
Filipinai aštriai

1 diena.

Skrydis Vilnius – Europos miestas (Azijos miestas) – Manila.

2 diena. MANILA

Atvykstate į Manilos tarptautinį oro uostą. Mabuhay! Sveiki atvykę į Filipinus, kur kultūrinio 

šoko nėra, yra tik laimės šokas! Sutvarkę atvykimo į šalį dokumentus, kartu su kelionės 

vadovu iš Lietuvos važiuojame nakvynei į pačią Manilos širdį – istorinį Intramuros rajoną. 

Nakvynė viešbutyje.

3 diena. MANILA-TUGUEGARAO – TINGLAYANAS

Po pusryčių viešbutyje – pervežimas į oro uostą vietiniam skrydžiui į Luzono salos šiaurę – 

Tuguegarao miestą. Atskridus po pietų oro uoste pasitinka kalnų gidų komanda. Iškart 

keliaujame į Tinglayaną, Kalingos provinciją, garsėjusią galvų medžiotojais. Kelionėje 

užtruksime 6 valandas, stebėdami iš visų pusių išnyrančius nuostabius kraštovaizdžius – 

kalnus, slėnius ir upes. Atvykę į Tinglayaną liekame nakvynei.

4 diena. TINGLAYANAS - BONTOKAS – SAGADA

Po pusryčių išeiname į kelių valandų aklimatizacinį žygį pakalnėmis, slėniais ir Čiko upės 

pakrantėmis.Po žygio – 1,5 val. kelionė kalnų serpantinais iki Kalnų Provincijos centro – 

Bontoko. Šiame mieste aplankome vieną įdomiausių muziejų Luzone, kur susipažinsime su 

vietine kultūra ir tradicijomis, kas labai pravers tolimesnės kelionės po kalnus metu. Po 

muziejaus – valandos kelionė į Sagadą, dar vadinamą dvasių miestu. Atvykę į Sagadą 

apsistojame nakvynės vietoje ir susipažįstame su viena vėsiausių gyvenviečių šalyje, kur 

vietiniai vaikšto įsisukę į striukes ir pasipuošę šiltomis spalvingomis kepurėmis.  Nakvynė 

kalnų kurorte.



5 diena. SAGADA – BANAUE

Pusryčiai unikaliame „Yoghurt House“ (tikime, kad pasiilgote jogurto ir kitų pieno produktų, 

Filipinuose su jais striuka). Štai, pagaliau ir atsiveria filipinietiška stebuklų ir pasakų skrynia – 

Sagada, slepianti daug paslapčių, užburianti magija ir skleidžianti kerus. Gali būti šiurpu, bet 

dar labiau įdomu. Pažintį su unikalia gyvenviete pradėsime „aido slėnyje“, kuriame pilna 

kabančių karstų. Seniausiems karstams – per penkis šimtus metų, patys naujausi – vos kelių 

metų senumo. Prie šitos autentikos galėsite prisiliesti ir savo rankomis – gidų pagalba 

pasieksite uolų sienose sukrautus karstus, tik perspėjame – kai kurie iš jų… atsidaro! Jeigu 

adrenalino taurė dar neprisipildė – toliau keliausime, tiksliau – lįsime į giliausią urvą 

Filipinuose, kurio gelmės siekia 163 metrus. Ten drėgna, slidu, bet velniškai įdomu ir 

neįprasta.

Vėlyvą popietę išvykstame į Banaue. Kelionė truks 3 val. Atvykus į Banaue (dar vadinamą 

ryžių terasų sostine) aplankome pagrindinę apžvalgos aikštelę ir apsistojame nakvynei.

6 diena. BANAUE - KINAKINAS – KAMBULO - BATADAS

Kelionės vinies diena! Po labai ankstyvų pusryčių – pervežimas į Kinakin kaimelį, iš kurio 

prasidės visos dienos žygis ryžių terasomis, tropikų miškais ir autentiškais senųjų genčių 

kaimeliais iki Batado ryžių terasų – nediskutuojamai gražiausios ryžių terasų vietos 

Filipinuose, pelnytai saugomos UNESCO. Pamatysite kelis tūkstantmečius gyvuojančio 

žmogaus rankų darbo stebuklo kasdienybę – ryžių laukų vandens sistemas, drėkinimą, 

dirbančius vietinius, karabao jaučius ir pajausite tikrą filipinietišką nuoširdumą be kaukės. Šią 

dieną verta su savimi turėti saldainių – izoliuotuose kaimuose gyvenantys vaikai jų labai 

laukia. Atvykus į Batadą – nakvynė su vienu nuostabiausių vaizdų, kokį galima turėti atvėrus 

nakvynės vietos langus… Po sunkaus žygio ypač rekomenduojame pasimėgauti masažo 

malonumais. Nakvynė spartietiškai su pagrindiniais patogumais.



7 diena. BATADAS - BANAUE – BAGUIO

Ryte atvėrus langą nesinorės niekur išeiti. Po pusryčių ir trumpo, bet prakaituoti reikalaujančio 

žygio – kelionė iki dar vieno ryžių terasose paskendusio kaimelio – Banga–An. Po pažinties su 

šia nuostabaus grožio vieta – keliaujame į Baguio – pagal Kordiljeros kalnų standartus – tikrą 

didmiestį su spalvinga kultūra, gyvos muzikos koncertais ir įvairia virtuve. Liekame nakvynei 

Baguio.

8 diena. BAGUIO - SAN FERNANDAS

Pusryčiai vienoje iš jaukių Baguio kavinių, po kurių kalnų serpantinais leidžiamės vandenyno 

link, be kurio Filipinai neįsivaizduojami. Atvykę į San Fernando kurortą iškart galima pasinerti 

į jūros teikiamų malonumų glėbį. Ypač ši vietovė patiks banglentininkams ar norintiems 

išmokti „surfingo“.

9 diena. SAN FERNANDAS

Poilsis prie jūros.

10 diena. SAN FERNANDAS – CAPAS

Po ankstyvų pusryčių – paskutinė proga panirti į gaivų vandenyną. Apie 3 val. keliaujame į 

Capas miestelį. Atvykę į vietą apsistojame motelyje, kur, turėsime instruktažą kitos dienos 

žygiui į Pinatubo vulkano kraterį.

11 diena. PINATUBO VULKANAS

Labai ankstyvi pusryčiai motelyje, po jų – įspūdinga dienos kelionė į Mėnulį Filipinuose – 

būtent taip atrodo aplink Pinatubo ugnikalnį esanti teritorija. Niekada anksčiau neišsiveržęs 

vulkanas visą susikaupusį pyktį lavos pavidalu išmetė 1991 m. birželio 12-ąją – Filipinų 

Nepriklausomybės dieną – lyg milijoninio tonažo dinamito išsprogdintas ir nukirto savo 

kepurę. Išsiveržęs ugnikalnis sumažėjo trimis šimtais metrų. Praėjus dvidešimčiai metų 

Pinatubo tapo įžymybe, o papėdėje gyvenantys žmonės iš buvusios nelaimės užsidirba 



pragyvenimui dirbdami ekskursijų vadovais ir nešikais. Iki žygio vietos pradžios mini džipais 

važiuosime bekele: per akmenų luitus, sraunius upelius ir pelenų dykumą. Džipams sustojus 

paskutinėje stotelėje, liks dviejų valandų žygis mini kanjonais ir slėniais iki Pinatubo kraterio. 

Žygio prakaitą nusiplausite stratovulkaniniame kraterio vandenyje, kuriame neegzistuoja jokia 

gyvybė, tačiau maudytis nėra draudžiama. Pasiekus kraterį, didžiausia atgaiva tenka akims – 

tokio žalumo vandens ir tokio kalnų jaukumo sunku surasti kitur Žemėje. Po kelių valandų 

grįžtame atgal prie džipų ir keliaujame atgal tuo pačiu keliu į Capas. Nakvynė ir įspūdžių 

dalybos tame pačiame motelyje.

12 diena. CAPAS - MANILA

Sugrįžtame kur ir pradėjome – į anksčiaus rytų perlu vadintą kunkuliuojančią Filipinų sostinę 

Manilą. Apsistojame toje pačioje vietoje Intramuros rajone. Atvykus į vietą – pažintis su 

Intramuros ir aplinkine vietove, asistavimas norint įsigyti suvenyrų, aplankyti papildomus 

objektus ar išsirinkti vietą paskutinei vakarienei.

13 diena. Skrydis MANILA - (Azijos miestas) - Europos miestas - VILNIUS

Laisvas laikas Maniloje iki skrydžio namo.

Kaina – 3900 Lt

IŠVYKIMAS:

Sausio 20 d. Grupėms nuo 4 asmenų kelionę galime suorganizuoti bet kada.

Į kelionės kainą įskaičiuota:

• Lėktuvo bilietai vietiniams skrydžiams; 
• Nakvynės viešbučiuose, moteliuose ir svečių namuose (kalnuose); 
• Pusryčiai nakvynių vietose; 
• Kelionės ir pervežimai privačiu transportu; 
• Įėjimo bilietai, leidimai į lankomus objektus pagal programos aprašymą; 
• Trekingas ryžių terasose ir kalnuose; 



• Kelionės vadovas/vertėjas iš Lietuvos ir vietiniai gidai; 
• Visi jūrų ir oro uostų mokesčiai. 

Į kainą neįskaičiuota:

• Lėktuvo bilietai skrydžiams Vilnius – Europos miestas – Manila / Manila – Europos miestas – 
Vilnius (apie 2500-3500 Lt); 

• Asmenininės išlaidos maistui, suvenyrams, arbatpinigiams; 
• Išvykimo iš šalies mokestis (14 USD); 
• Kelionės draudimas (perkant pas mus – 116 Lt). 
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