
 טיול מאורגן לפיליפינים כולל נופש פעיל באי מינדורו

 מסלול הטיול

 ( Manila )  מנילה–תל אביב  | 1-2יום 

עיר הבירה והגדולה . וממנה בטיסת המשך אל מנילה, נצא בטיסת אל על ישירה להונג קונג

רים  האי הגדול והמאוכלס ביותר בפיליפינים בו מתגור- בערי הפיליפינים הנמצאת באי לוזון

עם הגיענו לשדה התעופה ולאחר הסדרת אישורי הכניסה ניסע .  מיליון תושבים40למעלה מ 

 .לבית המלון

 ( Lake Taall ) אגם טאאל | 3יום 

נפליג . לאחר ארוחת הבוקר נצא ממנילה לכיוון עיירת הנופש טאגטאי לחופו של אגם טאאל

סירה ונצא בהליכה משולבת נעזוב את ה. בסירה אל הר הגעש טאאל הנמצא במרכז האגם

נלמד על עולמם של הרי הגעש המעצבים את . שבפסגת ההר" ללוע"עד , ברכיבה על סוסים

ונצפה בקיטור הנפלט מלוע ההר כתוצאה מהפעילות , מעניקים חיים וגוזלים אותם, הנוף

, עם תום הביקור. כמו גם במי הגשמים התכולים היוצרים אגמון בתחתית הלוע, הוולקנית

נגיע חזרה למנילה , לקראת שעות הערב. שוב לסירות ונשוט חזרה לחופו של האגםנ

 .התוססת

 ( Manila ) מנילה – ( Pagsanjan Falls) מפלי פגסאנחאן | 4יום 

לאורך הדרך נצפה בשדות אורז . לאחר ארוחת הבוקר במלון נצא ממנילה ליום שכולו טבע

, עם ההגעה למעגן. קומיים בישובים אלהנחצה עיירות וכפרים ונתרשם מחיי המ, רחבים

תחילת . נעלה על הסירות בזוגות ונשוט במעלה זרם הנהר בעזרת שני שייטים מקומיים

שהיא סירת הילידים  Banca "הבנקה"המסלול נעשה שימוש בסירת מנוע הגוררת את 

ימה במקום ולאחר מכן השייטים מדלגים בין הסלעים הפזורים בנהר ודוחפים את הסירה קד

ממשיכים בשייט , במידה וכמות המים בנהר סבירה. עד לתחנה הראשונה במעלה הנהר

באתר זה צולמו מספר סצנות לסרט אפוקליפסה . בדחיפה לתחנה השנייה שבא מפל מקסים



 .עם ערב נחזור למנילה. עכשיו

 .לינה באזור מנילה

 ( Banaue Rice Terraces ) בנאווי | 5יום 

בצפונו של  (Banaue) ונטוס לכיוון בנאווי, פרד באופן זמני ממנילהלאחר ארוחת הבוקר ני

נראה כיצד , ניסע בכביש המתפתל בין יערות סבוכים, לאחר ההגעה .( Luzon )  לוזון–האי 

כאשר מעת לעת , נעבור דרך שדות אורז וכפרים ציוריים, הולך ומגביה, הנוף הולך ומשתנה

בנאווי ידועה בזכות טרסות האורז . את אדמותיהםנוכל לפגוש בחלק מהכפריים המעבדים 

בגובה של " לפלא השמיני של העולם"ונחשבות  (Ifugao) י שבט האיפוגאו"שנבנו סביבה ע

לאחר ההגעה לכפר נתארגן במלון המקומי וככל שיותיר לנו .  מטר מעל פני הים1500-כ

 .הזמן נצא לסיור רגלי

 ( Bangaan ) באנגאן – ( Batad ) הכפרים בטאד | 6יום 

משם , ניסע אל כתף ההר לתצפית על טרסות האורז, עם בוקר נצא להכיר את שבטי ההרים

טיול שיאפשר לנו לראות איך המקומיים בנו את . נמשיך בנוף הטראסות לעבר הכפר באטאד

נפגוש את התושבים המקומיים ונתוודע . הטרסות במעלה העמק שבמרכזו ממוקם הכפר

נלמד את מחזור , נראה את חיי המקומיים, נמשיך לכפר באנגאן. הם הפשוטיםלאורחות חיי

גידול האורז ואגדות העם שנרקמות סביב מעגל החיים סביב הנביטה והזריעה של הדגן 

נאכל ארוחת ערב ובהמשך נצפה במופע פולקלור מקומי המכיל מעט מן האמונות . המקומי

 .והאגדות שנרקמו סביב מעגל החיים

 ( Puerto Galera ) פוארטו גלרה – ( Mindoro ) מינדורו|  7יום 

לאחר הנחיתה . נצא לכיוון שדה התעופה לטיסתנו חזרה למנילה, לאחר ארוחת הבוקר

נשוט . נמשיך בנסיעה לאי היפהפה מינדורו על שלל חופיו הלבנים שבירתו היא פורטו גלרה

 .בסיסנו לשני הלילות הבאים, למלוננו בפואטרו גלרה

 ( Puerto Galera ) פוארטו גלרה | 8ום י



במהלך . נצא ליום של שייט בין האיים הטרופיים והחולות הלבנים, לאחר ארוחת הבוקר

נצא לשחייה . בין לגונות תכולות וצמחייה טרופית, השייט נעגון בחופים מרוצפי אלמוגים

 נפתחים כפרחים –ונראה את דגי הים הצבעוניים בינות לשושנות ים ושאר מיני אלמוגים 

נעצור לארוחת צהריים על אחד החופים ונאפשר לכל אחד למצוא את השקט והרוגע . במים

 .בשעות הערב נצא בשייט חזרה לבית המלון. שלו

 ( Manila ) מנילה – ( Mindoro ) מינדורו | 9יום 

עיר נצא בשייט לאי לוזון ונמשיך במסענו ל, ניפרד מהחופים הלבנים, לאחר ארוחת הבוקר

 החל ברובע מקאטי, ככול שיותיר לנו הזמן נערוך סיור בעיר הגדולה.  מנילה–הבירה 

(Makati) נעצור . הרובע המודרני של הכרך הגדול ונמשיך לרחובותיו של הרובע העתיק

גיבורה הלאומי של המדינה נסיים בהליכה על הטיילת , לביקור ברובע קיאפו ובפארק ריזל

בשעות הערב נצא לארוחת ערב טיפוסית המלווה במופע . המפרץהיפה של העיר שעל שפת 

 .פולקלור פיליפיני

 תל אביב – Manila מנילה | 10יום 

נצא לכיוון שדה התעופה לטיסה להונג קונג ומשם בטיסת המשך , לאחר ארוחת הבוקר

 .אליה נגיע לקראת סופו של היום, א"לת

 


