JANVĀRIS 2023

Filipīnu dabas daudzveidība

P

O

T

C

P

S

S

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
4

5

FEBRUĀRIS 2023
1

2

3

22.janvāris – 5.februāris
Vairāk kā 7600 izkaisītas salas Klusajā okeānā veido mūsdienu vairāk kā 100 miljonu iedzīvotāju
apdzīvotās Filipīnas. Šajā ceļojuma apmeklēsim vairākas no salām. Lusona ir Filipīnu lielākā sala, šeit
atrodas valsts galvaspilsēta Manila, bet mūsu mērķis autentiskās Filipīnas ar ciematiem un rīsu laukiem,
turp dodamies. Boholas sala valsts vidienē atpazīstama ar tā saucamajiem Šokolādes kalniem un
mazajiem Tarsijas pērtiķiem. Nelielā Panglao sala atrodas tuvu Boholas salai un slavena ar balto smilšu
pludmalēm. Palavanas sala ir brīnišķīga, gan pazemes upe, kas tiek uzskatīta par vienu no dabas
brīnumiem, gan skaistās pludmales ļauj baudīt šo dabas bagāto salu. Sveicināti Filipīnās!

Ievērībai!

-

Nesteidzīgs dabas ceļojums gan ar pastaigām, gan atpūtas
brīžiem

-

Trīs iekšzemes lidojumi

-

Gan autentiskā Filipīnu daļa, gan skaistās pludmales

-

Ekskursiju kārtība var mainīties, viss atkarīgs no
laikapstākļiem.

1. DIENA, SVĒTDIENA, 22.01. RĪGA – STAMBULA - MANILA
Ceļš uz Filipīnām
18:55

Rīga ___ 22:55

02:00

Stambula ___ 18:15

 3h
Manila, Turkish airlines  11h 15min

Stambula, Turkish airlines



-/-/-

17:00 tikšanas Rīgas lidostā, 18:55 lidojums Rīga – Stambula, vēlāk 02:00 lidojums uz Filipīnām, nakts lidmašīnā.

2. DIENA, PIRMDIENA, 23.01. MANILA
Ierašanās metropolē Manilā



-/-/-

Ap 18:15 ierašanās Filipīnu galvaspilsētā Manilā, brauciens uz pilsētu un nakts viesnīcā Manilā.
Nakts viesnīcā Manilā. Dienā~ 40 km.
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3. DIENA, OTRDIENA, 24.01. MANILA - BANAUE
Tuvāk dabai un vietējam kolorītam



B/P/-

Šodien pēc brokastīm sākam mūsu braucienu pa Lusonas salu. Garāks
brauciens, tā laikā pietura Daltona pārejā un citos skatu punktos. Redzam
ciematus, kalnus un rīsu terases. Pusdienas pa ceļam un vakarā ierašanās
Banaue ciemā. Šī ir autentiskā Filipīnu daļa, kurā būsim tuvāk vietējiem.
Nakts viesnīcā Banaue. Dienā~ 390 km.

4. DIENA, TREŠDIENA, 25.01. BANAUE – SAGADA - BANAUE
Kalni un miers



B/P/-

Turpinām iepazīt Lusonas salu, dosimies izbraucienā pa kalniem līdz
Sagadas ciematam. Šim reģionam raksturīga kalna apkārtne, zaļās rīsu
terases un vietējās minoritātes iedzīvotāji. Apmeklēsim Lumiang alu un
pēcpusdienā vērosim tradīcijas un dejas ko izpilda vietējie iedzīvotāji.
Nakts viesnīcā Banaue. Dienā~ 180 km.

5. DIENA, CETURTDIENA, 26.01. BANAUE
Diena vietējās dzīves



B/P/-

Šodien turpinām iepazīt Lusonas salu un Banaue apkārtni. Aktīvāka dienu,
kuras laikā gan brauksim, gan iesim arī kājām, mērķis apskatīt rīsu
terases. Vietējo iedzīvotāju ciemati, skolas, labības lauki un mājas būs
ceļā. Sasniegsim skatu punktu ar panorāmas skatu uz apkārtni.
Nakts viesnīcā Banaue. Dienā~ 90 km.
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6. DIENA, PIEKTDIENA, 27.01. BANAUE - CLARK
Atgriešanās civilizācijā



B/P/-

Pēc brokastīm dodamies gārākā pārbraucienā uz Clark pilsētu, dienas
lielākā daļa braucienā pa Lusonas salu. Vērojam apkārtējās ainavas
un baudām pusdienām pa ceļam. Ierašanās un nakts netālu no
Manilas esošajā Clark pilsētā.
Nakts viesnīcā Clark. Dienā~ 390 km.

7. DIENA, SESTDIENA, 28.01. CLARK – BOHOLA – PANGLAO SALA
Pludmaļu valstība



B/-/-

No dodamies uz Clark lidostu, iekšzemes pārlidojums uz Panglao un
Boholas salām. Šīs ir vienas no Filipīnu slavenākajām salām ar
skaistām pludmalēm, kā arī mazajiem tarsijas pērtiķiem. Ierašanās
Panglao salā.
Nakts viesnīcā pie jūras Panglao salā. Dienā~ 65 km.

8. DIENA, SVĒTDIENA, 29.01. PANGLAO SALA – BOHOLA – PANGLAO SALA
Dabas pārsteigumi



B/P/-

Šodien brokastis un pēc tā iepazīsim Boholas salas pievilcīgākās vietas,
savdabīgs sarkankoku meža apmeklējums. Viens no Filipīnu simboliem Šokolādes kalni. Savādi zaļi apauguši pauguri klāj veselu lauku Boholas salā.
Centīsimies atrast un priecāties par mazajiem tarsijas pērtiķiem.
Nakts viesnīcā pie jūras Panglao salā. Dienā~ 75 km.
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9. DIENA, PIRMDIENA, 30.01. PANGLAO SALA – EL NIDO PALAVANA
Balto smilšu paradīze

B/-/-

Pēc brokastīm brauciens uz lidostu, iekšzemes lidojums uz El Nido
Palavanas salā. Šī ir pludmaļu sala, atpūtas centrs un viena no
pasaules potenciāli iespējamām lielām kūrortu zonām. Neskatoties uz
nākotnes perspektīvām, šeit vietām vēl valda mierīgs dzīves ritms.
Brauciens uz viesnīcu, vakars atpūtai pie baseina vai jūras.
Nakts viesnīcā Palavanas salā. Dienā~ 70 km.

10. DIENA, OTRDIENA, 31.01. EL NIDO PALAVANA – BACUIT ARHIPELĀGA SALAS – EL NIDO
Salas, jūra un atpūta

Šodien dosimies atpūtas izbraucienā ar laivu/kuģi pa Bacuit arhipelāga
salām. Redzēsim vairākas lagūnas un salas. Pa ceļam paredzētas arī
pieturas ar iespēju snorkelēt. Diena baudot Filipīnu un Palavanas salu dabu.
Nakts viesnīcā Palavanas salā. Dienā~ 60 km.

B/P/-

11. DIENA, TREŠDIENA, 01.02. EL NIDO PALAVANA
Atpūtas diena

B/-/-

Brīva diena atpūtai. Iespējams peldēties baseinā vai jūrā. Pēc izvēlēs iespējama kāda papildus aktivitāte. Nakts
viesnīcā Palavanas salā.
Nakts viesnīcā Palavanas salā.

12. DIENA, CETURTDIENA, 02.02. EL NIDO PALAVANA – PUERTO PRINCESA
PALAVANAS SALAS AINAVAS

B/-/-

Pēc brokastīm pārbrauksim uz Palavanas salas vidieni. Pa ceļam vērosim salas ainavas un pēcpusdienā ierašanās
viesnīcā Palavanas salas vidienē netālu no Puerto Princesas. Iekārtošanās viesnīcā.
Nakts viesnīcā pie jūras pie Puerto Princesas. Dienā~ 190 km.

13. DIENA, PIEKTDIENA, 03.02. PUERTO PRINCESA
Pārsteidzošā Pazemes upe

B/P/-

Šodien apmeklēsim Palavanas salas dabas pārsteigumu – Pazemes upi. Tā atrodas nacionālā parka teritorijā,
sēdīsimies speciāli veidotās zemās laivās, izbrauciens un dabas baudīšana. Pazemes upē redzamas akmens formas un
stalaktīti. Pati Pazemes upe atrodas plašā alu sistēmā.
Nakts viesnīcā pie jūras pie Puerto Princesas. Dienā~ 130 km.
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14. DIENA, SESTDIENA, 04.02. PUERTO PRINCESA – MANILA - STAMBULA
Ceļs mājup

B/-/-

Šodien brīvs rīts atpūtai un ap pusdienas laiku brauciens uz lidostu, iekšzemes lidojums Palavanas sala – Manila. Pēc
tā 22:00 lidojums Manila – Stambula, nakts lidmašīnā.

15. DIENA, SVĒTDIENA, 05.02. STAMBULA – RĪGA
Atgriešanās mājās

No rīta ierašanās Stambulā un lidojums uz Rīgu, ap 11:10 ierašanās Rīgā.

22:00

Manila ___ 06:15 +1

09:15

Stambula ___ 11:10

Stambula, Turkish airlines
Rīga, Turkish airlines

-/-/-

 13h 15min

 2h 55min

Cena 2998 eiro

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ceļojuma cenā ietilpst:

Ceļojuma cenā neietilpst:

+
+
+
+
+
+
+
+
+

- programmā neminētu pasākumu un objektu
apmeklēšanas izmaksas
- ieejas biļetes apskates objektos, kas nav
iekļauti programmā

lidojums Rīga – Stambula – Manila – Stambula – Rīga
•
dzīvošana 3* un 4* viesnīcās divvietīgā numurā
•
12 brokastis un 7 pusdienas
•
transports ceļojuma laikā
•
aprakstā minēto apskates objektu apmeklēšana
•
standarta ceļojuma apdrošināšana
grupas vadītājs latviešu valodā
angļu valodā runājošs vietējais gids
dzeramnauda vietējam gidam un šoferim

Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 698 eiro.
Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 400 eiro maksājuma.
Gala maksājums 2598 eiro, 40 dienas pirms izlidošanas (13.12.2022.)
Atsakoties no ceļojuma līdz 40 dienām (13.12.2022.) pirms izlidošanas, tiek ieturēti 400 eiro.
Atsakoties no ceļojuma mazāk kā 40 dienas pirms izlidošanas, tiek zaudēta pilna summa.
* Ekskursiju kārtība var mainīties dēļ laikapstākļiem vai grupas vadītāja ieteikumiem.
* Ja kādu objektu nav iespējams apmeklēt, tas tiks aizvietots ar citu līdzvērtīgu.
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