Πολιτιστικό Πανόραµα Φιλιππίνων Μπορακάϋ, 15 ηµέρες

∆ιανυκτερεύσεις: Μανίλα (5), Βιγκάν (1), Σαγκάδα (1), Μπανάουε (2), Σεµπού (2), Μπορακάυ (2)

Γενικά
Ένα διαφορετικό οδοιπορικό σε ένα άγνωστο στην Ελλάδα προορισµό, που όµως αποτελεί το δεύτερο
µεγαλύτερο Αρχιπέλαγος του κόσµου µε 7011 νησιά και συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο στοιχεία, όπως ο
Καθολικισµός και το έντονο αποικιακό παρελθόν στις πόλεις κοσµήµατα της Βόρειας Λουζόν, τους
παγκοσµίως διάσηµους κλιµακωτούς ορυζώνες του Ιφουγκάο, τις µοναδικές τροπικές παραλίες µε τη
ζαχαρένια άµµο και τα γαλαζοπράσινα νερά στο µαγευτικό Μπορακάυ, τη εκπληκτική φύση στους
περίφηµους Λόφους της Σοκολάτας στο Μποχόλ και φυσικά τα πολύβουα και όλο ενέργεια αστικά
κέντρα της πρωτεύουσας Μανίλα στη Λουζόν και του Σεµπού στα νησιά Βισάγιας. Τολµήστε το
διαφορετικό, ελάτε µαζί µας και ένα είναι βέβαιο: Τις Φιλιππίνες θα τις λατρέψετε!

Ηµερήσιο Πρόγραµµα
Ηµέρα 1: Αθήνα - Μανίλα
Αναχώρηση µέσω ενδιάµεσου σταθµού για τη Μανίλα, την πρωτεύουσα των Φιλιππινών.

Ηµέρα 2: Μανίλα
Άφιξη το πρωί και µεταφορά στο ξενοδοχείο µας. Η απογευµατινή µας περιήγηση θα µας φέρει σε επαφή µε
το πολύβουο αστικό κέντρο των 12 εκατοµµυρίων κατοίκων και µε αξιοθέατα, όπως το πάρκο Ριζάλ, η παλιά
αποικιακή πόλη στη περιοχή Ιντραµούρος µε τα θαυµάσια κτίρια που της είχαν προσδώσει το παρατσούκλι:

Το Μαργαριτάρι της Ανατολής, η Κινεζική Συνοικία µε το περίφηµο Κινέζικο Νεκροταφείο και φυσικά η περιοχή
του Μακάτι Σίτυ µε τις πρεσβείες και τα πολυτελή ξενοδοχεία, εστιατόρια και εµπορικά κέντρα.

Ηµέρα 3: Μανίλα (Καταρράκτες Παγκσαντζάν)
Η µέρα µας σήµερα είναι αφιερωµένη στην εκδροµή µας στην περιοχή του ποταµού Παγκσαντζάν 100χλµ
νοτιοανατολικά της Μανίλα, εδώ που κυριαρχούν οι καταρράκτες Μαγκδάπιο και που ο Φράνσις Φορντ
Κόππολα γύρισε τις συγκλονιστικές τελικές σκηνές του αριστουργήµατός του: Αποκάλυψη Τώρα. Επιστροφή
στη πρωτεύουσα το απόγευµα.

Ηµέρα 4: Μανίλα - Βιγκάν
Σήµερα θα ξεκινήσουµε το οδοιπορικό µας στο Βόρειο Λουζόν µε πρώτο µας σταθµό το αποικιακό κόσµηµα
που ονοµάζεται Βιγκάν. Για να φθάσουµε σε αυτό θα διασχίσουµε µεγάλο µέρος του αυτοκινητόδροµου των
Γιόκος και θα επισκεφθούµε καθοδόν την διάσηµη εκκλησία του 1769, Santa Maria, µε τη µοναδική
αποικιακού µπαρόκ αρχιτεκτονική. Ο απογευµατινός µας περίπατος στο κεντρικό πεζόδροµο Κρισολόγκο θα
µας χαρίσει µία πρώτη γλυκιά γεύση της πόλης.

Ηµέρα 5: Βιγκάν - Σαγκάδα
Το πρωινό µας είναι αφιερωµένο στη περιήγηση στην πόλη µε τους πλακόστρωτους δρόµους, τα θαυµάσια
αποικιακά κτίρια και τα γραφικά κάρα, η οποία, ως εκ θαύµατος, γλύτωσε από τους βοµβαρδισµούς του Β'
Παγκοσµίου Πολέµου µε αποτέλεσµα να αποτελεί σήµερα τη πιο καλοδιατηρηµένη αποικιακή πόλη της Ασίας.
Στη συνέχεια θα ανηφορίσουµε στην περίφηµη Κορδιγιέρα µε πρώτο σταθµό την κωµόπολη Σαγκάδα, σε
υψόµετρο 1500µ από το επίπεδο της θάλασσας. Εδώ το κλίµα είναι πιο δροσερό και η βλάστηση θυµίζει πιο
πολύ την εύκρατη ζώνη παρά τους τροπικούς.

Ηµέρα 6: Σαγκάδα - Μπανάουι
Η µέρα µας θα ξεκινήσει µε την γνωριµία µας µε τη γύρω περιοχή και φυσικά τα περίφηµα κρεµαστά φέρετρα
που οι ανιµιστές κάτοικοι της Κορδιγιέρα θάβουν τους νεκρούς τους. Στη συνέχεια µας περιµένει η πόλη του
Μποντόκ µε την πάντα ζωντανή τοπική αγορά, ενώ αργότερα µία υπέροχη ορεινή διαδροµή θα µας µεταφέρει
στο Μπανάουι, ορµητήριο για την αυριανή µας εκδροµή σε αυτό που οι τουριστικοί οδηγοί αποκαλούν: Το 8ο
Θαύµα του Κόσµου, τους κλιµακωτούς ορυζώνες του Ιφουγκάο.

Ηµέρα 7: Μπανάουι (Ορυζώνες Ιφουγκάο)
Σήµερα η µέρα µας είναι αποκαλυπτική. Μετά το πρωινό επιβιβαζόµαστε σε ειδικά τζιπ και, αφού διασχίσουµε
τους δύσβατους δρόµους της Κορδιγιέρα, θα φθάσουµε στη περιοχή όπου θα απολαύσουµε το υπερθέαµα
των περίφηµων κλιµακωτών ορυζώνων του Ιφουγκάο, που η απαράµιλλη φυσική τους οµορφιά µαζί µε την
παλαιότητα τους που φθάνει τα 2000 έτη, δικαίως ενέταξε τη περιοχή στη λίστα της Παγκόσµιας Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς της Unesco. Το απόγευµα επιστρέφουµε στο Μπανάουι για διανυκτέρευση.

Ηµέρα 8: Μπανάουι - Μανίλα
Νωρίς το πρωί, παίρνουµε το δρόµο της επιστροφής για τη γνώριµη Μανίλα. Τελευταίος σταθµός της
παραµονής µας στην γοητευτική Κορδιγιέρα είναι η συµπαθητική πόλη Μπαγκούιο, που αποτελεί και το πιο
σηµαντικό αστικό της κέντρο. Στη συνέχεια κατηφορίζουµε για τη Μανίλα όπου και θα φτάσουµε το απόγευµα.

Ηµέρα 9: Μανίλα - Σεµπού
Η σηµερινή µας πτήση θα µας µεταφέρει στην καρδιά του αρχιπελάγους των νησιών Βισάγιας και
συγκεκριµένα στο νησί Σεµπού και στην οµώνυµη πόλη, δεύτερο µεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας µετά
τη πρωτεύουσα Μανίλα. Άφιξη και απογευµατινή ξενάγηση στα κυριότερα σηµεία της πόλης που όταν τη
πρωτοείδε ο Μαγγελάνος το 1521, ήταν ήδη ένα µεγάλο εµπορικό κέντρο λιµάνι που προσέλκυε εµπόρους
από όλα τα µέρη της Ασίας και την Αραβία. Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει σχεδόν 500 χρόνια µετά.

Ηµέρα 10: Σεµπού (Ολoήµερη εκδροµή στο νησί Μποχόλ)
Η ολοήµερη εκδροµή µας µε ταχύπλοο πλοίο θα µας φέρει σε επαφή µε ένα από τα κρυµµένα διαµάντια των
Βισάγιας, το πανέµορφο νησί Μποχόλ. Η άφιξη µας στο λιµάνι του Ταγκµπιρλάν συνοδεύεται από µια όµορφη
διαδροµή προς την πιο διάσηµη περιοχή του νησιού, εκεί που βρίσκονται οι 1268 µαγευτικοί Λόφοι της
Σοκολάτας, ύψους από 40µ έως 120µ. Η πλούσια βλάστηση τους παίρνει καφέ σκούρα χρώµατα κατά τη
διάρκεια της εποχής της ξηρασίας (∆εκέµβριος έως Μάρτιος) και αυτή ακριβώς η ιδιότητα προσδίδει και το
όνοµά τους. Στη συνέχεια περνώντας από τα παραλιακά χωριά του νησιού επιστρέφουµε στο λιµάνι και από
εκεί µε ταχύπλοο πίσω στο Σεµπού και στο ξενοδοχείο µας.

Ηµέρα 11: Σεµπού - Μανίλα
Σήµερα επιστρέφουµε αεροπορικώς στη γνώριµη Μανίλα. Άφιξη νωρίς το απόγευµα και µεταφορά στο
ξενοδοχείο µας. Το υπόλοιπο της µέρας είναι στη διάθεση σας για κάποια βόλτα στη πολύβουη πόλη.

Ηµέρα 12: Μανίλα - Μπορακάυ
Αλλαγή σκηνικού σήµερα, αφού η σύντοµη πτήση µας θα µας µεταφέρει στο αεροδρόµιο του νησιού Πανάυ
και από εκεί µε πλοιάριο στο διασηµότερο θέρετρο της χώρας, το µαγευτικό Μπορακάυ, άγνωστο σχετικά

στην Ελλάδα αλλά τόσο όµορφο που δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από άλλους πιο γνωστούς προορισµούς.
Άφιξη και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο µας και χρόνος ελεύθερος για µία πρώτη γνωριµία µε την υπέροχή
τροπική παραλία και φύση της περιοχής.

Ηµέρα 13: Μπορακάυ
Ηµέρα ελεύθερη, στη διάθεση σας για να ανακαλύψετε τους λόγους που το λιλιπούτειο νησί θεωρείται επίγειος
παράδεισος. Υπέροχα γαλαζοπράσινα νερά, καταπληκτική παραλία µε λευκή ψιλή άµµο και ανάλογο όνοµά,
White Beach, καταπληκτική βλάστηση από πανύψηλούς κοκοφοίνικες, συνθέτουν ένα µοναδικό τροπικό
σκηνικό που θα σας µαγέψει.

Ηµέρα 14: Μπορακάυ - Μανίλα
Επιστρέφουµε στη Μανίλα, γεµάτοι µε αυτό το µοναδικό συναίσθηµα πληρότητας που προκαλεί στον
ταξιδιώτη η γλυκιά νωχέλεια των τροπικών. Οι γνώριµοι ρυθµοί της µεγαλούπολης µας επαναφέρουν µεν στη
πραγµατικότητα της σύγχρονης αστικής ζωής, το άρωµα όµως τουY παραδείσου θα µας συνοδεύει για
πάντα.

Ηµέρα 15: Μανίλα - Αθήνα
Νωρίς το πρωί πετάµε µέσω ενδιάµεσου σταθµού για την Αθήνα που φθάνουµε το απόγευµα.

Αναχωρήσεις & Τιµές
•

Τρ 20/02/2018

∆ιαµονή: 3*, 4*, 5* Ξενοδοχεία. ∆ίκλινο: 2590€, Μονόκλινο: 3390€, Φόροι: 795€

Παρατηρήσεις:

•
•
•
•

Οι παραπάνω τιµές είναι σε Ευρώ κατ' άτοµο, περιλαµβάνουν ΦΠΑ και ισχύουν για τη συγκεκριµένη
αναχώρηση.
Όπου εµφανίζονται τιµές Bonus Price αυτές ισχύουν για έγκαιρες εγγραφές και για περιορισµένο
αριθµό θέσεων.
Επιβάρυνση εσωτερικών πτήσεων µε Aegean από/προς Θεσσαλονίκη: κατόπιν ζήτησης.
Αν οι προτεινόµενες ηµεροµηνίες, η διάρκεια ή το πρόγραµµα του ταξιδιού δεν ανταποκρίνονται στις
προσδοκίες σας, επικοινωνήστε µαζί µας και οι έµπειροι συνεργάτες µας θα σας βοηθήσουν να
φτιάξετε µαζί το ταξίδι που ονειρεύεστε.

Το ταξίδι περιλαµβάνει:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια (οικονοµική θέση): Qatar Airways/Turkish Airlines
∆ιαµονή: Ξενοδοχεία 3*, 4*, 5*
Γεύµατα: Ηµιδιατροφή καθηµερινά
Μεταφορές
Τέλη εισόδων (π.χ. µουσεία)
Φιλοδωρήµατα
Ξεναγήσεις και εκδροµές: Όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα
Αντιπρόσωπο/Συνοδό
Ταξιδιωτικό φάκελο µε χρήσιµες πληροφορίες

Παρατηρήσεις
1) Λόγω περιορισµένης χωρητικότητας των αεροπλάνων, για τη 3µερη/2νυκτη παραµονή στο Μπορακάυ, θα
χρειαστείτε χειραποσκευή για τα απαραίτητα ρούχα/φάρµακα/είδη προσωπικής χρήσης. Οι µεγάλες βαλίτσες
θα παραµείνουν στη Μανίλα.
2) ∆ιαµονή σε ξενοδοχεία 5* σε Μανίλα και Σεµπού, 4*sup στο Μπορακάυ, 4* στο Βιγκάν καθώς & στα
καλύτερα διαθέσιµα λοτζ σε Σαγκάδα και Μπανάουι (χωρίς ιδιαίτερες ανέσεις)
Αναχώρηση και από Θεσσαλονίκη µε απευθείας πτήση µέσω Κωνσταντινούπολης.

Απαραίτητα
•

Το διαβατήριο σας µε τουλάχιστον 6µηνη ισχύ και 1 καθαρή σελίδα.

Πολιτιστικό Πανόραµα Φιλιππίνων - Μπορακάϋ,
15 ηµέρες - Φωτογραφίες

