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Malapascua

Itinerário:

Dia 1
Porto, Lisboa ou Vigo - Cebu
Comparência no aeroporto 90 minutos antes da partida para formalidades de
embarque. Noite a bordo.

Dia 2
Cebu - Malapascua
Formalidades de desembarque. Acolhimento pelo nosso representante local, e
transfere para a ilha de Malapascua, directamente para o resort. Jantar.
Alojamento.

Dias 3-8
Malapascua
Alojamento em regime de pensão completa, no Cocobana Resort (ou similar), em
quartos com ar condicionado, varanda e wifi. Oito dias de mergulho (4 mergulhos
por dia , incluindo um shark dive e um mandarin fish dusk dive ou night dive por
dia).

Dias 9 Malapascua – Cebu – Porto, Lisboa ou Vigo
Em horário a combinar localmente, transfere para Cebu. Formalidades de embarque
e voo de regresso ao Porto, Lisboa ou Vigo.

Inclui
_ Todos os transferes conforme itinerário;
_ Estada em regime de pensão completa (7 noites), conforme itinerário.
_ 18 mergulhos com guia, conforme itinerário.
_ Todas as taxas, excepto as mencionadas em “Não Incluído”
_ Seguro de viagem (inclui equipamento de mergulho)
_ Taxas ambientais dos parques marinhos;

Não inclui
_ Aluguer de equipamento;
_ Extras de carácter pessoal;
_ Gratificações a guias e motoristas;
_ Taxas ambientais dos parques marinhos (excursões opcionais);
_ Excursões opcionais;
_ Nitrox (120 euros – nitrox ilimitado)

Preço desde:
POR PESSOA EM DUPLO: 1850 euros
POR PESSOA EM DUPLO: 1480 euros (NON DIVER)

Possibilidade de maior nº de dias.
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NOTA: Para informações, tarifas e reservas de voos, por favor não hesite
em nos contactar.

Este programa baseia-se em rotas aéreas, frequências, hotéis e preços actuais, numa determinada classe/categoria de
reserva e no câmbio da moeda à data da elaboração desta proposta. Qualquer alteração de um destes factores será
notificada e aplicada no momento da confirmação da sua reserva.


