
Filipini, pozabljeni paradiž

Program po dnevih

A. Filipini, opisni program

Trasa poti: Manila – Banaue – treking Hapao in Batad – Legaspi in vulkan Mayon – morski psi
kitovci – otok Palawan – otok Bohol s čokoladnimi hribčki in plažami

Po ogledu glavnega mesta Manile, se bomo odpravili v pokrajino okoli mesta Angeles, bivše
ameriške vojaške baze. V enem dnevu bomo raziskali bizarno okolico ognjenika Pinatubo, ki je
tako silovito izbruhnil leta 1991. Sprehodimo se po pepelnati pokrajini in se z jeepi zapeljemo do
roba kraterja. 

Potem pa proti osrednjemu delu glavnega otoka Luzon, do idilične gorske vasice Banaue,
središče področja svetovno znanih, enih najbolj fotografiranih riževih teras. Veljajo za osmo
čudo sveta. Obiskali bomo pleme Ifugao, nato pa se odpravili na treking do vasic Hapao in
Batad, ki ležita v samem srcu te pravljične terasaste pokrajine. Tu bomo spali pri domačinih,
stran od vseh turistov in se spoznali z vaškim vsakdanjikom. Za sprostitev se namočimo v
toplice in pod slapom. Filipinski kmečki turizem nas bo navdušil.

Potovanje prek Manile nadaljujemo v Legaspi, na jugovzhodni del otoka Luzon. Sprehodimo se
ob vznožju enega najlepših ognjenikov na svetu, Mayona. Vulkan Mayon je sila nepredvidljiv in
le občasno je dovoljen tudi naskok nanj. Nedaleč stran nas čaka vrhunec tega
potovanja, snorklanje z morskimi psi kitovci (angl. whale sharki). Te ogromne, veličastne in
graciozne živali, so največje ribe na svetu, plavalcem pa, vsaj do zdaj, nenevarne.

Za zaključek sledi obisk otoka Palawan, s podzemeljskimi jamami, kataloškimi rajskimi otočki in
apnenčastimi stožci, ki štrle iz morja. Tu si bomo ogledali bližnje skrite plaže in pisani podvodni
svet okoli naše baze v El Nidu. Na poti v Puerto Princesso zaplujemo še v podzemno jamo pri
Sabangu.

Za tiste z malo več časa priporočamo podaljšek na otok Bohol, saj so čokladni hribčki in vožnja
med njimi res pravo doživetje filipinskega podeželja. Pa še ful lepo je. Nekaj dni pa nas ponovno
čaka na plaži, kjer bomo kajakirali, se potapljali ali pa samo uživali in se namakali.

Podaljšek izvedemo ob najmanj 8 prijavljenih in ob doplačilu 60 EUR za organizacijo in vodenje.

Nočitve in prevozi: z javnimi prevoznimi sredstvi in v hotelih brez lokalne kategorizacije.

Program priporočamo tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta.

B. Filipini, program po dnevih
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16 ali 21 dni (s podaljškom na otok Bohol)

1. odhod iz Ljubljane, let proti Manili

2. pristanek v Manili, ogled nahrbtnikarske soseske in nočitev

3. let v Legaspi, ogled okolice ter vznožja vulkana Mayon in premik v Donsol, nočitev

4. plavanje z morskimi psi kitovci (velika verjetnost med decembrom in aprilom, zagotovila ni),
nočitev

5. popoldanski let v Manilo in premik v Banaue z nočnim busom (cca. 9 ur)

6. ogled riževih teras okoli Banaueja, iščemo preostale člane plemena Ifugao, nočitev v
Banaueju

7. premik naprej proti Hapau, hoja dobre tri ure do vasice Hapao, malo po terasah, malo po
cesti, malo skozi džunglo, pridemo v bazo in prespimo pri domačinih

8. celodnevni izlet v okolico Hapaa, v toplice, mimo vasic, hišk, na riževe terase, delamo na
terasah z domačini, jim pomagamo pri vaških opravilih, spoznavamo lokalno kulturo in se gremo
filipinski kmečki turizem, nočitev pri domačinih

9. prevoz do Batada in treking do vasice sredi amfiteatra riževih polj, izlet v okolico, kopanje pod
slapom; Prevoz do Banaueja in nočni bus v Manilo

10. pridemo zgodaj zjutraj in čakamo na avion, ki nas popelje naprej v Puerto Princeso na
Palawan, prevoz do Sabanga

11. obiščemo znamenito podzemno jamo in nadaljujemo v El Nido, na sever Palawana, nočitev

12. z barko po okoliških otočkih in plažah, snorkljanje; zvečer piknik in fešta ter nočitev na plaži

13. še en dan na rajskih tropskih plažah okolice El Nida, nočitev

14. popoldanski let iz Palawana v Manilo, nočitev

15. ogledi Manile, prosti čas za še zadnji shopping in večerni let nazaj proti domovini

16. smo doma

Podaljšek na Bohol izvedemo ob najmanj 8 prijavljenih in ob doplačilu 60 EUR za organizacijo
in vodenje:

16. let iz Manile na Bohol, prosto na otoku ta dan
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17. plaže in podvodni svet Bohola, nočitev

18. plaže in podvodni svet Bohola, nočitev

19. izlet med čokoladnimi hribčki na Boholu, nočitev

20. let preko Manile proti domu

21. smo doma

Lista stvari

Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na potovanje po Filipinih

Na letalu je prostora za največ 20 kilogramov prtljage na osebo (plus osebna prtljaga). Na
eventuelnih notranjih letih celo manj (do 15kg, kar je več, potrebna doplačila, pravtako za
osebno prtljago). Ampak v poletnih deželah to ne bi smel biti problem. Čaka nas toplo vreme,
morda malo manj le v višje ležečih krajih. Tam brez spolne vreče ne bo šlo. V pomoč ti
podajamo listo potrebnih stvari, ki naj se znajdejo v nahrbtniku.

Zlato pravilo: Spokamo za 3 dni, vmes v civilizaciji peremo, potem pa to nosimo en teden!

V nahrbtniku naj se znajdejo (nekaj od tega dajte tudi nase):

potni list z veljavnim vizumom (potni list mora biti veljaven vsaj še 6 mesecev od datuma
povratka), denar, rumena knjižica o cepljenju, če jo imate (cepljenja niso obvezna,
priporočljivo je hepatitis A)
v pasportu morata biti za vsako vizo po dve strani prazni (ena zraven druge); čče nimaš,
si naroči nov pasport
spolna vreča
čelka (svetilka za na glavo)
lahki pohodni čevlji in teve (natikači) ali japanke (npr. za pod tuš)
flis in anorak (proti dežju in vetru)
lahke dolge hlače 1-2x, kratke hlače 1-2x, ki naj bodo dolge do kolen
2 majici z dolgimi rokavi (eno malo bolj debelo, eno bolj tanko)
5 majčk/srajc s kratkimi rokavi
4 pare navadnih bombažnih nogavic
spodnje perilo (7x) in kopalke
sončna očala
kapa ali klobuk proti soncu
maska in šnorkl
brisača (priporočamo lahke popotniške brisače iz reciklirane plastike – dobiš jih v spletni
trgovini www.nommos.me) 
toaleta: milo, zobna ščetka, zobna pasta, krema za sončenje,...

https://www.shappa.si/potovanja/azija/potovanje-filipini.html stran 3/5

http://www.nommos.me


Filipini, pozabljeni paradiž

medicinski paket (razdelite na dve osebi): sprej proti komarjem (30% DEET-a),
spitaderm sprej za razkuževati roke, antibiotiki (ciprobay je najbolj uporaben), aspirin,
tablete proti diareji (linex), proti zaprtju, vitaminski tableti, obliži, povoj, gaza, bivacin,
tablete proti slabosti…
kondomi (za impulzivna bližnja srečanja)
knjiga, karte (tarok, uno, remi),
še kaj, na kar smo morda pozabili in brez katerega ne moreš živeti

Pusti doma predsodke, slabo voljo, tečne partnerje, uhane, zlate ogrlice, dragocene ure, lepe
čeveljce, hlače zlikane na rob in ostale nepomembne reči. Ne pozabi pa na kup dobre volje in
jeklene živce!

ShaPPa

Dobro je vedeti

Dobro je vedeti!

Vreme: Meseci od decembra do maja so najbolj primeren čas za obisk Filipinov, ko je vreme
najbolj stanovitno in ni čas tajfunov.

Zdravje:Nevarnost malarije je na tem potovanju povišana, zato priporočamo jemanje
antimalarikov. Zemljevid bolj ali manj malaričnih področij v sami državi je na voljo na tej spletni
strani: http://cdc-malaria.ncsa.uiuc.edu/
Priporočljivo je cepljenje proti hepatitisu A, tako kot za skoraj vse dežele iz naše ponudbe.
Občasno se pojavijo prebavne motnje, bolj zaradi spremembe načina življenja in drugačne
sestave hrane. S seboj imate lahko sredstva za purifikacijo vode (klorove tablete, jodova
raztopina).

Varnost: Filipini so dežela, ki se sem in tja znajde med novicami zaradi politične korupcije ali
državnega prevrata, vendar je politična situacija razmeroma stabilna.  Glede osebne varnosti je
treba biti previden v večjih mestih, kot povsod pa moramo biti pozorni na osebno lastnino, še
posebej na turističnih točkah.

Hrana: Filipini ne slovijo po svojih kulinaričnih dosežkih, ampak ljudje to nadoknadijo s
prijaznostjo in širokimi nasmehi, tako da bomo preživeli. 

Pijača: Rum kola je izredno poceni, pivo pa zmerno poceni.

Vizumi: Slovenci potrebujemo vizum, ki ga dobimo v Ljubljani, pri častnem konzulu g. Jožetu
Kastelicu (Ulica bratov Učakar 50, LJ – Koseze,  tel: 01-518-1584), praviloma v enem dnevu.
Uradne ure: sreda in četrtek, 9-12h. Potrebujemo eno fotografijo, fotokopijo letalske karte ali
potrdilo o plačilu in 35 EUR.
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Obleka: Za trekinge in podeželje priporočamo majice, ki pokrivajo ramena, in kratke hlače, ki
pokrivajo kolena. Na plažah je vseeno (nudizma ni).

Spremljanje: Dejstvo, da smo ShaPPci nenavadni karakterji z dolgo popotniško kilometrino,
zagotavlja dokaj normalnemu človeku nepozabno doživetje. Lokalni vodniki so včasih neizbežni
in v tem primeru govorijo le angleško (vedno poskrbimo za prevod).

Cena letalske karte: Se spreminja glede na letališke pristojbine, razne dodatke, termin
potovanja, čas rezervacije, čas plačila in glede na proste cenovne razrede na letih. Letalsko
karto se vplača, ko je potovanje potrjeno, to pa je ob minimalnem številu prijavljenih oz. po
vsakokratnih pogojih letalskega prevoznika.

Način potovanja: Je specifičen, saj vse stroške plačujemo na licu mesta. Cene stroškov, ki se jih
plačuje na licu mesta, so tako informativnega značaja. Opozorili bi še na spremenljiva valutna
razmerja, tudi EUR:USD.

Kako dodatno uporabno informacijo dobiš tudi na spletni strani: www.zdravinapot.si
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