símbolo do barroco espanhol, e cujo museu anexo guarda uma vasta
colecção de artigos religiosos, retábulos e púlpitos, entre outros. Tempo ainda para visitar a Casa
Manila, um exemplo da arquitectura colonial espanhola nas Filipinas. Almoço em restaurante local e
continuação para Makati, a grande zona comercial e financeira da actualidade. Regresso ao hotel.
À noite, saída para jantar acompanhado de danças e canções filipinas.

4º Dia – 04 Dezembro (Dom.) – MANILA / CATARATAS de PAGSANJAN / MANILA
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para Pagsanjan, um município de cerca de 40,000 habitantes
na Província de Laguna, célebre pelas suas Quedas de Água, um dos muitos locais de maior atracção
turística das Filipinas, localizado a cerca de 100 km (2h30) de Manila na confluência dos Rios Balanac e
Bumbungan. À chegada, participação num passeio em pequenas canoas de madeira, conhecidas pelo
nome de “bancas” conduzidas por dois experientes “bangkeros” (remadores) numa das mais fabulosas
experiências num cenário paisagístico inesquecível, terminando com uma excitante mas segura
experiência de descida rápida do rio com as canoas manobradas pelos “bangkeros”. (Nota: é possível
que os passageiros se molhem, pelo que se recomenda roupa adequada). Almoço-buffet antes do
regresso a Manila ao meio da tarde. Jantar. Alojamento no hotel.
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https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
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5º Dia – 05 Dezembro (Seg.) – MANILA / CAUAYAN / BANAUE
Pequeno-almoço ligeiro. Em hora a informar, transporte do hotel para o aeroporto e partida no voo
doméstico (07h20/08h35) com destino a Cauayan-Isabela. Formalidades de desembarque e transporte
para o local do almoço. Após o almoço, transporte para Banaue. Durante a tarde, faremos um breve
passeio a pé para visitar o mercado da aldeia de Tam-na ( 15 minutos a pé do hotel).
Alojamento e jantar no Hotel Banaue 3* ou similar.

6º Dia – 06 Dezembro (Ter.) – BANAUE / SAGADA / BONTOC / BANAUE
Pequeno-almoço bem cedo e saída com destino a Sagada, onde visitaremos (caso o tempo o permita) as
antigas grutas cerimoniais onde estão localizados os monumentos fúnebres que tanto caracterizam os
antigos rituais desta zona. Veremos vários caixões e corpos mumificados pendurados nas grutas. Almoço
antes de continuarmos viagem para Bontoc, onde visitaremos o museu etnográfico, fundado por uma
irmã belga e que abriga uma coleção variada de artefactos e fotografias, dedicado à cultura das tribos da
região. Regresso a Banaue, onde assistiremos a um espectáculo local, realizado pelos nativos que
interpretam os costumes e tradições através de canções e danças.
Jantar e alojamento no Hotel Banaue 3* ou similar.

7º Dia – 07 Dezembro (Qua.) – BANAUE / BANG-NA / NUEVA ECIJA
Pequeno-almoço no hotel. Saída num Jeepney (carro típico filipino) para visita da aldeia Bang-na, para
observar o modo de vida local e interagir com a típica tribo ifugao. À chegada faremos uma caminhada,
durante a qual percorremos os caminhos que descem pelos arrozais, exemplo de uma combinação
harmoniosa entre a humanidade e o ambiente que a rodeia. Com dois mil anos, os terraços foram
esculpidos, com recurso a escassos utensílios, pelos agricultores da minoria étnica ifugao, habitantes da
cordilheira filipina, que os transmitiram de geração em geração. A irrigação faz-se naturalmente através
de linhas de água e nascentes canalizadas pelas encostas das montanhas. Durante esta caminhada
teremos a oportunidade de entrar em contacto com a vida quotidiana dos ifugao. No final da visita,
transporte para Nueva Ecija, com paragem para almoço.
Chegada a Nueva Ecija, jantar e alojamento no Hotel Harvest 4* ou similar.

8º Dia – 08 Dezembro (Qui.) – NUEVA ECIJA / CLARK / CEBU
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para o aeroporto de Clark. Formalidades de embarque e saída
às 12h40 com destino a Cebu. Chegada a Cebu, pelas 14h00. Formalidade de desembarque. Assistência
à chegada e transporte para um dos famosos resorts de praia na Ilha de Mactan situada em frente da
cidade de Cebu, onde em 1521 chegou a primeira armada espanhola capitaneada pelo português Fernão
de Magalhães que aqui morreu em combate com os homens do chefe da ilha, Lapu Lapu.
Jantar e alojamento no Hotel Shangri-La Mactan 5* ou similar.

9º Dia – 09 Dezembro (Sex.) - MACTAN / ILHA de BOHOL – Montanhas de Chocolate / MACTAN
Pequeno-almoço no hotel. Transporte do hotel até ao cais e partida de ferryboat para Tagbilaran (cerca
de 2 horas) para visita de dia inteiro à ilha de Bohol com locais de grande interesse histórico e
paisagístico, como a Igreja de Baclayon, uma das mais belas igrejas filipinas do século XVI, o
Monumento do Pacto de Sangue que nos dá uma visão desse pacto conhecido como “Sandugo”,
celebrado a 16 de Março de 1565, entre os chefes locais e os espanhóis, como pacto de amizade com o
derrame de sangue de ambas as partes numa taça que depois bebiam, ficando assim celebrado o pacto
de amizade entre os dois povos. Atravessando uma floresta de árvores de mogno, chegaremos às
célebres Colinas de Chocolate, um conjunto de 1.770 cones cuja formação geológica de origem
vulcânica de cor acastanhada nos dá a ideia de montes de chocolate. Sendo uma das maiores atracções
turísticas da Ilha de Bohol, são candidatas à nomeação de Património Cultural da Humanidade.
Continuaremos depois até ao cais nas margens do Rio Loboc, para fazer um pequeno cruzeiro no rio
Loboc com almoço pic-nic e música tradicional a bordo. Paragem no Centro de Conservação de Társios,
o mais antigo e pequeno de todos os primatas, presentemente quase em extinção, encontrando-se
apenas alguns exemplares nas ilhas do Sudeste Asiático com especial destaque para as Filipinas. Viagem
de regresso ao hotel. Jantar em restaurante local. Alojamento.
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10º Dia – 10 Dezembro (Sáb.) - CEBU & MACTAN
Após o pequeno-almoço no hotel, início de visita à cidade de Cebu, uma Manila em ponto pequeno,
com as suas ruas antigas e modernas, com a vantagem de ser cativante pelas suas praias e atractivos
históricos e à Ilha de Mactan, ligadas entre si por uma ponte. De salientar a Fortaleza de S. Pedro, a
Cruz de Magalhães, onde foi celebrada a primeira missa católica em 1521 pelo que tem actualmente
uma grande importância religiosa, a Igreja de Santo Nino onde se encontra a imagem do Menino Jesus,
trazida por Fernão de Magalhães e celebrada como padroeira dos cebuanos. Continuação pela Avenida
das Bandeiras até às colinas de Beverly com uma panorâmica completa sobre toda a Cidade de Cebu.
Regresso à Ilha de Mactan com paragem junto do Monumento de Lapu Lapu erigido junto ao mar, em
homenagem ao primeiro grande herói nacional que lutou pela liberdade das Filipinas. Almoço num
restaurante local e regresso ao hotel. Restante tarde livre para usufruir da praia ou das instalações do
hotel. Jantar e alojamento no Hotel Shangri-La Mactan 5* ou similar.

11º Dia – 11 Dezembro ( Dom.) – CEBU / DUBAI
Pequeno-almoço buffet no hotel. Manhã livre para repouso antes da viagem de regresso e usufuir da
praia do hotel. Após o almoço, transporte privativo para o aeroporto de Cebu. Formalidades de
embarque e partida às 17h05 em voo Emirates com destino ao Dubai (via Clark). Noite e refeição a
bordo.

12º Dia – 12 Dezembro (Seg.) – DUBAI / LISBOA
Chegada ao Dubai à 01h10. Formalidade de trânsito e partida pelas 07h25 com destino a Lisboa.
Chegada a Lisboa às 12h00.

FIM DA VIAGEM

Preços por pessoa: Valor Base Taxas Valor Total Valor / Mês*

Em quarto DUPLO 3.769 € 167 € 3.936 € 656 €

Suplemento quarto INDIVIDUAL 624 € 104 €

* = 6 Mensalidades de 30 Setembro’22 a 28 Fevereiro’23, facilidade de pagamento válida para reservas até 30 Setembro 2022 

Nota: Todas as viagens “Selecções Oasistravel” podem ser pagas no dobro do número de meses, que à data da sua inscrição, faltarem para o seu 
início, com a condição de 50% do valor total estar pago à data de partida, num mínimo de 6 mensalidades. Consulte-nos para informação detalhada.
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Serviços incluídos:

✓ Passagem aérea em voos regulares Emirates para o percurso Lisboa / Dubai / Manila + Cebu / Dubai / Lisboa, em classe económica;

✓ Voos internos Manila / Cauayan + Clark / Cebu;

✓ Taxas de segurança, aeroporto e combustível no valor de 167 € (valor a confirmar à data da emissão dos bilhetes);

✓ Assistência e transporte dos aeroportos aos hotéis e vice-versa;

✓ Estadia em hotéis 3*/ 4*/5* (os mencionados no programa ou similares), incluindo o pequeno-almoço diário;

✓ Visitas de acordo com o itinerário, acompanhadas por guia local em português ou espanhol, incluindo entradas em todos os

monumentos visitados no seu interior;

✓ Autocarro de turismo durante todo o circuito;

✓ 01 garrafa de água por pessoa durante o circuito;

✓ Guia-acompanhante OASIS durante toda a viagem de/até Lisboa;

✓ Pensão Completa do jantar do 2º dia ao almoço do penúltimo dia (excepto refeições coincidentes com os horários dos voos),

conforme mencionado no programa, no total de 17 refeições;

✓ Auriculares durante toda a viagem para facilitar a audição das explicações assegurando o distanciamento entre os passageiros;

✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel MIP 60.000€ abrangendo os habituais seguros de assistência, cancelamento e

interrupção de viagem, e agora incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);

✓ Bolsa de viagem contendo documentação e livro de viagem OASIS com informação sobre os locais a visitar;

✓ Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA à taxa em vigor à data de 08.08.2022;

✓ Gratificações a guias e motoristas.

Serviços não incluídos:

 Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa, e extras efectuados durante a

estadia, tais como, bebidas nas refeições, telefonemas, lavagem de roupa etc.

Documentos necessários (para cidadãos de nacionalidade portuguesa):

✓ Passaporte válido pelo período mínimo de 6 meses após a data da viagem.

✓ Certificado Digital de Vacinação Covid-19 e/ou Teste PCR Negativo (a confirmar mais próximo da data da viagem).

OASIStravel – 26.09.2022
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NOTAS: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os horários dos voos estão sujeitos a alteração por
parte das companhias aéreas, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por outros
da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva Ficha de
Seguro devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 15 participantes e com base no câmbio do Banco Portugal à data de
elaboração do programa 1 € = 1,0199 USD (08/08/2022).
Condições de pagamento: Para usufruir do pagamento em mensalidades, deverão ser entregues no acto de inscrição os cheques pré-datados
correspondentes a todas as mensalidades. Caso não pretenda usufruir desta facilidade, os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma:
depósito mínimo de 25% à data da reserva + 50% do valor da viagem até 60 dias antes da partida + restante pagamento até 45 dias antes da partida.
Às reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as correspondentes reservas,
aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 20 Setembro’22: 65€ por pessoa; de 21 Setembro a 07 Outubro’22: 25% do valor da viagem; de 08
a 20 Outubro’22: 50% do valor da viagem; de 21 a 31 Outubro ’22: 75% do valor da viagem; a partir de 01 Novembro ’21 ou não comparência à data de
partida: 100% do valor da viagem. A estes valores serão acrescidos os custos de pagamento com cartão de crédito caso tenha sido essa a forma de
pagamento. A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.
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Itinerário:
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MÉDIAS de TEMPERATURAS e PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS:
(Fonte: www.worldweather.wmo)
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Hotel Shangri-La Mactan - www.shangri-la.com/en/cebu/mactanresort/


