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Filipiny z wypoczynkiem 14 dni
Clark (Manila), Baguio, Park Narodowy Hundred Islands, Banaue, Sagada, Cabanatuan, wulkan Pinatubo, Manila, wyspa Cebu,
wyspa Bohol, wyspa Panglao
Program wycieczki
1 dzień Wylot z Warszawy
Spotkanie z grupą i pilotem na lotnisku Chopina w Warszawie. Przelot do Clark lub Manili z przesiadką.
2 dzień Clark (Manila)
Przylot do Clark lub Manili. Clark to nowoczesne miasta na północ od Manili. Manila to stolica i jednocześnie największe miasto
Filipin. Miasto, które ze względu na swoją bogatą historię i wyjątkową atmosferę wielokulturowości jest uważne za najbardziej
kosmopolityczną stolicę regionu. Transfer do hotelu. Nocleg w Clark lub w Manili.
3 dzień Clark (Manila) / Baguio / Park Narodowy Hundred Islands
Przejazd do urokliwego miasta Baguio (ok. 3 godz.), słynnego ośrodka tradycyjnej medycyny filipińskiej, które jest również znane z
pięknych wyrobów rzemieślniczych. Z uwagi na chłodniejszy klimat niż w Manili miasto było letnią rezydencją prezydentów Filipin.
Krótkie zwiedzanie rozpoczniemy od wizyty w katedrze, która jest symbolem miasta. Postój przed ponad 100-letnią rezydencją
prezydentów Filipin. Przejazd do Parku Narodowego Hundred Islands na zachodnim wybrzeżu wyspy Luzon. Na terenie parku
znajdują się 124 małe wysepki, z których tylko trzy są zamieszkane. Rejs łódkami po zatoce Lingayen. Nocleg w Baguio.
4 dzień Baguio / Banaue
Przejazd do malowniczego miasteczka Banaue (ok. 6 godzin). Jest to jeden z najpiękniejszych regionów Filipin, gdzie na
wysokości 1500 m n.p.m. znajdują się, powstałe bez użycia maszyn, liczące ponad 2000 tysiące lat bajeczne tarasy ryżowe .
Kaskadowe tarasy jako jedyne tarasy na świecie znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Nocleg w Banaue.
5 dzień Banaue / Sagada
Przejazd do Sagady (ok. 2 godz.), która stanowi serce północnej części wyspy Luzon. Region Sagady jest zamieszkiwany przez
plemiona Igorotów, niespokrewnione z innymi ludami Filipin. Zwiedzanie słynnej jaskini grobowej, gdzie znajdują się „wiszące
trumny”, w których mieszkańcy grzebali zmarłych w zawieszanych na zboczach skalnych, otwartych trumnach. Igoroci wierzą, że
złożenie ciała wyżej niż kilka metrów nad ziemią sprawi, że wędrówka zmarłej duszy aby połączyć się z duchami przodków będzie
krótsza. Wizyta w lokalnym muzeum, które posiada bogate zbiory etnologiczne jak maski, totemy czy talizmany i ukazuje kulturę
lokalnych plemion. Powrót do Banaue. Pokaz lokalnych tańców. Nocleg w Banaue.
6 dzień Banaue / Cabanatuan
Zwiedzanie okolic Banaue jeepneyem. Jeepney to bogato zdobiony i kolorowy rodzaj samochodu terenowego charakterystyczny
dla Filipin. Jest symbolem kultury filipińskiej. Spacer po tarasach ryżowych – czasami będzie trzeba iść ostro pod górę, czasami
stromo w dół, nieraz blisko krawędzi kanałów nawadniających – prawdziwa frajda dla miłośników aktywnego zwiedzania.
Odpoczynek w wiosce zamieszkanej przez lud Ifugao, którego członkowie przez wieki rzeźbili tarasy ryżowe na stokach Banaue.
Ifugao do dziś zamieszkują tylko odizolowane górskie wioski i są nadal animistami. Przejazd do Cabanatuan, miasta w środkowej
części wyspy Luzon (ok. 5 godz.). Nocleg w Cabanatuan.
7 dzień Cabanatuan / wulkan Pinatubo / Manila
Wczesny przejazd w pobliże wulkanu Pinatubo – jednego z najsłynniejszych wulkanów Filipin. Przesiadka do jeepów i dalszy
przejazd pod wulkan. Trekking w okolice krateru (ok. 2 godz. w jedną stronę), gdzie znajduje się słynne turkusowe jezioro. Czas
wolny na podziwiane okolicznych krajobrazów. Po „zdobyciu” wulkanu przejazd do Manili. Nocleg w Manili.
Uwaga: wejście na Pinatubo jest dostosowane do możliwości przeciętnego turysty.
8 dzień Manila / Cebu
Transfer na lotnisko i przelot na „odkrytą” w 1521 r. przez Ferdynanda Magellana wyspę Cebu, która uważana jest za
najciekawszą pod względem historycznym wyspę Filipin. W programie postój przed Krzyżem Magellana, znanym punktem
orientacyjnym, gdzie w XVI w. Hiszpanie odprawili pierwszą mszę. Wizyta w najstarszej w kraju fortecy San Pedro – symbolu
władzy hiszpańskiej. Zwiedzanie Bazyliki św. Dzieciątka – jednego z najważniejszych kościołów na Filipinach, w którym znajduje
się figurka dzieciątka z Cebu, pochodząca jak się sądzi z flamandzkiego warsztatu w Belgii, stała się symbolem wiary i kultury
chrześcijańskiej na całych Filipinach. Przejazd na wzgórza Beverly Hills, z których roztacza się przepiękna panorama na okolicę.
Wizyta w kolorowej świątyni taoistycznej – miejsca kultu licznych Chińczyków zamieszkujących wyspę. Przejazd na niewielką
wyspę Mactan, gdzie zginął Ferdynand Magellan. Wizyta w fabryce produkującej gitary. Nocleg na wyspie Cebu.
9 dzień Cebu / wyspa Bohol / wyspa Panglao
Przeprawa promem do Tagbilaran na wyspie Bohol, uważanej za jedną z najpiękniejszych wysp Filipin. Przejazd przez
malowniczy gaj mahoniowy w stronę Wzgórz Czekoladowych, czyli setek wapiennych kopców, które słońce barwi na kolor
czekoladowy. Legenda głosi, że wzgórza zostały utworzone ze spadających łez zakochanego olbrzyma lub wskutek walki dwóch

zwaśnionych gigantów. Następnie spacer po lasku jest okazją do spotkania z maleńkim wyrakiem. Wyraki to małe ssaki drapieżne,
których długość ciała wynosi do 18 cm i zamieszkują tylko Bohol oraz Sumatrę i Celebes. Znane są ze zwinności i tego, że potrafią
obrócić głowę o 180 stopni. Spływ rzeką Loboc przez las bambusowy połączony z degustacją lokalnych specjałów będzie dobrą
okazją na odpoczynek po trudach zwiedzania. Przejazd na wyspę Panglao. Nocleg w kurorcie na wyspie Panglao.
10 dzień Panglao
Czas wolny, który można przeznaczyć na odpoczynek na słonecznych plażach, pływanie, sporty wodne lub wycieczki na pobliskie
wysepki. Pilot chętnie pomoże wybrać jedną z wielu wycieczek. Nocleg w kurorcie na wyspie Panglao.
11 dzień Panglao
Czas wolny, który można przeznaczyć na odpoczynek na słonecznych plażach, pływanie, sporty wodne lub wycieczki na pobliskie
wysepki. Pilot chętnie pomoże wybrać jedną z wielu wycieczek. Nocleg w kurorcie na wyspie Panglao.
12 dzień Panglao / Bohol / Manila
Transfer na lotnisko i przelot do Manili. Wieczorem kolacja połączona z lokalnymi tańcami. Nocleg w Manili.
13 dzień Manila
Zwiedzanie stolicy: Spacer po Starej Manili (Intramuros) – najstarszej części stolicy, której historia sięga XVI w. gdy przybyli
pierwsi konkwistadorzy hiszpańscy. Postój przy forcie Santiago – symbolu władzy hiszpańskiej nad Filipinami. Wizyta w Casa
Manila – wspaniale zachowanym domu kupca hiszpańskiego z XIX w. oraz w monumen
talnej romańskiej katedrze manilskiej wniesionej na Plaza Roma. Zwiedzanie kościoła św. Augustyna słynącego z przepięknie
zdobionych płaskorzeźbami drzwi głównych. Kościół ten jako jedyny w Intramuros nie został zniszczony w czasie II wojny
światowej. Spacer po parku Rizal – jednym z najpiękniejszych parków stolicy i miejscu ogłoszenia niepodległości Filipin. Przejazd
przez centrum finansowe Manili (Makati), gdzie wzniesione są futurystyczne biurowce i apartamentowce. Transfer na lotnisko i
przelot do Warszawy z przesiadką.
14 dzień Powrót do Warszawy
- miejsca wpisane przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego
Termin:

Symbol:

Cena od osoby:

Dopłata do pokoju 1 os.

09.02 - 22.02.2020

FIL - 2/20

5980 PLN + 1765 USD*

520 USD*

01.05 - 14.05.2020

FIL - 5/20

5980 PLN + 1765 USD*

520 USD*

10.07 - 23.07.2020

FIL - 7/20

5980 PLN + 1765 USD*

520 USD*

13.11 - 26.11.2020

FIL - 11/20

5980 PLN + 1765 USD*

520 USD*

14.02 - 27.02.2021

FIL - 2/21

5980 PLN + 1765 USD*

520 USD*

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN według kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty.
Minimalna liczba uczestników 12 osób.
Cena obejmuje:
1. Przelot na trasie Warszawa - Clark (Manila), Manila - Warszawa z
przesiadką oraz przeloty na trasach Manila - Cebu, Bohol - Manila.
2. Transfery i przejazdy wg programu klimatyzowanym autokarem
lub mikrobusem.
3. Zakwaterowanie w hotelach *** / **** w pokojach 2-os. z łazienką i
klimatyzacją.
4. Bilety wstępu do obiektów wymienionych w programie.
5. Opiekę polskiego pilota na całej trasie wycieczki i lokalnych
przewodników w czasie zwiedzania.
6. Posiłki (ilość wskazuje cyfra w ikonce przy każdym dniu programu).
7. Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób
przewlekłych), NNW i bagażu.
8. Opłaty lotniskowe oraz opłaty za wystawienie biletów.
9. Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
10. Podatek VAT.

Cena nie obejmuje:
1. Napojów do posiłków.
2. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców (60 USD
płatne na Filipinach).
3. Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie objętych
programem zwiedzania.
4. Ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie.
5. Usług tragarzy na lotniskach i w hotelach.
Wymagania dot. paszportu RP:
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu
do Polski oraz posiadać co najmniej 1 wolną stronę.
Osoby podróżujące z paszportem RP na Filipiny w celach
turystycznych obowiązuje porozumienie o zniesieniu obowiązku
wizowego.

Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie.
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