Salu paradīze Filipīnas
13.11. – 29.11.2016.,17.dienas, cena - 3200 EUR
Filipīnas patiks tiem, kas mīl dabu un atpūtu un siltumu! Baltas un smalkas kā pūderis salu smiltis,
ko apskalo safīrkrāsas ūdens, un krāšņa zemūdens pasaule kalpo kā tūristu magnēts, kas liek
atpūtniekiem doties tālajā ceļā pat no citām pasaules malām. Ļoti tipiska Āzijas valsts, kur netrūkst
kontrastu. Valsti, kas izvietota uz vairāk nekā 7000 salām, nereti salīdzina ar krāsainu audumu, kas
veidots dažādās faktūrās. Gluži kā austrumu paklājs. Salu arhipelāgā starp Ķīnu ziemeļos un Indonēziju
dienvidos viegls, nesteidzīgs dzīvesveids mijas ar netīrību un nabadzības postu. Uz vietas
pārliecināsimies par salas iedzīvotāju nesteidzīgo gaitu, nomierinošajām putnu dziesmām un
lietusmežiem, kas atdzīvina salas. Salas vienmēr viesmīlīgi sveicina savus viesus ar savām lieliskajām
tradīcijām, dabas skaistumu un piedzīvojumiem.
Obligāti dosimies uz 8. pasaules brīnumu – Banaue rīsu terasēm, kas ievedīs mūs aizraujošā lauku
pasaulē, apmeklēsim skaistākās salas Bohol un Cebu, vērosim vaļus, baudīsim saules starus un
nogaršosim gardākos filipīniešu ēdienus un jūras veltes…

1.diena - Prom uz siltajām zemēm (V)
 Lidojums Rīga – Amsterdama – Abu Dabi

2.diena – Tāls ceļš mani gaida (B,P)
 Lidojums Abu Dabi – Manila
 Lusona sala – Filipīnu arhipelāgā lielākā un 15. pēc lieluma sala pasaulē, atrodas Filipīnu ziemeļdaļā.
Kopā ar pieguļošajām salām veido tāda paša nosaukuma salu grupu (Lusona), vienu no trim daļām,
kopā ar Visajas salām un Mindanao, kas arī pieder Filipīnām
 Transfērs uz 4* viesnīcu Manilā
 Atpūta pēc lidojuma

3.diena – Uz laukiem (B,P,V)
 Brauciens uz Baguio pilsētu – lauksaimniecības zemju galvaspilsētu
 Nayong Pilipino parka apmeklējums, te varēsim gūt priekštatu par visu svarīgāko kas notiek Filipīnu
salās – īpaši Cordillera, Ilocos, Tagalog, Bicol, Visayas un Mindanao reģionos
 Iekārtošanās lodžā Bagaio pilsētā

4 .diena – Uz kalniem (B,P,V)
 Baguio pilsētas ekskursija un vietējā tirgus apmeklējums, kur būs iespēja iepazīt un nogaršot daudz
jaunus un jau arī zināmus augļus un dārzeņus, tirgus tas vienmēr ir jāredz, jo te ir jautri vietējie, kas
izrādīs arī savu rokdarbu kolekciju
 Pārbrauciens uz Mt Data, kas ir viens no skaistākajiem kalnu masīviem Cordilera centrālajā masīvā
Lusonas salā, paceļas 2310 m.v.j.l., un šī ir Nacionālā parka teritorija, kam īpaši ir priežu koku meži
un dārzeņu terases
 Nakts lodžā Mt Data
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5.diena – Mistika Filipīnās (B, P, V)
 Sagada – mistiskā vieta, kur apmeklēsim īpatnēju kapsētu, kur zārki sakārti pie klinšu sienām, turpat
arī Sumagingas ala un atbalss ieleja – tas viss lai paliek noslēpums…
 Tālāk pa aizraujošu grants ceļu dodamies dziļāk iekšā Lusonas salā, lai tiktu līdz Banaue rīsa terasēm
 Bontoc muzeja apmeklējums
 Nakts lodžā Banaue

6.diena – 8.pasaules brīnums (B,V)
 Pilnas diena ekskursija pa Banaue rīsa terasēm, lai noķertu skaistākos foto, lai uzzinātu darba
procesu, lai noskaidrotu visu par šo brīnumu, un tas viss izbraucienā ar vietējiem džīpnejiem
 Viesošanās Bang ciematā, kur tiksimies ar vietējiem iedzīvotājiem, kas dzīvo savu rimto dzīves ritmu
un nezin kas notiek citur pasaulē
 Dosimies arī pastaigā virs rīsu terasēm, lai izbaudītu šo dabas pārsteigumu, vērosim kā vietējie dzīvo
savos Ifugaos un iespējams viņi parādīs kādu no tiem
 Nakts lodžā Banaue

7.diena – Atgriežamies civilizācijā (B)
 Garš pārbrauciens uz Manilu, kura laikā vērosim mazos ciematiņus un dabas ainavas
 Dalton Pass – viena no iespaidīgākajām kalnu pārejām
 Manila - ir Filipīnu galvaspilsēta. Tā ir viena no 16 pilsētām, kas veido Manilas konurbāciju. Manila
atrodas Filipīnu ziemeļdaļā Lusonas salā, pie Dienvidķīnas jūras Manilas līča austrumos
 Brīvs vakars, kur iesakām doties uz kādu no vietējiem restorāniem nobaudīt vietējos labumus, vai
pastaigāt pa moderno pilsētas daļu
 Nakts 4* viesnīcā Manilā

8.diena – Sebu sala (B,P)
 Lidojums uz Sebu salu
 Sebu sala – „Dienvidu karaliene”, piesaista tūristu uzmanību ar bagāto valsts vēsturi, brīnišķīgajām
pludmalēm un kūrortiem, vētrainu nakts dzīvi un vietējo iedzīvotāju viesmīlību. Sebu pilsētas
apskates ekskursija
 Maribago ģitāru ražotnes apmeklējums , kur top labākās ģitāras
 Nakts 4* viesnīcā Maribago kurortā pie jūras

9.diena – Vaļu vērošana (B, P)
 Brauciens uz Oslob caur Carcar. Reģistrācija, lai dotos izbraucienā ar laivu vērot vaļhaizivis, tiem kas
mīl adrenalīnu, piedāvāsim peldēt jūrā pēc iespējas tuvāk lielajiem jūras valdniekiem
 Pēc visa tā esam nopelnījuši pusdienas
 Atgriešanās Maribago kūrortā
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10.diena – Laiskošanās (B)
 Brīvais laiks atpūtai pie jūras – esam sen to pelnījuši. Aktīvās atpūtas cienītājiem – piedāvājam –
niršanu, doties zvejā, vai izjādē ar zirgiem, riteņbraukšanu vai kādu citu aktivitāti par papildus
samaksu…

11.diena – Boholas sala (B,P)
 Transfērs uz Sebu pilsētu un tur kāpsim uz prāmja, lai dotos uz nākošo salu
 Boholas sala – desmitā pēc lieluma Filipīnu arhipelāga sala, tropiskā paradīze, nosēta ar baltām
pludmales smiltīm – lielākā sala, tāda paša nosaukuma provincē, atzīts tūrisma un daivinga centrs.
Šī sala ir vulkāniskas izcelsmes. Maksimālais augstums 870 m virs jūras līmeņa. Boholai apkārt ir
aptuveni 70 mazas saliņas
 Ekskursija pa salu – Šokolādes kalni un daudzas skaistākās vietas, lai gūtu priekštatu par salas dabas
varenību… un mēģināsim satikt mazāko mērkaķu dzimtas pārstāvi, kas te dzīvo - Tarsier.
 Izbrauciens ar laivu pa Loay un Loboc upēm, lai baudītu skaistos dabas skatus… un vēl pusdienas
uz kuģa… kas var būt labāks par šo?
 Nakts viesnīcā pie jūras

12.diena – Pamalikanas piedzīvojums (B,P)
 Dosimies izbraucienā pa jūru gar tuvumā esošajām salām, lai vērotu vaļus ( ja paveiksies) un
skaistās ainavas… laiskojamies un baudām piknika pusdienas svaigā gaisā…

13. un 14. diena – Brīvībā… (B)
 Brīvas dienas atpūtai pie jūras. Par papildus samaksu varam piedāvāt doties vietējās ekskursijās gan
pa salu, gan izbraucienos uz citām salām

15.diena – No Boholas uz Manilu (B)
 Transfērs uz lidostu, lidojums uz Manilu
 Iekārtošanās 4* viesnīcā Manilā
 Brīvais laiks

16.diena – Manilas vēstures stunda (B, V)
 Manilas apskates ekskursija – gan vecā pilsētas daļa, gan jaunā…
 Transfērs uz lidostu
 Lidojums Manila – Abu Dabi - Brisele

17.diena – Uz māju
 Lidojums Brisele - Rīga
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Ceļojuma cenā ietilpst:
 Lidojums Rīga – Manila- Rīga – Rīga (23kg nododamā bagāža + 1 vienība 8kg rokas bagāža, Etihad
airlines + Airbaltic),
 Iekšējie pārlidojumi Manila – Sebu, Bohol – Manila (bagāža 20kg un rokas bagāža 5kg)
 Prāmis – Sebu – Bohol
 Brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, iebraukšanas atļaujas pilsētās, maksas ceļi,
degvielas izmaksas, stāvvietas)
 Nakšņošana 4* viesnīcās Bohol, Sebu un Manila, Banau reģionā ir lodžas – vienkāršas, bet ar ērtībām
 Ēdināšana pēc programmas ( B- brokastis, P – pusdienas, V – vakariņas)
 Ekskursijas pēc programmas ar vietējo gidu ekskursiju dienās un visas ieejas maksas, kas minētas
programmā
 Grupas vadītājs/tulks no Rīgas
 Ceļojuma organizēšana

Ceļojuma cenā neietilpst:





Personīgie izdevumi
Dzeramnauda šoferim
Apdrošināšana
Papildus ekskursijas pēc izvēles kūrortā – piemēram, niršana, zveja u.c.

Ievērībai:
 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru
750 EUR
 Minimālais skaits grupā ir 15 personas. Ja 30 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir mazāks
par minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts.
 Ceļojuma cena var pieaugt mainoties LR likumdošanai “Par PVN”, lidostu nodokļiem, kā arī saistībā
ar ASV dolāra kursa un degvielas cenas sadārdzinājumu.
 Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase vai ID karte. Pasei vai ID kartei jābūt derīgai 6
mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma.

Pieteikšanās ceļojumam:
 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks
rezervēta pēc 700 EUR avansa iemaksas.
 Otrā iemaksa 1500 EUR jāsamaksā līdz 29.04.2016.
 Pārējā summa 1000 EUR jāsamaksā līdz 22.08.2016.
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