מבילי ברק  טיפים ברשת...
שלושה שבועות בפיליפינים – 22.1.1412.2.14
כללי
סוכן נסיעות – טוריסמו פיליפינו – יפתח..ישראלי שחי במנילה כבר כמה שנים .בחור הוגן ויישר .מומלץ
בחום!! דאג לנו לאורך הטיול כולו ועבר בהצלחה ענקית משוכה קטנה שהיתה בדרך..הרכבים שקיבלנו
ממנו ,הנהגים ,המדריכים והמלונות – כל מה שנשאר לנו זה רק להודות שוב ושוב.
סוג הטיול – " "PRIVATE TOURSשני זוגות בני 60
שער   44פזוס =  1דולר  12.8 /פזוס =  1שקל
טיפים  לנושא מוודות במלון   20פזוס
מדריך לכמה שעות  /ליום – 50  100פזוס
מסעדה   2050פזוס
טיסות פנימיות  להתייצב שעתיים לפני ..הרבה עיכובים בטיסות..רצוי וכדאי לקחת נשנושים
מיסים  בכל טיסה מקומית –  100פזוס לאדם )הסוכן שלנו כבר שילם עבורנו הכל(
ביציאה מהפיליפינים   550פזוס לאדם
ארוחת בוקר במלון 
פיליפינית – אורז ,בשר ,ירקות מבושלים,מרק ונקניקיות..
קונטיננטלית – טוסטים ,חמאה ,ריבה
אמריקאית – ביצים ,נקניק ,טוסט ,חמאה ,ריבה
לפעמים – מזנון עם כל הנ"ל .ניתן לבקש ולקבל צלחת ירקות..
קניות  במנילה – רשת מולים – גרינפילד ,גלורייטה,לנדמרק
בפוארטו פרינססה – בחנויות ובשווקים..
ארוחות – אורז ,נודלס ,עוף ,בשר )בעיקר תאו/חזיר( ,והרבה פירות ים..מאד זול .אין כמעט ירקות.
מים  מינרלים בלבד) .בעלי שתה מים מהברז וכלום לא קרה(..
פלאפון – מומלץ מאד לקנות סים מקומי..ניתן לטעון אותו בקיוסקים..הסים המקומי עזר לנו מאד בקשר
עם הסוכן נסיעות.
מזג אויר  טרופי..חם..כ 28מעלות..

מסלול
 – 22.1יציאה מהארץ .טיסה דרך הונג קונג.
 – 23.1נחיתה במנילה ,באי המרכזי – לוזון .העברה למלון באזור טוב יותר במנילה – מקאטי .מנילה
ענקית ,סואנת ,מחלפים ענקיים ,הרבה אנשים ותנועה צפופה.
 – 24.1יציאה מהמלון ב..4.30טרק להר הגעש פינטובו..נסיעה כשעתיים וחצי צפונית למנילה ,בדיקת
לחץ דם ע"י הפיליפינים )חובה למי שרוצה לטפס ,(..נסיעה כשעה ורבע בג'יפ מודל  42בדרך קופצנית
מאד..הליכה ,לדברי המדריך ,כ 5ק"מ ,כשעה וחצי לאורך הנחל..מסלול לא קשה אבל לא רצוי ולא כדאי
לסובלים מבעיות פיזיות ,אסטמה וכו' .ההר כבר לא פעיל ולכן הלוע הוא בעצם אגם גדול ויפה...חציית
הנחלים מסודרת ע"י גשר אבנים..בדרך – "כפר" הכולל כמה "חושות" שחיים בהם יותר מידי מבוגרים
וילדים..ארוחת הצהריים שלנו שנכללה בטרק ,נתרמה למקומיים...כדאי שיהיו עליכם סוכריות לחלק
לילדים..חזרנו באותה הדרך לעיירה הקרובה – קלארק )היה שם בסיס צבאי ענק ולכן העיר מפותחת
יותר(.
  25.1נסיעה של כ 8שעות לבנאווי ,הנמצאת על הר...נסיעה נחמדה ומעניינת..עיירות נחמדות,
שווקים ,עצירות לצילומים ושוטטות קלה ,נוף משגע .עבר מהר..הגעה למלון נהדר ,הופעה של שבט
מקומי.
 – 26.1נסיעה כשעה עם הג'יפני )האוטובוסים בפיליפינים( בדרך סלולה חלקית..הנוף קסום..הליכה
לעבר הכפר בטאד –  5ק"מ ירידה במדרגות ובדרך משגעת..מאוד מסודר..זו הדרך היחידה להגיע לכפר
שעדיין מחובר חלקית בלבד לחשמל .כפר אוטנטי הנמצא מעל טרסות האורז ,נופים מדהימים ,אנשים
מקסימים ,אוכל משגע..לנו במעין בונגלו..ויתרנו על הליכה למפל הנמצא במרחק של כשעתיים ירידה
)וכמובן עוד שעתיים עלייה(..ראינו תמונת המפל והחלטנו לוותר..אכלנו במקום את כל הארוחות..כיף
אמיתי..
  27.1ארוחת בוקר מוקדמת ועלייה בחזרה..ליווה אותנו ביומיים האלו דריק – מדריך מקומי עם לב
זהב..העליה ,שכוללת הרבה מאד מדרגות ,לא קשה..שוב – לא לבעלי מוגבלויות .חזרה לג'יפני..סיבוב
תצפיות נוף באזור וחזרה למלון.
 – 28.1נסיעה ארוכה מבנאווי למנילה..יצאנו ב 8בבוקר..הגענו למנילה ב..18:00הדרך עוברת בגלויות
נוף..שדות אורז ,שתילת בצלים ,חרישת שדות ע"י תאו ,עצירות למנוחה וכמובן לאוכל..
 – 29.1טיסה כשעה ממנילה לפוארטו פרינססה ,הנמצאת באי פלאוון 10 .ק"ג לאדם – זה מה שמותר
)את רוב הציוד השארנו במלון במנילה לשם נחזור בהמשך(..עיר הומה ,תוססת ,המון "טוקטוקים"
)מוניות מקומיות( ,הרבה חנויות ושוק גדול )אפשר למצוא בעיר פרטי לבוש במחירים מגוחכים( .מלון
נהדר..שוטטנו בעיר וכמובן ערכנו כמה קניות נחמדות..בערב – סיור גחליליות..מדהים..שייט בנהר כולל
ארוחת ערב משגעת ,ירידה לסירות קטנות יותר להמשך השייט באפיק הנהר לראות הגחליליות..ברגע

שהמדריך הדליק נורה אדומה )אות לגחליליות שאויב מתקרב( – העצים האירו וזהרו כמו עצי חג
המולד..מרהיב!
 – 30.1נסיעה של כשעה ורבע לנהר תת קרקעי...סירת מוטור לוקחת לתחילת הנהר התת קרקעי..המון
אנשים אבל יש סדר בבלגן...עוברים לסירת חתירה )לא לדאוג – הפיליפיני חותר( – מעין קנו – וכחצי
שעה שייט בנהר תת קרקעי ..שייט משגע..ארוחת צהריים נהדרת וחזרה למלון.
 – 31.1נסיעה צפונה מפוארטו פרינססה לאל נידו .נסיעה של כ 5שעות..שוב דרך נוף ,דקלים ,מטעים,
עיירות..בתים עלובים מפחים ובמבוק..בכל מקום אפשר לראות כביסה צבעונית מתנופפת כשהכביסה
הלבנה מבהיקה בנקיונה ומהווה ניגוד אדיר לעליבות הבתים .ממש בק"מ האחרונים הדרך לא
סלולה..בדרך כלל – דרך נוחה ונעימה.
אל נידו – עיירה על חוף האוקיינוס..מקסימה .הסתובבנו ברחובות הצרים ,פוגשים שם יותר
תיירים..הרבה מאד חנויות ,מסעדות ,חוף משגע..האוכל טעים לחיך ומאד זול.
  1.2אל נידו מנותקת חלקית מהחשמל כל יום בין  8בבוקר ל 16:00אחה"צ..במלון יש רוב הזמן
חשמל..התעוררנו לבוקר של סופת טייפון..אין יוצא ואין בא מהאי פאלאוון..בחוץ חם אבל גשם זלעפות
לא מפסיק לרדת...חוויה מסוג אחר..השייט בוטל..יצאנו מהמלון רק לאכול..
 – 2.2איזה יום משגע! הסופה חלפה ואחרי ארוחת הבוקר יצאנו לשייט לגונות – ..TOUR Aיום מקסים
עם שנורקלים וארוחת צהריים משגעת על אחד החופים..עולם המים שם מטרף..עולם של חיים
שלמים..המים טורקיז וצלולים מאד..חזרנו עם חיוך ענק..
 – 3.2לאחר ארוחת הבוקר – שייט חופים –  .TOUR Cעוד יום של כיף וחוויות..עצירות בחופים עם
חולות לבנים..גן עדן...בערב עוד סיבוב בסימטאות..
 – 4.2טיסת בוקר חזרה למנילה..שדה התעופה באל נידו – הזוי..ללא מחשב..הכל ידני..שוקלים גם
אותנו..משקל מותר –  10ק"ג לכל נוסע..לחורגים – קנס..קבלת פנים בשדה בשירה בתלבושות
מסורתיות לבאים ולהולכים...חמודים..כשעה טיסה למנילה. .הסתובבות ברשת המולים הענקית
גלורייטה ,לנדמרק וגרינפילד..בערב – יושבים במרפסת המלון עם בירה קרה ובוחנים החיים
ברחובות..אפשר לכתוב ספר ..
 – 5.2בדרך לבורקאי..נבחר ב 2012כאי היפה בעולם..טיסה ממנילה כשעה לקאליבו..נסיעה כשעתיים
ושייט כרבע שעה לבורקאי...לאחר הגעה למלון – טיול רגלי בטיילת..האי בורקאי מתוייר
בטירוף..הטיילת צפופה מאד ,מלאה בדוכנים ומסעדות..החוף ,עם החול הלבן ,הדקלים יכול היה
להיראות כמו גן עדן אמיתי אילולא הותקף ע"י המונים..הכל מאד ממוסחר..הכל כאן יקר יותר..
 – 67.2אוכלים ,מסתובבים ,רובצים בבריכת המלון..וחוזר חלילה...הטיילת מלאה לאורך כל
היום..החלק הצפוני שלה נעים יותר ופחות מתוייר..בערבים – מוזיקה מכל מקום ,להטוטנים ואוכל..המון
אוכל..

 – 8.2שוב מעבורת ,נסיעה וטיסה חזרה למנילה..הטיסה שוב התעכבה..סיבוב במולים במנילה.
 – 9.2טיול למפל פגסנחאן..דרומית למנילה..נסיעה של כשעתיים ..לצאת מוקדם בבוקר )ב8
בבוקר(..שייט מיוחד ומשגע בסירת קנו )כל זוג בסירה נפרדת( עם שני מקומיים חותרים..מדהים לראות
את המיומנות של החותרים במעבר בנהר בין הסלעים ,הרמת הסירה מעל מוטות..חוויה
אמיתית...השייט נמשך כשעה וחצי..בדרך עוברים לרפסודה ונכנסים מתחת למפל..לא להחמיץ! ארוחת
צהריים וחזרה למנילה..
 – 10.2סיור כ 4שעות במנילה..אין הרבה מה לראות בעיר..קצת היסטוריה..המרשים ביותר היה בית
הקברות של  17,500אמריקאים שנהרגו שם..עוד הסתובבות בעיר..השלמת קניות...בירה קרה
במרפסת המלון ,אריזת המזוודות..אנחנו עוד נחזור לפיליפינים!!
 – 11.2טיסה להונג קונג..לילה בהונג קונג..קרררררר שם..
 – 12.2טיסה הביתה .תם ונשלם!
מקור:
http://www.lametayel.co.il/%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%9F+%D7%9E%D7%A1%
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