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As Filipinas são definidas por seus campos de arroz esmeralda, jeepneys de grafite, vulcões ardentes, társios de 

olhos esbugalhados, búfalos e pessoas sorridentes e despreocupadas. 
 
Paradise Island-Hopping, com mais de 7000 ilhas tropicais para escolher, as Filipinas são o prazer de um turista de praia. Há 
uma ilha para todos os gostos, desde solos de areia no meio do oceano, até paisagens de fantasia vulcânica que escondem 
lagoas escondidas, até megailhas como Luzon e Mindanao. Adoradores do sol e mergulhadores devem ir direto para Visayas, 
onde abundam as oportunidades de saltar de ilha e a praia perfeita assume muitas formas. Os viajantes mais aventureiros 
podem montar uma barraca em um trecho desértico do litoral em Palawan e jogar solo Survivor por alguns dias. 
 
Um terreno à parte, as Filipinas são uma terra distante do continente do Sudeste Asiático - não apenas geograficamente, mas 
também espiritual e culturalmente. O esmagador catolicismo do país, resultado de 350 anos de domínio espanhol, é o seu 
enigma mais óbvio. Os vestígios da época espanhola incluem exuberantes festas da cidade (festivais) e igrejas seculares de 
pedra. Shoppings, cadeias de fast food e inglês falado difundem a influência do sucessor colonial espanhol, os americanos. 
No entanto, apesar dessas influências externas, o país continua sendo uma entidade única. As pessoas são, simplesmente, 
filipinos - e orgulhosos disso. Acolhendo, calorosos e implacavelmente otimistas, são eles que cativam e, finalmente, enlaçam 
os visitantes. 

 
 

A Ilha Pamalican é uma ilha privada e a estância de Amanpulo, que significa “ilha pacífica”, abrange toda a área. É uma hora de vôo de 
Manila. Esta ilha privada está localizada no grupo Quiniluban das Ilhas Cuyo, situada no norte da província filipina de Palawan. 

 
Amanpulo é o santuário perfeito para aqueles que desejam uma estadia tranquila e isolada no luxo em uma bela ilha tropical paradisíaca, 
para o sentimento VIP completo. É o resort mais exclusivo das Filipinas e oferece uma estadia de luxo em total reclusão. As praias de areia 
branca de tirar o fôlego são cercadas por águas azul-turquesa e vida marinha e um recife de coral fica a apenas trezentos metros da costa. 

 
Para recebê-lo oficialmente na ilha, desfrute de um cruzeiro serenata ao pôr do sol e testemunhe a mudança das cores do céu e do mar 
durante o pôr do sol. O pôr do sol de tirar o fôlego de Pamalican é uma ótima maneira de terminar o seu dia enquanto navega sob a luz 

dourada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 dia |  
MANILA  
Chegada ao aeroporto internacional de Manila – Ninoy Aquino (conhecido como Naia), após tramites de imigração, retirada 
de bagagens e alfândega, recepção e traslado ao hotel selecionado. Resto do dia livre. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (sem refeições). 
 

02 dia |  
MANILA >>> PAMALICAN ISLAND >>> AMANPULO 
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado, recepção e traslado ao aeroporto para tramites de check-in e embarque em voo com destino a 
Pamalican Island. Chegada no aeroporto de Pamalican Island, após retirada das bagagens, recepção e traslado de buggy para 
o Amanpulo Clubhouse, para tramites de check-in. Resto do dia livre  
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã e jantar).  
 

ITINERÁRIO | 06 dias / 05 noites  
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03 dia |  
AMANPULO 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades para relaxar no resort.  
Bem-vindo à sua escapadela na Ilha. Comece esta jornada com um tratamento de Spa Island Tradition. Isso reflete a essência 
das tradições de cura filipina para restaurar a vitalidade e reconectar mente, corpo e espírito. Um vapor de ervas com plantas 
colhidas na ilha relaxa os músculos tensos e prepara o corpo para uma massagem Hilot. Este estilo de massagem tradicional 
usa uma folha de bananeira quente para localizar bloqueios de energia em seu corpo, de modo que o terapeuta possa se 
concentrar nessas áreas de desequilíbrio usando as massagens tradicionais. Sua jornada continua com um tratamento para os 
pés Dag-dagay, que inclui esfoliação e envolvimento com argila de chá verde e folhas de bananeira para melhorar a circulação 
sanguínea e estimular a drenagem linfática. Isso é seguido por uma massagem profunda nos pés usando varas de bambu 
enroladas nas solas dos pés, estimulando os pontos reflexos e liberando a tensão por todo o corpo. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã e jantar).  
 

04 dia |  
AMANPULO 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades para relaxar no resort.  
Quando você se sentir revigorado e depois de liberar a tensão corporal, tempo para sair e visitar Manamoc e experimentar a 
exploração de manguezais. Explorar a Vila de Manamoc permitirá que você entenda o modo de vida simples nessas ilhas. Veja 
a cultura e a relação simbiótica entre a Ilha de Amanpulo e Manamoc, caminhe até as colinas e admire a paisagem ao redor. 
Reconecte-se com a natureza e experimente um passeio de exploração dos manguezais em um barco a remo. Aprenda e 
compreenda o complexo e único ecossistema de mangue próspero. Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã e jantar).  
 

05 dia |  
AMANPULO  
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades para relaxar no resort ou também um passeio opcional. 
Faça uma Ioga e Meditação para casais na ilha. A sessão de Yoga dura 60 minutos, o que certamente reduzirá o estresse, 
diminuirá a pressão arterial e a frequência cardíaca. A sessão de meditação é de 30 minutos que ajudará a cultivar a consciência 
simples e a concentração com o propósito específico de descobrir aquele poço infinito de sabedoria que está dentro. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã e jantar).  
 

06 dia |  
AMANPULO >>> PAMALICAN ISLAND >>> MANILA 
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado traslado ao aeroporto de Pamalican Island, para tramites de check-in e embarque em voo com 
destino a Manila, chegada no hangar e após retirada das bagagens, recepção e traslado ao aeroporto internacional de Manila 
– Naia para tramites de check-in e embarque em voo para a cidade de origem.  
Regime: (café da manhã).  
 

Fim de nossos serviços. 
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- Traslados aeroporto ao hotel e vice-versa, ou entre cidades de acordo ao itinerário em serviço privativo com assistência de 
guia/motorista local no idioma inglês,  
- 05 (cinco) noites de hospedagem com café da manhã diário (check-in 15h00 e check-out 12h00); 
- Amanpulo amenidades: Sucos de frutas e frutas de boas-vindas, Jantar diário a la carta (entrada, prato fundo e sobremesa, 
excluído bebidas), Beach Club com chá, café ou sucos, Cruzeiro privativo - Serenaded Sunset Cruise, Tratamento de Spa - Spa 
Island Traditon, Passeio de exploração aos manguezais, Sessão de ioga e meditação, Uso das instalações e comodidades do 
resort;     
- 04 (quatro) Almoços no Amanpulo, bebidas não inclusas. 
- e-ticket aéreo nos trechos Manila/ Pamalican Island/ Manila em classe econômica, a ser entregue pelo operador local; 
- Cartão de assistência por 06 (seis) dias; 
- Assistência no idioma português 24 (vinte quatro) horas; 07 (sete) dias da semana no telefone emergencial da Ásia Total. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- e-tickets aéreos internacionais; 
- Outros itens não informados no O QUE INCLUI, tais como: bebidas nas refeições, lavanderia, telefonemas entre outros; 
- Gorjetas para os carregadores de bagagem, guias e motoristas. 
 
 
 
 
 
 
 

Cidade Noites Hotel Categoria Apartamento 
 

Opção 1   
Manila 01 Fairmont Hotel Makati Fairmont Room 
Pamalican 04 Amanpulo  One Bedroom Villa 

Opção 2   
Manila 01 Fairmont Hotel Makati Fairmont Room 
Pamalican 04 Amanpulo  Beach Casita 

Opção 3   
Manila 01 Fairmont Hotel Makati Fairmont Room 
Pamalican 04 Amanpulo  Treetop Casita 

 
 
 
 
 
 
 
 

O QUE INCLUI 

O QUE NÃO INCLUI 

HOTÉIS HOTÉIS PREVISTOS 
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Temporada  Opção Duplo Individual 

07Fev a 13Abr / 18 a 28Abr / 06 a 15Mai 2022 
01 a 07Out / 01 a 21Dez 2022 
09 a 19Jan / 28Jan a 31Mar 2023 

01 11.777,00 21.385,00 
02 7.511,00 12.852,00 

03 6.311,00 10.452,00 

16Mai a 30Set / 08Out a 30Nov 2022 

01 11.244,00 20.319,00 
02 6.977,00 11.785,00 

03 5.777,00 9.385,00 

 
 
Observações Importantes: 
1) Tarifas válidas para saídas para um mínimo de 02 passageiros viajando juntos; 
2) Os valores dos aéreos internos poderão sofrer alteração até a confirmação da reserva; 
3) Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio até a confirmação da reserva. 
 
 
 
 
 
 
Favor consultar-nos as formas de pagamentos vigentes. 
 
 
 
 
 
 
 

1) Cancelamento entre 30 (trinta) e 22 (vinte e dois) dias antes da chegada, cobrará 30% (trinta por cento) do valor da reserva; 
2) Cancelamento entre 21 (vinte e um) a 15 (quinze) dias antes da chegada, cobrará 50% (cinquenta por cento) do valor da 
reserva; 
3) Cancelamento entre 14 (quatorze) e 8 (oito) dias da chegada, cobrará 75% (setenta e cinco por cento) do valor da reserva; 
4) Cancelamento entre 7 (sete) até o dia da chegada, cobrará 100% (cem por cento) do valor da reserva;   
5) Cancelamentos recebidos até o dia da chegada, multa de 100% (cem por cento) do valor total da reserva; 
6) Não apresentação, no-show ou saídas antecipadas, multa de 100% (cem por cento) do valor total da reserva; 
7) Os e-tickets internos emitidos são automaticamente cobrados ao 100% (cem por cento), por qualquer cancelamento ou 
não apresentação. 
Obs., as politicas de cancelamento poderão sofrer alterações pelas redes hoteleiras participantes nesse roteiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORES 
Dólares Americanos por pessoa (mínimo 02 pessoas)  

FORMAS DE PAGAMENTO 

POLITICA DE CANCELAMENTOS 
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1) A partir do primeiro orçamento enviado, serão permitidos o envio de até 3 novas propostas ou alterações.  Uma vez atingido 
este limite, para prosseguirmos será necessária a sinalização no valor de USD 200,00 por pessoa e após a sinalização, 
consideramos até 02 novas cotações ou ajustes antes da efetivação da reserva. Em caso de efetivação da reserva, esse valor 
será descontado no pagamento total do programa. Caso a reserva não seja solicitada o valor será retido como Taxa de 
Prestação de Serviço de Consultoria (US$ 200 por pessoa); 
2) As reservas devem ser solicitadas por escrito junto com a Ficha de reserva devidamente preenchida e a cópia do passaporte; 
3) Cancelamento de reserva confirmada, não dará direito a reembolso do valor referente ao pagamento da prestação de serviço 
de reserva (US$ 200 (duzentos) por pessoa), depois que tal serviço foi prestado; 
4) Importante ressaltar que dentro da validade de cada tarifa informada, a data do check-out deve coincidir com a última data 
de validade do período; 
5) O máximo de bagagem permitido durante os traslados é voo interno 01 bagagem de mão de até 7kg, e 01 (uma) mala para 
despachar de até 20kg por pessoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Documentos Necessários: Brasileiros precisam de passaporte com validade mínima de 06 (seis) meses, com ao menos 03 
(três) páginas em branco; 
2) Para menores de 18 (dezoito) anos é obrigatória à autorização do pai e da mãe. Nos casos em que esteja viajando na 
companhia de apenas um dos pais é necessário autorizado por escrito do outro; 
3) Visto/Vacina - Filipinas: Brasileiros não necessitam de visto por até 30 dias (turismo). Necessário apresentar o CIV 
(Certificado Internacional da Vacina) contra febre amarela, que deve ser tomada pelo menos 10 dias antes do embarque. É 
necessária apresentação de carteira de vacinação para COVID-19, RT-PCR realizado até 48h antes do embarque, seguro viagem 
com cobertura superior a U$35.000 e preenchimento do One Health Pass anteriormente à viagem 
(https://www.onehealthpass.com.ph). 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 DOCUMENTAÇÃO 
VISTOS & VACINAS 

https://www.onehealthpass.com.ph/

