
  9-.82.2.1.3לפיליפינים  "שמש העמים"טיול חדש ומיוחד עם 

 !בֶסּבוּ של הפיליפינים ראשי שנתי ההפסטיבל האת כולל 

 

 .תכנים מיוחדיםב חורג מן השגרה ועשירשומגוון טיול מלהיב  בנינו ,לאוהבי המזרח הרחוקולאוהבי יעדים חדשים 

, טבע, לחוויה הוליסטית כוללת של תרבות הטיולאת וך להפ כדיב להציעמה שיש לה  במדינת איים ענקיתמדובר 

 ותורמת תרמהאיים  ארכיפלג העובדת היות .תמהילם יוצר חגיגה של ממשש -צבעים וריחות , אסתטיקה, תוכן

 .מגוונתעשירה ו, מוקפדתהתכנית  ,על סמך נסיון בשטח .גווניו המיוחדים עלמסורתי ה הצביונ לשמירת

 .בהמשך שנתאר קסומיםהמקומות כל הל ,טובה ביותרמתאימה והונה העבלצאת בחרנו , כמנהגנו

  

מהם )איים  0777-בן למעלה מ הארכיפלג הזה. באיזור הטרופי עצום של אייםמכלול  בעצם היא הפיליפינים

שמה לכן גם . (מערב בצפון)סין בין ל (דרוםמ)האוקיינוס השקט בין אינדונזיה בתחילת ממוקם ( מיושבים 077-כ

 מלכםש "ע ,1251-ב יםבשים הספרדהכולה  והעניקוהוהוא ברבים על שום אייה כי רבים  הפיליפיניםשל 

חלק שהן )מיוחדות  תופעות וולקניות, נופים מרהיבים, *ה ומופלאהטיולנו יכלול תרבות אדם עתיק .ה השניליּפפ

נסתרות באיזור משווני שהם ללא עוררין  חופים ולאגונות, קארסטיות מהממותתופעות  ,(מטבעת האש הפסיפית

המאוכלס , את הגדול. איים חשוביםה בארכיפלג ארבע נפקוד. צבע והרמוניה, צלילות, פסגה עולמית של יופי

אי הנופש המשווני המדהים את  ;וכן שבטי ההרים הגבוהים הבירה מאנילה שוכנת שבו לוזון - מכולם והחשוב

בזמן שנשהה בו בדיוק  ּוּבסֶ האי את  ;ויער מונגרובים מופלא גם נהר תת קרקעישהוא ממש גן עדן ובו  אןפאלאוו

 ".גבעות השוקולד"עא  בֹוהֹולואת האי ; Sinulog)) גדול והחשוב ביותר של הפיליפיניםהפסטיבל השנתי ה

 .תרבותו של טבע סימפוניתמרקחת  ,בקיצור

הם  ל אלהאני מעיד שכ. ובכללבנפאל , בסין, בבורמה, בוייטנאם, ראה טרסות אורז באינדונזיהכבר רובנו , למשל*

 .ת עולמיתו כאתרי מורש"אונסק תזכו אף להכראשר זון מול הפלאים המצויים בהרי צפון האי לואל אך צל חיוור 

 

(.            78:22)בבוקר  53.1' ג ביום ג"בנתב והנחיתהֶחזרה( 51:72)בערב  0.1.18' גביום  היציאה

                                                                                                                            .מצויינים וקצרים ,באיסטנבול ,הקונקשינים. מנילה וחזרהל ,הטיסות הטובות ביותרנו השג

  ."מונה טורס"באמצעות וההרשמה הטיסות 

  Intas destinationsבפיליפינים באמצעות החברה המקומית  שירותי הקרקע 

 .036$תוספתֶליחידֶבחדרֶ.ֶמשתתפים 20בת ' בקב, ליחיד בחדר זוגיֶ**7904$המחירֶ
  . בהתאמה, לכל משתתף יותר או פחות$ 52הפחתה או תוספת של  .52ם מכסימו 12מינימום משתתפים 

אבל הכל בתנאי שנודיע  .מהמקובל ונמוך משמעותיתאין ספק שמדובר במחיר מצויין , למיטב ידיעתנו :הערה

 .ותנאי התשלום ראו מיד בהמשך את פרטי הרשמה .בערך נזדקקומקומות טיסה בקרוב לכמה חדרים 

 

 ;(נכון להיום ,647$בסך  כולל מסים ,1501$)" תורכיש"ל של "יסות בינט - :המחירֶכולל

 ;**(202$) טיסות פנים בפיליפינים 2 -                   

 ;(באינטרנט הציצו בהם, בסוףשמות המלונות ) או הטובים שבנמצא ברמה יפה מאדלילות  15 -                   

 ם וחלק ייכל ארוחות הצהר (.ארוחות צהריים 4+ ארוחות ערב  11)לפנסיון מלא בין חצי פנסיון  -                   

 ;ומנהגיההאוכלוסיה  תפיסת הטיול להכרתזה חלק מ. מארוחות הערב הן במסעדות                     

 ;(לפיליפינים פייניהאו ,הציורי ינ  יּפ  'הג  רכב כיום וחצי  ,בצפון הפיליפינים)וסים צמודים אוטוב -                   

 ;תכניתל בהתאם קרוזים וקאיאקים, שיוטים, כניסות -                   

 ;סוסים לטיפוס להר הגעש טאאל -                   



 ; פולקלור פסטיבל ענק וכן מופע -                   

 ;כים מקומיים דוברי אנגליתרימד -                   

 ; שמואלהדרכה צמודה של  -                   

 ;(577$)וארגון  דמי הדרכה -                   

 (.157$) לנותני השירותים דמי טיפים -                   

 מחירי הטיסות הפנימיות נכונים ליום כתיבת ההצעה ועשויים להשתנות בהתאם למועד הכירטוס בפועל** 

ֶ

 urofra@bezeqint.net ,8070362-726, 75-2438267ל שמואל אצ, "מונה טורס"כמתואם עם הנהלת : הרשמה

  יני ביטולייש טיים לימיט לענ לטיול זה!!! חשוב להירשם בהקדם .ש"לרבות סופ, יום ובשעות גמישותכל 

ו מקומות טיסה מעבר אחריו לא יישמרו לנלש חברות התעופהכן יש טיים לימיט של ו "(תנאי ביטול"ראו בהמשך )

  !להירשםשיזדרז  חשוב ,ןמי שמעוני כל! לרשומים

 .אין תשלומים ,עד אוקטובר בין וכהש ווןכי ,אין סיכון ברישום מיידי

אין חיוב אבל כאמור  ,פרטי כרטיס אשראיאת חובה למסור לשמואל , "מונה טורס"לפי כללי , לצורך הרשמה

 .כלשהו עד אוקטובר ולא יהיה חיוב בטרם נודיע עליו מראש

 

היתרה תשולם במזומן . 5714 וקבאבשלושה תשלומים החל  0066$ֶסךֶשל"ֶמונהֶטורס"ל  – תנאיֶהתשלום

 . $-ב בתחילת הטיול לסוכנים המקומיים

ֶ

 :בטיול זה יש דמי ביטול על שירותי הקרקע והם כדלקמן: תנאיֶביטול

 - שירותי קרקע בגיןדמי ביטול 

 ולאין דמי ביט                            37.11.14 עד

 למטייל$ 877               1.15.14 -מ

 $ 1077                                   54.15.14 -מ

 דמי ביטול מלאים                                        5.1.10-מ

  - דמי הביטול בגין הזמנת הטיסות
 .חודשים טרם יציאה אין בעיה 3ככל הידוע לנו עד  .וללא קשר לשירותי הקרקע, מדיניות חברת התעופה לפי

 .אי אפשר לדעת זאת כרגע .נקווה שנוכל לגרור הדבר גם עד חודשיים טרם יציאה למרות שיא עונה

ֶ

 ;יופץ דף מידע מפורט עם המלצות והנחיות וכן רשימת מלונות,  טרם יציאה שבועות 3-כ - :הערות

 ;כי יש תנאי החזר של ביטול עקב אשפוז שמהל מיד לאחר ההר"לעשות ביטוח בריאות חו חשוב -           

 .כיםבהתאם לנסיבות ולשיקולי המדרי, עבסדר ובביצו, ייתכנו שינויים בתכנית -           

ֶ       urofra@bezeqint.net-אנא מייל קצר ל, להוספת חברים לרשימת התפוצה או להסרהֶ-           

 

 תכנית הטיול
 

ֶטנבולאיסֶ-אֶ"ת8.1.19ֶ',ֶג1ֶֶיוםֶ
. בירת הפיליפינים, לטיסת המשך למנילהוקונקשין קצר  (השעה זהה לישראל)לאיסטנבול  51:72-טיסת ערב ב

 .לה בטיסהלי

 a(Manilֶ)ֶמנילהֶ-איסטנבול116ֶֶ.',ֶד2ֶיוםֶ
 . בירת הפיליפיניםבלעבר חיי הלילה  החוצהלארוחת ערב במסעדה בעיר ונציץ  ניסע מנמל התעופה

 ובהליסים הגדולים בעולם זו אחת מהמגפו Lozon))לוזון  -אי הגדול והמרכזי של המדינה ב המערנמצאת ב מנילה

העיר מנילה  תפורמלי. במדינההנמל הגדול  עובר בה נהר גדול בשם פסיג ובמפרצה. תושבים מליון 57מעל 

 . מהגוש האורבני העוטף אותההיא רק חלק קטן  ,המוניציפלית

ו את עינינו מיד הכמויות הגדולות של מוניות תלת האופן עם סירה שכה אופייניים כבר במנילה ובכל מקום יצוד

שיצוד את כלי תחבורה אחר . שווים לכל נפשהם , ם אלהכלי רכב זולים ועממיי. כל רחבי הפיליפיניםלוייחודיים 

ורה זה נעזב בפיליפינים כלי תחב) ונית שירותטני שהוא מעין מ'מריקאי לגיפ הא'תערובת בין הג, פני'עינינו הוא הג

  (.ח נוחות ופינוק"עכשיר ועמיד , והוא זול, הילאחר מלחמת העולם השני ,על ידי הצבא האמריקאי

 .במנילהלינה . (שעות מאוחר מישראל 4)הפרש הזמנים תאפס מנ

 

ֶ(Banaue)ֶויבאנאוֶ-Cauayanֶ))קאואיאןֶֶ-מנילה111ֶֶ.',ה3ֶיוםֶ
 .שלמרגלות ההרים במישור בקאואיאן ננחת .וזון לאיזור ההררי המרתק והמפתיענטוס קצרות לצפון האי לבבוקר 

במובן החיובי )בהמשך נחל לטפס בהרים והנוף ישתנה בהתאם  .ית למדוהשוקק ,תהמיושב בשפלהניסע תחילה 

ל סיור באיזור חנ .ויותר 'מ 1277בגובה  ,באנאוויב ,נעיםצלול ואויר הרים שעות נגיע ל 3.2-6כעבור (. מאד

של ערך מורשת התרבות  להכרה ,חבלהמדהים של שבטי ההעתיק ושלא בכדי זכה מפעל הטרסות נגלה . המרתק



לינה . ההיסטורי השמיני יש גם מי שמונים את טרסות האבן המדהימות האלה כפלא. ו"מטעם אונסק ,האנושית

 (.וגם בלילה הבא)בבאנאווי 

  
ֶ(Bang An)ֶבאנגאןֶ-ֶ(Batad)ֶטאדבאֶ-ֶויבאנאו112ֶ.',ֶו0ֶיוםֶ
עד התחלת החלק ונלך בה נתחיל מסלול רגל יפה ' עד לנק ניסע. לתקתקה לנו יום בו המצלמות לא תפסקנה מצפ

מי שיחפוץ יוכל לרדת למרכז הכפר ! כבר מפה רואים את שאין לתאר במלים. העליון של הכפר המפורסם באטאד

וניסע לעוד כפר מדהים  יפני שלנו'לגנחזור . התצפית' לטפס בחזרה אל נקואף לטפס לאורך טרסות האורז ואז גם 

נתרשם  .קלה ונוחה בהרבהדרך השדות והטרסות שמו של כפר זה באנגאן ואליו ההליכה . בלב הטרסות המטריפות

התאם לזמן נבקר ב. המאכלסים את כל האיזור (Ifugao)מהבתים ומאורח החיים של בני שבט איפוגאו , מהכפר

 .לינה בבאנאוויגם הלילה . בערב מופע פולקלור מקומי. של באנאוויבמוזיאון המקומי 

 
ֶ(Santiago)ֶנטיאגואסֶ-Bontocֶ))ֶבונטוקֶ-ֶ(yoBay(ֶובאיֶ-ויֶבאנאו113ֶ.ֶ,שבת0ֶיוםֶ

נסור אל כפר ציורי ', מ 1800נעלה למעבר הרים בגובה של מעל . נצא לעוד יום בחבלי שבט איפוגאו ההררי

נהלך בסמטאות הכפר . שונות באופיין מאלו של אתמול, מרוחק מהדרך הראשית בשם ּבאיֹו הטבול בטרסות אורז

 מוזיאון זה תוכנן. ך לעיירת המחוז בונטוק ונבקר במוזיאון אתנוגרפי יפה מאדנמשי. ובמרחבי הטרסות שמסביבו

ֶנשוב לבאנאווי ונרד מההרים . נשוטט בעיירה ובשוק המקומי. י שתי אחיות בלגיות"והוקם במלאכת מחשבת ע

 .לינה בסנטיאגו. נבקר בעיר, אם יהיה זמן. הקרובה לשדה התעופה, עד העיר סנטיאגו

 

 Tagaytay))טאגאיטאיֶֶ-ֶ(Pagsanjan)מפליֶפאגסאנחאןֶֶ-מנילהֶֶ-נטיאגוֶאס101ֶ.',ֶא0ֶיוםֶ

דרך כפרים באיזור העשיר במי קיטור טרמיים תת קרקעיים  וניסע לעבר מפלי פאגסאנחאןנטוס קצרות למנילה 

בצמחיה עשיר , מצפה לנו שייט קאיאקים מרתק ובלתי נשכח בתוך קניון צר. (ואמנם יש באיזור מפעל טרמי)

תחילה . השייט הוא במעלה הזרם ומבוצע באופן מיומן ומופלא בידי אנשי השבט המקומי. טרופית ומרשים ביופיו

בסופו של מסע נגיע קרוב למפלים הגועשים ...! כ עוד תראו איך עולה סירה באשדות"י סירת מנוע ואח"נגרר ע

 .איטאילינה בטאג. משם בדרך יפה לעיר ההררית טאגאיטאי. והשופעים



 מנילהֶ-ֶ(Taal)אגםֶוהרֶהגעשֶטאאלֶֶ-טאגאיטאי1.01ֶֶ',ֶב7ֶיוםֶ

 
 .לוע עצום של קלדרה קדומההאגם ממלא  .למרגלותיהשנתחיל בתצפית מהעיר הגבוהה לעבר אגם טאאל 

 נעלה אל הלוע על גבי סוסים נשוט אל האי .לשם מועדות פנינו. פסגתו לוע הר הגעש טאאלבבלב האגם אי ש

מהפסגה . פעיל המזכירים שאנו בלב איזור וולקני הפה שניקווה וענני קיטור תמידיפואגם קטן בתוכו ונראה  קטנים

 בילוי לילי בעיר העתיקהארוחה ולנצא ל .נשוב למנילהולחוף מבטחים  נשוט. ף נוף עוצר נשימה על הסביבהנשק

 .לינה במנילה. של מנילה

ֶ

ֶאלֶנידוֶֶ-(Sabangֶ)סאבאנגֶֶ-ֶ(Puerto Pricesa)פוארטוֶפרינססהֶֶ-מנילה1.01ֶֶ',ֶג9ֶיוםֶ
שם נשוט לנו במפרץ . וניסע מיד לסאבאנג (Palawan)נטוס בבוקר לפוארטו פרינססה בירת האי פאלאוואן 

כ בסירת משוטים בנהר תת קרקעי יחיד במינו הזורם לו במנהרת נטיפים קארסטית מהממת "סאבאנג המיוער ואח

אם נספיק נשוט ביער מונגרובים טרופי עם . חוויה מיוחדת במינה. הלחות והחושך, רשבה עטלפים נהנים מהאווי

י "הוא יודרך ע, אם יהיה סיפק בידינו לבצע הסיור במונגרובים. סיכוי לראות מקצת בעלי חיים בסביבתם הטבעית

 (.ני הלילות הבאיםשגם בו)לינה ל( El Nido)שעות לגן העדן באל נידו  6-2נמשיך בנסיעה של . מתנדבי השמורה

 

ֶימיֶכיףEl Nidoֶ))אלֶנידו191-71ֶֶ.ֶ'ה,'ד8ֶ,16ֶֶימים
 

, לאגונות גלויות. מצפים לנו יומיים של גן עדן בשייט מפרצי טורקיז עם צלילות של בדולח שלא מהעולם הזה

, (אופציונלי) קאייקים, שנירקולים, מערות, מצוקים, דגים צבעוניים, אלמוגים, בריכות טבעיות, לאגונות חבויות

לאורך השיוטים הספינה היא ביתנו הכייפי ויש בה הגנה . 'קניות וכיוב, פיקניקים, חופים נסתרים, חופים חלומיים

היישוב , בשל כך, אולי. מפרצי אל נידו נחשבים לטופ שבטופ ברמה עולמית והם נסתרים גם מהאי עצמו. מהשמש

 .דוגם בשני לילות  אלה נלון באל ני". הקן"נקרא 

 

ֶ

ֶ(Bohol)בוהולֶֶ-אלֶנידו181ֶֶ.',ֶו11ֶיוםֶ

 גבעות שוקולד 1577-אי מיוחד עם יותר משהוא לאי בוהול ובצהריים נטוס נידו  פשי באלבוקר חו

 .עם חוף פרטי שהוא פנינהנשהה במלון . ובו גם חי הקופיף הקטן ביותר בטבע כחמוקיים של הטבע



 

  
 

ֶ(Cebu)סבוֶֶ-בוהול126ֶֶ.',ֶש21ֶיוםֶ

ביקור בחוות שימור  לרבות, כ סיור מקסים בקאנטרי של האי הייחודי הזה"בוקר נינוח בחוף ואח

 .ֹבֹוק ועודלו קרוז על נהר שייט, צפייה בקופיף הטרסיר, עליה לתצפית על גבעות השוקולד, פרפרים

  .הנספיצפה של הה במסעדה, בנוסח פיליפיני צהרייםהשייט כולל 

 .לינה בעיר סבו. ֶסּבּו -שייט של כשעתיים לאי הרביעי בטיולנו  בסוף היום

  
Sinulogֶֶוהפסטיבלֶהשנתיֶהחשובֶֶסבו121ֶ.,ֶ'א31ֶיוםֶ

הוא מוקדש לנינו הקדוש . יפינים מבחינת תרבותית ודתיתהאירוע השנתי החשוב ביותר בפילהוא  הפסטיבל היום

 השומרים את זכר ביום זה ישנם ריקודים פולחניים. סבוכל פרובינצית לקדוש של  הוא ישו הזאטוט שנחשבהלא 

התהלוכות באופן חופשי את מהלך  לעקוב וללוות ,נשתדל להשתלב. הימים הפגניים בפיליפינים וקבלת הנצרות

, בין לבין ננסה להכיר את העיר וסביבותיה . 'כזאת להתנהל כקבשהמונית ור שקשה בהתרחשות בר .האירועיםו

 אליוכיוונו  ...איננו מגיעים אליו במקרהיום שמדובר ב. זההספציפי המותנה במצב הכבישים והרחובות ביום 

 .מנילהלינה ב. בערב טיסה למנילה. פשוטהיה להשיג מקומות טיסה ולינות לא . בכוונת מכוון

 

ֶמנילה22.1ֶֶ'ֶב13ֶיוםֶ
המוקפת חומות , המבוצרת, הכוונה לעיר הספרדית העתיקה השמורה להפליא. נסייר בחלק המעניין ביותר של העיר

שסגנון  10-נראה את כנסיית סן אגוסטין מתחילת המאה ה. סמטאות ומבנים ציוריים, ומלאה ברחובות צרים

התוצאה כה מעניינת שמכלול הכנסיה . דת בידי אומנים סיניים ומקומייםהבארוק האירופי שלה קיבל פרשנות מיוח

בתום הביקור בעיר העתיקה לפי הזמן . נפקוד את מבצר סאנטיאגו ועוד. ו"י אונסק"הוכר כאתר מורשת עולמית ע

. רגש הגיבור הלאומי שהוצא פה להו"ע( Rizal)ניסע לפארק רחב המימדים ריזאל . פוליס-נבקר מעט ברחבי המגה

  .טיסת לילהבערב נמריא ב .של הפיליפינים, עצומה בגודלה, בפארק מזרקה מוסיקלית ענקית ומפת תבליט

ֶ

 א"תֶ-איסטנבול23.1ֶֶ'ֶג10ֶיוםֶ
 .ג בתשע בבוקר"נחיתה בנתב.. א"לת הגעה עם שחר לאיסטנבול וקוניקשין קצר לטיסה

 (.הכל לטובת הטיול ולטובת המטיילים) ךדריי המתאם לנסיבות ולשיקולייתכנו שינויים בתכנית ובביצוע בה



 :המלונותֶהמתוכננים

Travel date Destination Property 

January 10 – 11 

January 15 – 16 

January 21 – 22 

Manila The Bayleaf Intramuros 

January 11 – 13 Banaue Banaue Hotel 

January 13 – 14 Santiago Zen Hotel 

January 14 – 15 Tagaytay Taal Vista 

January 16 – 19 El Nido El Nido Cove 

January 19 – 20 Bohol Bohol Beach Club 

January 20 – 21 Cebu Marco Polo Plaza 

 

 

 

 

 

 

 

 


