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El Nido 
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DESTAQUES DO ROTEIRO: FILIPINAS ADVENTURE 
 

 
 

RUÍNAS DE CAGSAWA 
 

Localizadas próximas ao vulcão Mayon, estas ruínas 
são o que sobrou da igreja franciscana construída 
pelos espanhóis no século XVI. Em 1º de fevereiro de 
1814, o vulcão Mayon entrou em erupção engolindo 
as casas ao redor, matando cerca de 2.000 pessoas. 
Apenas o campanário da igreja Cagsawa permanece 
como testemunho daquele dia fatídico. 

 

 

PASSEIO DE QUADRICICLO 

 

Aventure-se de quadriciclo até a parede de lava 
formada pelas várias explosões do vulcão Mayon, 
incluindo a sua última erupção de 2006. Durante o 
trajeto, percorreremos trilhas com diferentes tipos de 
terreno, como valas, rios e rochas. 

MERGULHO COM TUBARÃO BALEIA 
 

De novembro a junho, a região de Bicol nas Filipinas 
é um dos poucos lugares do mundo onde a 
possibilidade de se encontrar o tubarão baleia é 
quase garantida. Já foi constatado nessa região o 
maior grupo de tubarões baleia do mundo durante 
esta época do ano. 
 
  

 

 

EL NIDO 
 

Dentro da municipalidade de El Nido esta maior  
reserva marinha das Filipinas. Explore as belezas 
naturais e marinhas desta reserva com um passeio de 
barco de dia inteiro visitando diferentes ilhas e 
conhecendo verdadeiros paraísos, dentre eles lagoas 
formadas pela erosão das formações costeiras das ilhas. 
 

 
 
 
 

Consulte seu agente de viagens 
Rodrigo ou Cecília Watanabe 

(11)5585-1485 / (11)3805-1930 
Rodrigo@watanabetur.com.br / cecilia@watanabetur.com.br 
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Saídas: Diárias 

Manila  Legazpi   Manila  El Nido  Manila 
 
 

1º Dia – Manila [ - , - , - ] 

Chegada em Manila, recepção e traslado ao hotel da 
categoria escolhida. Manila é a capital das Filipinas e a 
principal porta de entrada para os melhores destinos do 
arquipélago.  
 
2º Dia – Manila/ Legazpi [ C , - , - ] 

Em horário apropriado, traslado ao aeroporto de Manila 
para embarque no voo com destino a Legazpi. A cidade de 
Legazpi é a capital da província de Albay e o centro 
administrativo da região de Bicol. A região é muito 
conhecida por suas belas paisagens naturais dominadas 
pelo monte Mayon. Chegada, recepção e traslado ao 
hotel. 
 
3º Dia – Legazpi [ C , A , - ] 

Após café da manhã, saída para passeio de dia inteiro à 
sua escolha, conforme disponibilidade do período da 
viagem. Opção A) City tour pela cidade e passeio de 
quadriciclo: percorreremos de quadriciclo trilhas com 
diferentes tipos de terreno, como valas, rios e rochas, 
sendo que durante todo o passeio teremos a vista do 
vulcão Mayon. O almoço será servido em um dos 
restaurantes no boulevard de Legazpi. Após almoço, 
seguiremos para as ruínas Cagsawa, originadas após a 
erupção do vulcão Mayon, em 1814. Hoje, somente a 
torre da igreja permanece como um memorial. 
Prosseguimento à igreja Daraga e ao Parque Natural 
Ligñon Hill, onde há um túnel de 40 metros de 
comprimento que foi usado pelos japoneses para 
esconder arsenal durante a segunda guerra mundial. 
Opção B) Nado com tubarão baleia:  traslado a Donsol 
para atividade de nado com tubarões-baleia. Entre os 
meses de novembro a junho a região tem a maior 
aglomeração mundial desses animais, tornando grande a 
possibilidade de encontrar esses dóceis gigantes. 

4º Dia – Legazpi [ C , - , - ] 

Dia livre para atividades independentes.  
 
5º Dia – Legazpi/ Manila/ El Nido [ C , - , - ] 

Em horário apropriado, traslado ao aeroporto de Legazpi 
para embarque com destino a El Nido (conexão em 
Manila). El Nido é um município da Ilha de Palawan e um 
local conhecido pelas suas praias de areia branca e recifes 
de corais. Chegada, recepção e traslado ao hotel.  
 
6º Dia – El Nido [ C , A , - ] 

Após café da manhã, saída para passeio de dia inteiro 
pelas praias paradisíacas de El Nido e lagoas em meio a 
formações escarpadas que saem do mar (Small, Big e 
Secret Lagoon). O almoço, em estilo piquenique, será 
servido na ilha Shimizu e depois conheceremos a praia 
Seven Commando. Ao final do dia retorno ao hotel. 
 
7º Dia – El Nido [ C , - , - ] 

Dia livre para atividades independentes. 
 
8º Dia – El Nido/ Manila [ C , - , - ] 

Café da manhã no hotel e check-out em horário regular. 
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto El Nido 
para embarque com destino a Manila. Fim dos nossos 
serviços. 
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Observações: 
- Caso algum museu ou outro local turístico esteja fechado por motivos de força maior, os passeios poderão ser 

substituídos por outras atividades ou visitas a outros locais. 
 
Pacote Inclui: 
- Passagem aérea interna, em classe econômica, com a Cebu Airlines nos trechos: Manila/ Legazpi/ Manila/ El Nido/ 

Manila. 
- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares, em apartamentos de categoria standard. 
- Refeições conforme descritas no programa, sem bebidas. Legenda: C-café, A-almoço e J-jantar. 
- Traslados e passeios regulares com guia local falando inglês conforme descritos acima. 
 
Pacote Não Inclui: 
- Parte aérea internacional. 
- Taxas aeroportuárias, de embarque e/ou combustível. 
- Gorjetas para guia local, motorista e maleteiros dos hotéis. 
- Despesas com vistos e documentações. 
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa. 
 

Hotéis previstos ou similares 

Cidade Noites STANDARD SUPERIOR DELUXE 

Manila 1 St. Giles Makati Hotel Jen Manila Nobu Hotel 

Legazpi 3 La Piazza Hotel & Convention The Oriental Legaspi Misibis Bay Resort 

El Nido 3 Ipil Suites El Nido El Nido Cove Resort Miniloc Island Resort 

 

PARTE TERRESTRE + AÉREOS INTERNOS 
Preços por pessoa em USD (Dólares Americanos) | Mínimo de 2 participantes 

SAÍDAS EM 2018 
(INÍCIO EM MANILA) 

APARTAMENTO STANDARD SUPERIOR LUXO 

Diárias 
Em apartamento duplo 

 
Suplemento Single 

1.595,00 1.815,00 2.860,00 

345,00 565,00 1.200,00 

 
Informações Gerais: 

Reservas e pagamento terrestre (FIT): 
* Para reservas, é necessário 10% de sinal do valor total (ou máximo de USD 300.00 por pessoa), cópia digitalizada dos 
passaportes válidos e condições gerais assinadas; 
* O saldo deve ser quitado até 48 horas após a confirmação.  

Formas de pagamento:  
- À vista em dinheiro ou depósito; 
- Ou parcelado com 30% de entrada + extras e taxas (em dinheiro ou depósito) e saldo em até 5 vezes sem juros nos cartões 
Visa ou Mastercard (valor mínimo total de venda de US$ 1.500.00 por cartão – para valores menores, consulte-nos).  
* Os valores são convertidos em reais ao nosso câmbio do dia do pagamento. 
* Caso o pacote inclua bilhetes aéreos internos ou trechos de trem, note que uma vez emitidos, os valores dos bilhetes não 
são reembolsáveis em caso de cancelamento. 

Nosso câmbio terrestre é atualizado diariamente em nosso site a partir das 11h30. Consulte-nos (11)5585-1485 
 

Observações Importantes: 
- O passaporte deve ter validade mínima de 06 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil; 
- Verifique a necessidade de vistos exigidos para cada país antes de visitá-lo; 
- Verifique a necessidade de vacinas exigidas para cada país antes de visitá-lo; 
- Em caso de necessidade de apresentação de Certificado Internacional de Vacina Contra Febre Amarela, o mesmo deverá ser 
providenciado com, no mínimo, 11 dias antes do embarque; 
- Para crianças e adolescentes (0 a 17 anos) que forem viajar para outros países desacompanhados, na companhia de apenas 
um dos pais ou acompanhados de terceiros é obrigatório providenciar a autorização de viagem prévia; 
- Verifique as condições gerais de cobertura da assistência de viagem, caso esteja incluído no pacote. 
 

** Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e os 
lugares estão sujeitos a disponibilidade no momento da reserva. ** 


