
              Załącznik do umowy-zgłoszenia

Program wyprawy

Podróż na FILIPINY: rajski archipelag   

Czas: 23 dni

Podróż na Filipiny to wyprawa pod znakiem spotkań z naturą i kulturą. Archipelag Filipin tworzy około 7 tysięcy
wysp. Od wieków mieszały się tu tradycje kulturowe licznych narodów świata: malajskich, chińskich, hiszpańskich i
amerykańskich. Północna część Filipin jest chrześcijańska, ponieważ najsilniejszy wpływ na kształt kultury filipińskie
mieli tutaj Hiszpanie, a w ostatnim wieku również Amerykanie. Natomiast na południu kraju – wyspa Minandao i
okolice  – panuje  Islam.  Często  jednak możemy znaleźć  tu  ślady  starych kultur  i  wierzeń kultur  plemiennych.
Chrześcijaństwo i Islam pełne są dawnych obyczajów, które zostały wchłonięte przez te dwie wielkie religie.
Filipiny  to  archipelag  pełen  rajskich,  turkusowych  plaż  i  małych  zielonych  wysepek,  często  bardzo  rzadko
odwiedzanych. Każdy może znaleźć jakąś prywatną wyspę dla siebie. To idealne miejsce na odpoczynek i odcięcie
się od reszty świata. Podczas naszej podróży na Filipiny odwiedzimy największą wyspę kraju – Luzon. Zobaczymy
dwa niezwykłe wulkany Taal i Pinatubo. Powędrujemy po starożytnych tarasach ryżowych, położonych pośród gór
w  prowincji  ludu  Ifugao.  Dalej  ruszymy  do  krainy  ludu  Sagada,  który  pielęgnuje  wiele  przedchrześcijańskich
tradycji. Zobaczymy olbrzymią aglomerację Manili, jej kolonialną architekturę i niezwykłe cmentarze. Odwiedzimy
również mniej turystyczne południe wyspy z majestatycznym wulkanem Mayon.
Kolejną wyspą na naszej trasie będzie  Cebu – najstarsza hiszpańska kolonia hiszpańska na Filipinach. Z Cebu
popłyniemy na Bohol, gdzie zobaczymy słynne Czekoladowe Wzgórza oraz wyraki – niewielkie ssaki o wielkich
oczach, żyjące m. in. w lasach deszczowych Filipin. Na koniec naszej wyprawy będziemy odpoczywać na spokojnym
Palawanie, gdzie zobaczymy słynną podziemną rzekę, a także przepiękny Archipelag Bacuit w okolicach El Nido.
Czeka nas dużo plażowania, pływania i aktywnego odpoczynku.

1-2 DZIEŃ: przelot do Manili
Wylot z Warszawy do Manili z przesiadkami. Przylot do Manili. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg w Manili.
3 DZIEŃ: Pinatubo, Baguio
Wcześnie rano jedziemy autobusem pod Wulkan Pinatubo. Jest to jeden z najbardziej atrakcyjnych krajobrazowo
wulkanów na Filipinach. Do miejsca skąd rozpoczyna się trekking dojeżdżamy dżipem. Potem czekają nas dwie
godziny trekkingu do malowniczej kaldery. Dalszy przejazd przez górskie okolice do Baguio. Nocleg w Baguio.
4 DZIEŃ: Sagada
Przejazd jedną z najwyżej położonych dróg Filipin do Sagady (ok. 6 godz.). Po drodze podziwiamy krajobrazy gór
Luzonu. Po obiedzie udajemy się na spacer do Doliny Echo. Mieszkańcy Sagady są znani ze swoich oryginalnych
zwyczajów pogrzebowych: po śmierci drewnianą trumnę wiesza się na ścianie skalnej doliny. Obyczaj ten obecnie
praktykuje się jednak bardzo rzadko. W Dolinie Echo zobaczymy kilka takich miejsc, a także jaskinie grobowe.
Nocleg w Sagada.
5 DZIEŃ: Sagada, Banaue
Spacer po zielonej okolicy: zobaczymy jaskinię Lumiang, gdzie znajduje się około 500 trumien. Chętni udadzą się
na  eksplorowanie  jaskini  Samaguing  (ok.  10  USD),  pełną  olbrzymich  stalaktytów  i  stalagmitów  (Uwaga:  w
niektórych momentach, w jaskini  trzeba używać lin do wspinaczki).  Poobiedni  przejazd do Banaue. Po drodze
odwiedzimy bardzo ciekawe muzeum w Bontocu, poświęcone rodzimym ludom Luzonu. Nocleg w Banaue.
6-8 DZIEŃ: okolice Batad
Trzydniowy  pobyt  w okolicach  Banaue  w prowincji  Ifuago.  Okolica  słynie  z  imponujących  tarasów ryżowych,
położonych na wysokości 1500 metrów i nawadnianych misternie skonstruowanymi systemami irygacyjnymi. Wiek
tarasów  szacuje  się  na  około  2000  lat  (UNESCO).  Udamy  się  na  trzydniowy  trekking  w  okolicach  Batad.
Odwiedzimy liczne punkty widokowe i będziemy kąpać się w wodospadzie. Noclegi w Batad. Wieczorem trzeciego
dnia wyjazd nocnym autobusem do Manili.
9 DZIEŃ: Manila
Zwiedzanie  Manili:  część  kolonialna  –  wewnątrz  Intramuros  zobaczymy  Fort  Santiago,  katedrę,  kościół  Św.
Augustyna (UNESCO). Odwiedzimy cmentarz północny, którego zabudowa grobowa, przypominająca miasto, jest
zamieszkała przez kilka tysięcy ludzi. Na cmentarzu są nawet sklepy i restauracje. Odwiedzimy również chińską
dzielnicę oraz chiński cmentarz. Wieczorem udamy się do jednej z knajp w dzielnicy Malate. Na kolację owoce
morza. Nocleg w Manili.
10 DZIEŃ: wulkan Taal
Rano udamy się na wycieczkę do Wulkanu Taal. Jest to jeden z najniżej położonych i najaktywniejszych wulkanów
świata.  Wewnątrz olbrzymiej, pradawnej kaldery znajduje się jezioro, z którego wyrasta stożek wulkaniczny, a
wewnątrz stożka znajduje się kolejne jezioro. Dopłyniemy łodzią do wewnętrznej części wulkanu, a potem udamy
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się  na  trekking  do  kaldery,  skąd  można  podziwiać  wewnętrzny  wulkan.  Powrót  do  Manili.  Wieczorny  wyjazd
nocnym autobusem na południe wyspy Luzon do Legazpi.
11 DZIEŃ: Legazpi, wulkan Mayon
Poranny przyjazd do Legazpi położonego w pobliżu słynnego wulkanu Mayon (2462 m n.p.m.), górującego nad
całą okolicą. Odwiedzimy ruiny kościołów Daraga i Cagsawa, zniszczonych przez wybuch wulkanu w 1814 roku.
Pospacerujemy w okolicach wulkanu. Południowy Luzon to prawie zupełnie pozbawiona turystów część Filipin.
Nocleg w Legazpi.
12 DZIEŃ: Cebu
Przelot na wyspę Cebu. To tutaj powstała pierwsza kolonia hiszpańska na Filipinach. Krótkie zwiedzanie miasta:
Fort San Pedro, Katedra, Bazylika Dzieciątka Jezus, Krzyż Magellana. Po południu płyniemy na wyspę Bohol (ok. 2
godz.). Nocleg na wyspie.
13-14 DZIEŃ: Bohol
Dwudniowy  pobyt  na  wyspie  Bohol.  Zobaczymy  słynne  Czekoladowe  Wzgórza.  Odwiedzimy  sanktuarium
niesamowitych wyraków. Te niewielkie, drapieżne ssaki o wielkich oczach żyją m. in. w lasach deszczowych Filipin.
Będzie też czas na plażowanie, odpoczynek i dalsze zwiedzanie wyspy.
15 DZIEŃ: Cebu, Palawan
Płyniemy na wyspę Cebu, skąd lecimy do miasteczka Puerto Princessa położonego na wyspie Palawan. Przejazd na
plaże  w  Sabang.  Wyspa  Palawan  to  kwintesencja  tropikalnego  raju,  pełna  małych  urokliwych  wysepek,
turkusowych plaż ukrytych pomiędzy krasowymi skałami. Nocleg w Sabang.
16 DZIEŃ: Sabang, jaskina
Dziś popłyniemy najdłuższą podziemną rzeką na świecie (UNESCO, ok. 25 USD). W trakcie rejsu łodziami będziemy
podziwiać  niezwykłe  formacje  skalne  i  tysiące  nietoperzy.  Powrót  do  Sabangu  przez  dżunglę.  Popołudniowe
plażowanie i odpoczynek. Nocleg w Sabang.
17 DZIEŃ: El Nido
Jedziemy do El  Nido położonego na północy  Palawanu.  El  Nido słynie z niezwykłych krajobrazów,  olbrzymich
ostańców  skalnych  wyrastających  z  wody  na  kilkaset  metrów.  Na  kolację  pyszne  owoce  morza  na  nocnym
markecie. Nocleg w El Nido.
18-19 DZIEŃ: El Nido, Archipelag Bacuit
Do wyboru wycieczki  po archipelagu Bacuit  (ok.  15-25 USD).  Pływanie z maską, odpoczynek na przepięknych
plażach ukrytych wśród stromych skał. Podczas każdej z wycieczek mamy szansę zobaczyć inną cześć archipelagu,
inne ukryte plaże i laguny. Noclegi w El Nido.
20 DZIEŃ: Puerto Princessa
Powrót do miasteczka Puerto Princessa. Nocleg w Puerto Princessa.
21 DZIEŃ: Manila
Przelot do Manili. Dalsze zwiedzanie miasta, odpoczynek, zakupy. Wieczorem impreza pożegnalna. Nocleg w Manili.
22-23 DZIEŃ
Powrót do Polski z przesiadkami.

Cena zawiera: przeloty Warszawa - Manila - Warszawa, Legazpi - Cebu, Cebu - Puerto Princesa, Puerto Princesa
- Manila, ubezpieczenie KL 40.000 euro, NNW 15.000 zł, noclegi, transport: autobusy zazwyczaj z klimatyzacją,
promy, jeepneye, taksówki (poza fakultatywnymi), koszty organizacyjne w Polsce i na miejscu wyprawy, opiekę
pilota, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Cena  nie  zawiera: kosztów  wyżywienia  (ok.  10-15  USD  dziennie),  zajęć  fakultatywnych  (ceny  podane  w
programie wyprawy), biletów wstępu, napiwków

Szczegóły dotyczące wyprawy:
• do udziału w wyprawie niezbędny jest paszport ważny min. 6 miesięcy od daty zakończenia wyprawy
• dodatkowe koszty (wyżywienie, bilety wstępu, napiwki, fakultety) wynoszą łącznie min. 400-500 USD
• grupa od 6 do 11 osób
• noclegi  w  hotelach,  zazwyczaj  w  pokojach  2-osobowych  z  łazienkami,  w  niektórych  miejscach  z

klimatyzacją  (standardy noclegów mogą różnić się w zależności  od miejsca pobytu i  dostępności  bazy
turystycznej)

• transport: autobusy zazwyczaj z klimatyzacją, promy, jeepneye, taksówki (poza fakultatywnymi)
• wyprawa nie wymaga szczególnej sprawności fizycznej
• szczepienia nie są obowiązkowe lecz zalecane: żółtaczka A i B, błonica tężec, polio, dur brzuszny 
• profilaktyka antymalaryczna – ryzyko zarażenia niewielkie
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