FILIPINY: WYSPY OBIECANE

Kraj: Filipiny, Hong Kong
Liczba dni: 17
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/310/
Na tym wyjeździe na Filipiny poznamy różne oblicza rajskich wysp - od klasycznych do... irlandzkich. Okolice El
Nido to plaże z białym piaskiem i turkusową wodą, ale też mnóstwo możliwości aktywnego spędzenia czasu nurkowanie, island hopping czy ziplining. Na wyspie Bohol skupimy się na pięknych krajobrazach gór
czekoladowych. Na małej wysepce Pamilacan uciekniemy od cywilizacji. Z kolei na wyspach Batanes poznamy
lokalną kulturę i malownicze klify. Na koniec zawitamy do Hong Kongu i Makau.

PROGRAM WYPRAWY:
WAŻNE: - ZASADY WJAZDU NA FILIPINY
1. Przedstawienie certyﬁkatu szczepień
2. Rejestracja https://onehealthpass.com.ph/e-HDC/OHP-Registration/ i wygenerowanie kodu QR

1 DZIEŃ - WYLOT Z POLSKI
Spotykamy się z pilotem wyprawy na lotnisku w Warszawie. Wylot.
(Jeśli chcesz wylecieć z innego portu lotniczego, skontaktuj się z nami!)

2 DZIEŃ - PRZYLOT NA CEBU
Przylot na Cebu. Przejazd do hotelu. Udamy się na spacer po Cebu i poznamy jego kolonialną historię.

3 DZIEŃ - WYSPA BOHOL: CZEKOLADOWE WZGÓRZA - WYSPA PAMILACAN
Rano przeprawimy się promem na wyspę Bohol, aby podziwiać jej niezwykłą urodę. Zobaczymy Czekoladowe
Wzgórza - ponad 1200 malowniczych symetrycznych stożków i pagórków rozsianych na przestrzeni 50 km2. W
porze suchej trawa porastająca wzgórza przybiera intensywny brązowy kolor, stąd ich nazwa. Zobaczymy też
tarsjusze (wyraki) - urocze drapieżne ssaki o nieproporcjonalnie wielkich oczach.
Po zwiedzeniu Boholu przeprawimy się na bajkową wysepkę Pamilacan. Ta maleńka wyspa nie ma stałego dostępu
do prądu ani bieżącej wody, za to urzeka swoim klimatem i sympatycznymi mieszkańcami. To idealne miejsce na
chwilę wytchnienia od cywilizacji zachodu.

4 DZIEŃ - WYSPA PAMILACAN: ODPOCZYNEK OD CYWILIZACJI
Wypoczynek na rajskiej wysepce. Chętni będą mogli spróbować swoich sił w snorkelingu czy nurkowaniu. Jeżeli nie
straszne jest Wam wczesne wstawanie możecie udać się z lokalnym przewodnikiem na poszukiwanie wielorybów.

5 DZIEŃ - WYSPA PAMILACAN - WYSPA CEBU
Opuszczamy ten urzekający skrawek ziemi i wracamy przez wyspę Bohol na wyspę Cebu.

6 DZIEŃ - WYSPA PALAWAN: ZATOKA HONDA
Lecimy do Puerto Princessa na wyspie Palawan, skąd udamy się nad zatokę Honda. Relaks!
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7 DZIEŃ - WYSPA PALAWAN: PODZIEMNA RZEKA, EL NIDO
Udamy się w krótki rejs po Podziemnej Rzece, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Będziemy mieli
niezwykłą okazję do zwiedzenia olbrzymich jaskiń płynąc jedną z najdłuższych na świecie rzek znajdującej się pod
trudno dostępnymi górami. Dalej przejazd w kierunku El Nido.

8-9 DZIEŃ - WYSPA PALAWAN: EL NIDO, ISLAND HOPPING I PLAŻE
Tutaj popróbujemy nurkowania i będziemy korzystać z uroków ciepłych, ﬁlipińskich plaż w czasie jednego z
ulubionych zajęć Filipińczyków - Island Hopping ("skakanie" po wyspach tradycyjnymi ﬁlipińskimi łódkami z
bocznymi wspornikami). Spędzimy czas włócząc się od jednej pięknej wyspy do drugiej, lub jeśli wolicie
wypoczywając na plaży czy nurkując.

10 DZIEŃ - PRZELOT DO MANILI
Przejazd na lotnisko i wylot do stolicy Filipin Manilii.

11 DZIEŃ - ARCHIPELAG BATANES: WYSPA BATAN
Przejazd na lotnisko i wylot do ﬁlipińskiej „Irlandii”, czyli na odległe wyspy Batanes. Archipelag 10 wysp jest
najbardziej wysuniętym na północ punktem Filipin, a wyspy położone są bliżej Tajwanu niż ﬁlipińskiego Luzonu.
Zobaczycie zupełnie inne, zaskakujące oblicze tego kraju. Nie doświadczycie tu tłumów zagranicznych turystów, a
jedynie grupki Filipińczyków odwiedzających te magiczne wyspy. Lądujemy na wyspie Batan i zwiedzamy jej
południową część. Zatrzymamy się na licznych punktach widokowych, zobaczymy latarnię morską Tayid, kościół
San Carlos Borromeo, a także region nazywany przez przyjezdnych Marlboro Country. Po przerwie na posiłek
ruszymy w dalszą drogę - do White Beach i Blue Lagoon. Odwiedzimy też stary kamienny dom i ruiny miasteczka
Song Song, pochłoniętego przez tsunami, oraz wieś Imnajbu. Przede wszystkim będziemy jednak podziwiać
malownicze krajobrazy wyspy Batan.

12 DZIEŃ - ARCHIPELAG BATANES: WYSPA SABTANG, POZNAWANIE LOKALNEJ KULTURY
Popłyniemy promem na pobliską wyspę Sabtang (drugą z trzech zamieszkałych wysp). Zobaczymy tutaj tradycyjne
kamienne domy mieszkańców Batanes, i zapoznamy się z ich kulturą i językiem. Zajrzymy też do latarni morskiej,
na punkt widokowy i do kaplicy.
Po lunchu wrócimy na wyspę Batan i zaczniemy zwiedzanie północnej części wyspy. Zaczniemy od wzgórz Vayang
Rolling Hills, które faktycznie mogą przywodzić na myśl zielona Irlandię. Odwiedzimy latarnię morską Basco,
katedrę, kaplicę Mt.Chapel oraz tunel - część fortyﬁkacji pozostałej po okupacji japońskiej. Zajrzymy też na ciekawą
plażę Valugan Boulder Beach, całą pokrytą dużymi, obłymi kamieniami. Powrót do hotelu wieczorem.

13 DZIEŃ - MANILA: INTRAMUROS, FORT SANTIAGO
Przelot do Manili. Udamy się do historycznego centrum miasta - intramuros. Pospacerujemy pośród kolonialnej
zabudowy i przejdziemy się po murach obronnych aż do fortu Santiago.

14 DZIEŃ - HONG KONG: SPACER ALEJĄ GWIAZD
Opuszczamy Filipiny. Przejazd na lotnisko i wylot do Hongkongu. Po zakwaterowaniu w hotelu pójdziemy na spacer
aleją gwiazd z widokiem na Victoria Harbour.

15 DZIEŃ - HONG KONG: ŚWIĄTYNIA 10000 BUDDÓW, WZGÓRZE WIKTORII
Pierwszym przystankiem będzie Świątynia 10000 Buddów w Sha Tin. Do świątyni na wzgórzu prowadzi droga z obu
stron okolona naturalnej wielkości złoconymi rzeźbami przedstawiającymi Buddę. Kompleks świątynny zbudowano
w latach 50 XX wieku, a ozdobienie drogi rzeźbami zajęło 20 lat.
Następnie przespacerujemy się wzdłuż wybrzeża Kawloonu podziwiając sięgające nieba drapacze chmur na wyspie
Hongkong. Wjedziemy również na wzgórze Wiktorii, skąd rozciąga się świetny widok na panoramę miasta i
ciągnące się po horyzont wieżowce. Hongkong to również raj dla miłośników wyśmienitej kuchni. To tutaj możecie
spróbować niezwykłego fast fooda nagrodzonego gwiazdką Michellina.

www.kiribaticlub.pl

Kiribati Club

Strona 2 z 3

16 DZIEŃ - MAKAU: KOLONIALNE CENTRUM
Jedziemy na jednodniowy wypad do Makau, centrum hazardu. Zwiedzimy kolonialną starówkę wpisana na listę
UNESCO. Odwiedzimy również jedno z licznych kasyn. Wieczorem powrót do Hong Kongu.

17 DZIEŃ - POWRÓT
Prezjazd na lotnisko i wylot do Polski. Wspólny powrót. Pożegnanie z pilotem i z grupą na lotnisku w Warszawie.
Zakończenie wyprawy.

TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

18.03 - 03.04 2023

3250.00 EUR + 1000.00 PLN

CENA OBEJMUJE:
bilety lotnicze na trasie Warszawa – Cebu, Hong Kong - Warszawa
bilety lotnicze wewnętrzne:
Cebu – Puerto Princesa
Puerto Princesa – Manila
Manila - Batanes - Manila
Manila - Hong Kong
transfery z i na lotniska podczas wyprawy
11 noclegów w hotelach, 2 noclegi w domkach na Pamilacan, 2 noclegi w lokalnych domach na Batan
śniadania na wyspie Pamilacan, pełne wyżywienie na wyspach Batanes
prywatny transport wg programu (wyspa Bohol, wyspa Palawan, wyspy Batanes)
transfer łodzią Bohol - Pamilacan - Bohol
bilety na prom: Cebu Bohol - Cebu, Batan - Sabtang - Batan, Hong Kong - Makau - Hong Kong
opiekę lokalnego przewodnika podczas zwiedzania wysp Batanes
opiekę pilota Kiribati Club
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 100 000 EUR (w tym następstwa chorób przewlekłych), NNW
15 000 PLN, bagaż 1000 PLN
zestaw podróżnika Kiribati Club:
koszulka klubowa
worek sportowy
etui na bilet
karta ubezpieczeniowa

CENA NIE OBEJMUJE:
biletów wstępu do miejsc wymienionych w programie; opłat lotniskowych i promowych; transportu
lokalnego w miastach: taxi, ryksze itp.: ok. 120 USD
ewentualnej opłaty wylotowej: ok. 16 USD
wyżywienia: ok. 15-20 USD dziennie na osobę
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 13 PLN/os.
atrakcji dla chętnych
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