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Finalmente visitaremos o Santuário dos 
Mártires, de arquitetura tradicional, e o 
Centro de Artesanato de Taipei. Regresso 
ao hotel, jantar e alojamento.

4º Dia - TAIPEI / LAGO SUN MOON 
Pequeno-almoço no hotel. Partida com 
destino ao Lago Sun Moon, situado na 
zona central de Taiwan, a 762 metros de 
altitude. Almoço em restaurante. Visita ao 
famoso Templo Wenwu, também conheci-
do por Templo do Guerreiro da Literatura, 
dedicado a Confúcio (mestre da escrita) e 
a Kuan Ti (mestre da espada). Visitaremos 
ainda a aldeia de Itathao, o Pagode Tse-En 
e o Santuário do Monge Sagrado. Depois 
de seguir ao longo das margens do Lago 
Sun Moon, chegaremos ao Hotel del Lago, 
Sun Moon Lake 4**** ou similar. Jantar e 
alojamento.

5º Dia - LAGO SUN MOON / KAOHSIUNG 
Pequeno-almoço no hotel. Logo pela 
manhã continuação da nossa viagem em 

direção ao sul de Taiwan com destino ao 
mosteiro budista de Fo Guang Shan, um 
dos mais famosos lugares sagrados do país. 
Durante a visita ao santuário principal terá 
oportunidade de descobrir mais sobre a 
religião budista, de comunicar com alguns 
dos monges e de admirar uma enorme 
estátua de Buda. Almoço em restaurante.
De tarde, partida para Kaohsiung, a segunda 
maior cidade de Taiwan. Após chegada a 
Kaohsiung passagem pelo rio Love e visita 
do mercado noturno de Lio Ho. Chegada 
ao Hotel Howard Plaza Kaohsiung 4**** ou 
similar. Jantar e alojamento.

6º Dia - KAOHSIUNG / KENTING / TAI-
TUNG 
Pequeno-almoço no hotel. Saída do hotel 
para visitar o Parque Nacional de Kenting, 
localizado no extremo sul de Taiwan, 
conhecido pela sua paisagem de montanha 
verdejante e a sua biodiversidade. Paragem 
no farol de Eluanbi, na zona costeira de 
Maopitou e na zona de lazer da floresta 

1º Dia - LISBOA / 
DUBAI

Comparência no ae-
roporto da Portela 

120 minutos antes da 
hora de saída. Forma-

lidades de embarque e 
saída em voo regular da 

Emirates, às 14h45, com 
destino ao Dubai. Refeição 

a bordo.

2º Dia - DUBAI / TAIPEI 
Chegada ao Dubai pelas 

00h50. Assistência e transfer 
para um hotel na zona do 

Aeroporto do Dubai para que o 
grupo possa descansar e tomar o 

pequeno almoço até à partida do 
voo seguinte para Taipei às 08h45. 

(a bagagem de porão não sai do 
aeroporto é embarcada de Lisboa 

diretamente a Taipei).
08h45 – Partida em voo da Emirates 

Airlines com destino a Taipei. Refeição a 
bordo.

21h20 – Chegada ao Aeroporto Internacional 
de Taipei. Receção, assistência e transporte 
para o Hotel Howard Plaza Taipei 4**** ou 
similar. Check in e alojamento.

3º Dia - TAIPEI /KEELUNG / YEHLIU / 
TAIPEI   
Pequeno-almoço no hotel. Saída para 
Keelung, para se visitar o Parque Chung 
Cheng, onde se poderá ver a enorme 
estátua da Deusa da Misericórdia e de onde 
se tem também uma vista panorâmica 
do porto de Keelung. Seguimos para 
Yehliu, famosa pelas inúmeras formações 
rochosas que lembram a cabeça de uma 
rainha, e de outras figuras. Regresso a 
Taipei por volta das 12 horas.  Almoço em 
restaurante. De tarde, visita panorâmica 
na cidade de Taipei, que inclui o 
impressionante CKS Memorial Hall, o 
Museu do Palácio Nacional, onde está 
exposta uma coleção de peças Imperiais 
Chinesas, com mais de 5.000 anos. 

É fácil perceber o que passou 
pela cabeça dos portugueses 
que, em meados do século XVI, 
clamaram “Ilha Formosa” ao 
avistarem Taiwan.

Taiwan, Macau
e Hong Kong

Taiwan, Macau
e Hong Kong



PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por um elemento da Try-

vel durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para 

percurso Lisboa / Dubai / Taipei – Hong 
Kong / Dubai / Lisboa, em voos regulares da 
Emirates Airlines;

• Passagem aérea em classe económica para 
percurso Taipei / Macau, em voo regular;

• Passagem de barco “jetfoil” em classe eco-
nómica para o percurso Macau / Hong Kong;

• 9 noites de alojamento em hotéis de 4**** 
e 5*****;

• 1 noite (na ida – de 3 para 4 de Outubro) em 
Hotel de 4**** junto da área do Aeroporto 
do Dubai para descanso entre voos;

• 9 pequenos almoços nos hotéis;
• 18 refeições sem bebidas incluidas (somente 

água e café americano ou chá);
• Todos os transportes como indicado no pro-

grama;
• Guias locais falando espanhol;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Todas as entradas mencionadas no progra-

ma;
• Todos os impostos aplicáveis.
• Taxas de aeroporto, segurança e combus-

tível no montante de 188,16€ (à data de 
22.11.2021 – a reconfirmar e atualizar na altu-
ra da emissão da documentação);

• Seguro de assistência em viagem e proteção 
Covid-19;

• Auriculares para ouvir as explicações dos 
guias;

• Água mineral no autocarro durante os cir-
cuitos;

• Gratificações a guias e motorista.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Tudo o que não esteja como incluído de for-

ma expressa;
• Despesas de carácter particular designados 

como extras.

 PREÇO P/PESSOA | QUARTO DUPLO

(MÍNIMO 20 PARTICIPANTES) 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

3.890 €

770 €

de Kenting. Almoço em restaurante. 
Continuação da viagem para Taitung. 
Chegada ao Hotel Royal Chihpen 5***** ou 
similar. Jantar e alojamento.

7º Dia - TAITUNG /HUALIEN 
Pequeno-almoço no hotel. Início do deslum-
brante passeio pela região Panorâmica da 
Costa Oriental, conhecida como “a última 
zona virgem de Taiwan”, e que se estende 
por 170 Km ao longo da costa leste da ilha. 
As intempéries, a erosão e a sedimentação, 
deram origem a uma grande variedade de 
formas de relevo. Paragens em Siaoyeliou, 
Sansientai, e na Gruta dos Oito Imortais. Al-
moço em restaurante.
Continuação da viagem para Hualien. Che-
gada ao Hotel Fullon 4**** ou similar. Jantar 
e alojamento.

8º Dia - HUALIEN / PARQUE NACIONAL 
DE TAROKO / TAIPEI 
Após o pequeno-almoço, visita ao Parque 
Nacional de Taroko. A Garganta de Taroko 
é de uma beleza excecional, um estreito 
desfiladeiro criado por um rio que rasgou 
profundamente as montanhas. Viajaremos 
por uma estrada rasgada nas escarpas da 

rocha, serpenteando todo o desfiladeiro, 
que nos permitira ter panorâmicas de rara 
beleza. Paragens no santuário de Ever-
green, na gruta da Andorinha, e na ponte de 
Mármore. Almoço em restaurante. Regres-
so a Taipei. Jantar e alojamento no Hotel 
Howard Plaza Taipei 4**** ou similar.

9º Dia - TAIPEI / MACAU 
Pequeno-almoço no hotel. Transporte para 
o Aeroporto Internacional de Taipei e parti-
da pelas 09h00 em voo regular com desti-
no a Macau. Pelas 19h50, chegada a Macau, 
receção e transporte para o centro de Ma-
cau. Almoço em restaurante. De tarde, visi-
ta das ilhas de Taipa e Coloane. Transporte 
para o Hotel Sofitel Macau at Ponte 16 5***** 
ou similar. Jantar e alojamento.

10º Dia - MACAU 
Pequeno-almoço no hotel. De manhã visita 
da parte central de Macau, com destaque 
para a Praça do Leal Senado, as Ruínas de 
S. Paulo, à Fortaleza do Monte, e parte das 
suas muralhas, e ao Templo de A-Ma. Almo-
ço no restaurante giratório 360º na Torre 
de Macau.  Jantar e alojamento no hotel.

11º Dia - MACAU / HONG KONG / DUBAI 
Pequeno-almoço no hotel. De manhã, trans-
porte para o cais e partida em “jetfoil” com 
destino a Hong Kong. Chegada, receção, 
assistência e início da visita da ilha de Hong 
Kong, incluindo o Pico Victoria com 600 
metros de altitude e que permite uma des-
lumbrante panorâmica do porto e da baía 
de Hong Kong. Visita da Repulse Bay e 
Aberdeen, bairro típico de pescadores. Al-
moço Dim Sum em restaurante. De tarde, 
visita de um dos mercados mais populares 
de Hong Kong “Ladies Market” ou Stanley 
Market”.
Ao final da tarde, jantar num restaurante 
cerca de Tsimshatsui Waterfront onde se 
pode assistir ao espetáculo de Luz e Som 
na baía de Hong Kong, antes do transpor-
te para o Aeroporto Internacional de Hong 
Kong. Assistência nas formalidades de em-
barque.

12º Dia - DUBAI / LISBOA 
00h35 – Partida em voo regular da Emira-
tes Airlines com destino ao Dubai. Refeição 
e noite a bordo.
04h20 – Chegada ao Dubai. Mudança de 
avião.
07h25 – Partida em voo da Emirates Airli-
nes com destino a Lisboa. Refeição a bordo.
12h35 – Chegada a Lisboa ao aeroporto 
Humberto Delgado.

Fim de Viagem!
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