
 

Filipiny indywidualnie 

Rejs po błękitnych wodach, pływanie z żółwiami, odpczynek 
na rajskich plażach... 

 

 
 
1dzień 

Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Przelot do Manili z przesiadką w jednym z europejskich 

portów lotniczych. 

 

2dzień 

Przylot do Manili. Spotkanie z lokalnym przewodnikiem. Zakwaterowanie i nocleg w hotelu. 

 

3dzień 

Transfer na lotnisko i przelot do Cebu. Przejazd na wyspę Mactan. Możliwość relaksu na plaży albo 

nurkowania. Lunch w formie grilla z tropikalnymi owocami na jednej z pobliskich wysp. Nocleg 

w hotelu. 

 

4dzień 

Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Cebu, miasta, do którego 7 kwietnia 1521 roku podczas swej podróży 

dookoła świata przypłynął Ferdynand Magellan. Wizyta w Basilica Minore del Santo Nino, kościele 

szczycącym się cudowną figurką Dzieciątka Jezus, w forcie San Pedro z połowy XVI w., w rotundzie 

z Krzyżem. Odwiedziny w lokalnej wytwórni gitar i wyrobów z muszli. Następnie przesiadka na 

wodolot i podróż na wyspę Bohol. Nocleg w hotelu. 

 

5dzień 

Wczesnym rankiem wycieczka na tradycyjnych filipińskich łodziach bangka do cieśniny Pamilacan na 

poszukiwanie delfinów. Śniadanie na pokładzie. Po południu oglądanie najważniejszych atrakcji 

wyspy: kościoła Baclayon- jednej z najstarszych budowli stworzonych przez Jezuitów, malowniczych 

Wzgórz Czekoladowych przypominających krople zastygłej czekolady, intrygujących wyraków – ssaków 

z rodziny naczelnych mniejszych od ludzkiej dłoni. Wieczorem rejsu po rzece Loboc, podczas którego 

możliwe magiczne przeżycie - oglądanie świetlików. Nocleg w hotelu. 

 



 

6dzień 

Z samego ranna podróż na wyspę Apo, gdzie panują doskonałe warunki do nurkowania z fajką. 

Wspólne podglądnie życia rafy koralowej i pływanie z często tu spotykanymi ogromnymi morskimi 

żółwiami. Nocleg w hotelu. 

 

7dzień 

Poranne nurkowanie lub relaks na rajskiej plaży. Po południu przejazd do Dumaguete. Wieczorne 

poznawanie uniwersyteckiego miasteczka. Nocleg w hotelu. 

 

8dzień 

Z ranna powrót do Manili, a następnie przejazd na północ wyspy Luzon, do Banaue. Nocleg w hotelu. 

 

9dzień 

Po śniadanie zwiedzanie koronnej atrakcji kraju: tarasów ryżowych Bangaan. Tutejsze tarasy, 

wybudowane kilka tysięcy lat temu, zajmują całe, nieraz bardzo strome zbocza i, ciągnąc się niemal po 

horyzont, dają niezapomniane wrażenie rajskich kaskad zieleni. Wędrówka do jednej z wiosek 

i poznawanie zwyczajów ludu Ifugao, budowniczych tarasów: wizyta w tradycyjnym domu, nauka 

uprawy ryżu, opowieść o łowcach głów (Ifugao niegdyś parali się i tym), zaznajamianie się 

z nietypowymi obyczajami pogrzebowymi itd. Powrót na nocleg do Banaue. 

 

10dzień 

Trekking do wioski Tam- An, której mieszkańcy słyną z pięknych, tradycyjnych wyrobów 

rzemieślniczych. Powrót do hotelu i nocleg. 

 

11dzień 

Podróż do Sagady. Emocjonujący przejazd lokalnym środkiem transportu, jeepneyem, przez Prowincję 

Górską. Po drodze, w mieście Bontoc, wizyta w muzeum i oglądanie bardzo ciekawej ekspozycji 

etnograficznej – poznawanie kultury tutejszych ludów, która wraz z ekspansją nowoczesnych zdobyczy 

cywilizacyjnych nieuchronnie się zmienia. W Sagadzie podziwianie cudów natury: jaskini Sumaging 

z przepięknymi naciekami i rozległego wąwozu Echa. Tam także oglądanie słynnych wiszących 

trumien. Nocleg w hotelu. 

 

12dzień 

Powrót do Manili. Nocleg w hotelu. 

 

 



 

13dzień 

Rano wylot z Manili do Polski. Przesiadka w jednym z europejskich portów lotniczych. Przylot do 

Polski. 

 

Terminy 

Możliwość wyjazdu przez cały rok. Sezony turystyczne: styczeń - maj oraz paźdzernik - grudzień. 

 

Cena 

9.900 PLN / od osoby przy grupie dwuosobowej 

 

Cena obejmuje 

- przeloty wewnętrzne, 

- transfer z i na lotnisko, 

- transport statkami i klimatyzowanym autokarem, 

- zakwaterowanie w hotelach 3*w pokoju twin ze śniadaniem, 

- wyżywieni: śniadania w hotelu, lunche w dniach 3.,4.,9. i 10. oraz kolacja dnia 5., 

- bilety wstępu, 

- opiekę lokalnego przewodnika, 

- tragarzy podczas trekkingu ( jeden na 3 osoby), 

- sprzęt do nurkowania na wyspie Apo, 

- podatki i opłaty parkingowe. 

- ubezpieczenie KLA, NNW, KR oraz bagażu. 

 

Cena nie obejmuje 

- biletów lotniczych na trasie Warszawa-Manila -Warszawa - od 3.000 PLN, 

- napiwków - 60 USD.  

 

 


