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Fülöp-szigetek 
 

A Csokoládé-hegyektől El-Nido tengerpartjáig 
 

2021. március 17 – március 30. 
 

 
 
 
 

1.nap Budapest > Manila 
Találkozás a Liszt Ferenc repülőtéren. Elindulás Budapestről átszállással Manilába. 
Alvás és étkezés a repülőgépen. 
 
2.nap Manila  

Érkezés Manilába a délutáni órákban. Fogadás a repülőtéren, majd transzfer a 
szállodához. (Manila városát Luzon szigetén 1574-ben a spanyol Miguel López de 
Legazpi alapította, ma mintegy 14 millió lakost számlál. Mivel az Egyenlítő és a 
Ráktérítő között fekszik, éghajlata trópusi, azaz állandó a meleg és kicsi az éves 
hőingadozás.) Vacsora egy helyi étteremben. 
 
Szállás: Manila (2 éj), Hotel 1898**** 
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3.nap Manila > Taal vulkán  

Egész napos túra a fővárostól kb. hetven kilométerre fekvő Taal-vulkánhoz. Az 
aprócska, mindössze 311 m magas vulkanikus félkúp egy festői krátertóból emelkedik 
ki, s abban is található még egy kisméretű tavacska. Manilából kifelé először egy gyors 
üzemlátogatást teszünk a Sarao dzsipni üzemben (a dzsipnik a Fülöp-szigetek 
legjellegzetesebb tömegközlekedési eszközei, az egykori hátrahagyott háborús 
járművek átalakítására külön iparág szerveződött, ennek egyik prominens képviselője 
az általunk felkeresett Sarao üzem), majd Talisay településre hajtunk, ahonnan 
csónakkal visznek minket a tűzhányó lábához. Innen vagy sétálunk, vagy - külön fizetve 
- igénybe vehetjük a helybéli pónik szolgálatait, hogy eljussunk a szürkés-fekete 
lávamezőn lévő kilátópontra. Felkapaszkodunk a kaldera peremére, ahonnan 
csodálatos látvány fogad minket: előttünk terül el a kb. két kilométer széles Kráter-tó. 
Ebben az utolsó kitörésből származó kis addicionális kúpocska is megfigyelhető. A 
Taal-vulkán máig aktív, az egyik legfestőibb látványossága az országnak. Estére 
visszatérünk Manilába. Vacsora egy helyi étteremben. 
 
Szállás: Manila, Hotel 1898**** 
 
4.nap Manila > Tagbilaran  

Irány a Visayas, a Fülöp-szigetek középső szigetvilága! Repülőgéppel Bohol 
fővárosába, Tagbilaranba utazunk, ahol érkezés után egy szigettúrán veszünk részt: 
először egy vadasparkot keresünk fel, itt az éjszakai életmódot élő kobold makikat 
fotózhatjuk, déltájban hajókázunk a Loboc dzsungelfolyón – ahol meg is ebédelünk -, 
majd délután a híres Csokoládé-hegyek következnek. Páratlan látvány a mintegy 1500 
km2-en elterülő megannyi szabályos, dómszerű domb. Vacsor a hotelben. 
 
Szállás: Bohol, (1 éj) Bohol Beach Club****  
 
5.nap Tagbilaran > Cebu-sziget 

Tagbilaran kikötőjéből hajóval átmegyünk a szomszédos Cebu szigetére (kb. 2 órás út), 
melynek hasonnevű nagyváros az ország egyik fő történelmi központja. Városnézés 
Cebu Cityben: San Pedro erőd, itt van Magellán krónikásának, Antonio Pigafettának a 
szobra is, San Augustin székesegyház a Santo Ninóval (ezt a szobrocskát ajándékozták 
Magellánék a keresztséget felvevő Humabon rádzsának), Magellán keresztje, valamint 
a Carbon-piac. Ha marad időnk, egy modern, de látványos taoista templomot is 
felkeresünk. Vacsora a hotelben. 
 
Szállás: Cebu (2 éj), Bai Hotel Cebu****   
 
6.nap Cebu-sziget ( Kawasan vízesés, Mantayupan-zuhatag) 

Egész napos fakultatív kirándulás a hegyekkel borított Cebu szigetén, melynek során 
felkeressük a festői Kawasan vízesést, s ha marad időnk egy másikhoz, a Mantayupan-
zuhataghoz is elmegyünk. Akinek a félórás gyalogtúra fárasztó, az motoros taxi 
segítségét veheti igénybe (kb. 10 USD). Estére visszatérünk Cebu Citybe. A fakultatív 
program ára minimum 10 fő esetén 120 USD/fő.  
 
Szállás: Cebu, Bai Hotel Cebu****   
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7.nap Cebu > Palawan-sziget > Sabang 

Ma a Cebutól nyugatra fekvő Palawan szigetére repülünk. Érkezés után Puerto Princesa 
városának nevezetességeit vesszük sorra: Iwahig börtön, ahol az elítéltek szabadon 
dolgoznak egy farmjellegű környezetben, valamint kézműipari termékeket gyártanak, 
Plaza Cuartel (Itt égettek el a japánok 150 amerikai hadifoglyot),  katedrális, II. 
világháborús erőd, egy helyi szövő üzem és egy krokodil farm. Ezeket követően 
gépjárművel kétórás utazást követően Sabang településre érkezünk. Szállás és vacsora 
egy tengerparti resortban. 
 
Szállás: Sabang (1 éj), Sheridan Beach Resort****   
 
8.nap Sabang > El-Nido 

Kora reggel a messze földön híres földalatti folyóhoz kirándulunk.(A helyszín annyira 
különleges és lenyűgöző, hogy a természeti világörökségek listájára is felkerült!) Másfél 
órás csónaktúrát teszünk a mintegy 8,2 km-es hajózható szakaszon a lélegzetelállító 
karsztképződmények között. Ezután irány a kikötő, ahonnan a sziget leghíresebb 
turisztikai településére, El-Nidóba utazunk (kb. 6 órás út). Vacsora a hotelben. 
 
Szállás: El-Nido (4 éj), Casa Kalaw***   
 
9nap El-Nido 

Ma pihenés, napozás, fürdés, szabad program.  Vacsora a hotelben. 
 
Szállás: El-Nido, Casa Kalaw***   
 
10.nap El-Nido > 7 Commando Beach > Secret Lagoon  

Ma megkezdjük El Nido környéki túráinkat. Elsőként a 7 Commando Beach-re 
látogatunk. Itt van egy nagyobb és kisebb lagúna is, ahol úszhatunk, pihenhetünk és 
fotózhatjuk e varázslatos táj festői sziklaformációit, vízből kiálló bizarr szirtjeit. De még 
ezt a látványt is felülmúlja a következő helyszín, a Titkos-lagúna (Secret Lagoon), 
amely egy keskeny „bejáraton” keresztül közelíthető meg. A Shimizu sziget fehér 
homokos strandja útba ejtésével visszatérünk szállásunkra. Ma piknik ebédet és a 
hotelben vacsorát is kapunk. (A felsorolt helyeken némelyikén kajakozni lehet – két fős 
egységekben -, valamint búvárkodhatunk, s a partokon kedvünkre úszkálhatunk.) 
 
Szállás: El-Nido, Casa Kalaw***   
 

11.nap El-Nido >  Hidden Beach > El-Nido 
Reggeli után újabb csodálatos helyszínekre hajókázunk, ezek sorrendben a következők: 
Secret Beach, Hidden Beach, Tapuitan Beach és a Matinloc Shrine és a Helikopter-
sziget. A nap folyamán ismét kapunk piknik ebédet, majd vacsorát a hotelben.  
 
Szállás: El-Nido, Casa Kalaw***   
 
12.nap El-Nido > Manila  

Reggeli után hajóval és gépjárművel El Nido LIO repülőteréhez megyünk, ahonnan 
visszarepülünk Manilába. Érkezés után a város nevezetességeivel ismerkedünk: 
Makati, a modern városrész, Amerikai háborús temető, Roxas Boulevard, Rizal Park, 
majd séta Intramurosban, a város spanyolok által alapított részében (Fort Santiago, a 
városfalak, a San Augustin katedrális), este kulturális show-műsorral fűszerezett 
búcsúvacsora a Barbara éttermében.  
 
Szállás: Manila (1 éj), Hotel 1898**** 
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13.nap Manila > Budapest 

Reggeli, majd utána a repülőtérre indulásig szabad program. Ezután hazaindulás. 
Érkezés egy átszállást követően Budapestre.  
 
14.nap Budapest  

Érkezés Budapestre a menetrend függvényében. 
 
 
 
 

Részvételi díj 639.000 Ft/fő 

Egyágyas felár 219.000 Ft/fő 

 
A programban feltüntetett árak 1 USD = 320 Ft árfolyamig érvényesek!  

A megadott részvételi díj 16 fő jelentkezése esetén érvényes. 14 fő jelentkezése esetén 
+50.000 Ft/fő felár fizetendő! 

 

A részvételi díj tartalmazza 

szállás 11 éjszakára 3, 4*-os hotelekben 

ellátás (reggeli, illetve a programban meghatározott napokon ebéd/vacsora) 
transzferek 

idegenvezetés (magyar csoportkísérő és helyi idegenvezető) 
felsorolt programok belépőjegyei  

 

A részvételi díj nem tartalmazza/fő 

nemzetközi repölőjegyek + illetékek kb. 300.000 Ft/fő  

3 db belső repülőjegy + illetékek kb. 150.000 Ft/fő 

El-Nido természetvédelmi díj kb. 5 USD/fő 

Kawasan vízesés fakultatív program (min.10 fő 
esetén) 

kb. 120 USD/fő 

kilépési illeték kb. 20 USD/fő 

borravalók  

egyéb étkezések  

egyéni kiadások  

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 


