Filipinas: Boracay

06 dias | 05 noites

Roteiro
Dia 1 | Manila
Chegada no Aeroporto Internacional de Manila, encontro com assistente e traslado privado ao
hotel. Chegada, check in e hospedagem.
Dia 2 | Manila – Boracay
Café da manhã no hotel e check out. Em horário determinado, traslado privado até o aeroporto
para embarque em voo doméstico com destino a Boracay (não incluído). No desembarque,
recepção e traslado ao resort. Chegada, check in e hospedagem.
Dia 3 | Boracay
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades independentes. Hospedagem.
Dia 4 | Boracay
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades independentes. Hospedagem.
Dia 5 | Boracay
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades independentes. Hospedagem.
Dia 6 | Boracay - Manila
Café da manhã no hotel e check out. Em horário determinado, traslado de saída ao aeroporto.
Embarque no voo para Manila (não incluído). Chegada, assistência em inglês e traslado ao
aeroporto internacional para embarque no voo de retorno.

O programa inclui
•
•
•
•
•
•
•
•

01 noites de hospedagem em Manila;
04 noites de hospedagem em Boracay;
Café da manhã diário;
Traslados privados de/para aeroporto de Manila com motorista falando inglês;
Traslados privados em Boracay de/para aeroporto;
Uso das comodidades do resort, como piscina e academia;
Taxa ambiental e terminal de embarcações;
Kit de viagem Mercatur Premium.

Roteiro
O programa NÃO inclui
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagens aéreas internacionais e domésticas;
Assistência viagem;
Taxas aeroportuárias;
Despesas com documentação;
Vistos consulares e passaporte;
Excesso de bagagem;
Antecipação no horário de chegada (Early check in);
Prorrogação no horário de saída (late check out);
Refeições e bebidas não mencionadas;
Passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;
Entradas aos locais de visitação durante os passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;
Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra,
gorjetas e tudo que não estiver mencionado como incluído no roteiro.

Observações:
• Valores vigentes para viagens realizadas até março 2022, com base em duas pessoas
viajando juntas;
• Caso não haja disponibilidade nos hotéis citados, realizaremos nova cotação com opções
similares;
• É de responsabilidade do viajante possuir a documentação adequada conforme destino de
viagem (passaporte/identidade, conforme exigências do país, vistos de entrada e
permanência, vacinas necessárias e assistências de viagem obrigatórias).
• Recomendamos sempre ter certificado internacional da vacina da febre amarela.
Temporadas:
• Baixa temporada: 01 junho a 30 setembro 2021
• Alta temporada: 05 abril a 31 maio 2021 / 01 outubro a 20 dezembro 2021 / 05 a 30
janeiro 2022 / 08 fevereiro a 31 março 2022.
Formas de pagamento:
30% do valor total + taxas em geral – Em até 5x s/ juros nos cartões de crédito (Visa,
Mastercard, Amex e Elo).

Hotel previsto (ou similar)
Cidade

Opção A

Opção B

Manila

The Peninsula Manila

The Peninsula Manila

Boracay

Shangri-la Boracay

Discovery Shores

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:
Base

Baixa temporada

Alta temporada

Opção A

2740

2863

Opção B

2488

2826

Suplemento para guia em espanhol

697 por dia

Valores com base em, no mínimo, duas pessoas viajando juntas. Valores e lugares sujeitos
a disponibilidades e alterações. Consulte-nos sobre outros tipos de tours, itinerários, datas,
categorias de hotéis e valores. Valor não inclui IRRF, fornecido no ato da reserva.

