
Informacija vykstantiems į Filipinus

Pagrindiniai faktai:

Filipinai – viena iš populiariausių Pietryčių Azijos šalių. Filipinų salų archipelagui priklauso 7107 salos,  

nors gyvenamų vos daugiau nei 1000.

Sostinė: Manila.

Plotas: 300 000km2

Gyventojų skaičius: apie 95 mln. gyventojų. 

Kalba:  Tagalog yra valstybinė kalba Filipinuose, tačiau būtina pažymėti, kad provincijose vyrauja savi 

dialektai  ir  vietiniai  gyventojai  ne visuomet kalba  net  valstybine  kalba.  Pagrindiniuose miestuose bei 

turistinėse vietovėse didžioji dauguma gyventojų laisvai kalba angliškai.

Religija:  91% gyventojų išpažįsta krikščionybę (82% Romos katalikai ir 9% protestantai), 5% - islamą, 

3% - budizmą ir 1% - kitas religijas. Filipiniečiai yra ypatingai religingi.

Politinė sistema: unitarinė prezidentinė konstitucinė respublika.

Klimatas:   Filipinai turi du sezonus:  sausąjį (sausis - birželis) ir lietingąjį (liepa-gruodis).  Karščiausia 

Filipinuose  balandį-gegužę (+34 Celsijaus), vėsiausia spalį-gruodį (+26 Celsijaus) 

Laikas: laiko juosta UTC + 8 t.y. skirtumas su Lietuva yra +6 valandos (pvz.: kai Lietuvoje yra 10 val. 

ryto,  tai  Filipinuose tuo metu yra  16 val.).  Tačiau dėl  to,  kad Lietuvoje yra  taikomas vasaros  laikas, 

vasaros metu skirtumas su Filipinais yra  + 5 val.  Vasaros laikas Lietuvoje prasideda kovo paskutinįjį 

sekmadienį ir baigiasi spalio paskutinįjį sekmadienį. 

Telefono kodas: Filipinų šalies kodas yra +63 . 

Į  Lietuvą  galima  skambinti  Lietuvos  operatorių  (Omnitel,  Bite  ir  Tele2)  mobiliuoju  ryšiu  , 

naudojant roumingo paslaugą (kainas reiktų pasitikslinti pagal Jūsų naudojamą pokalbių planą). Tačiau 

galima  įsigyti  vietinių  operatorių  “sim”  korteles  ir  naudotis  jų  teikiamomis  paslaugomis  –  daug 

skambinantiems į Lietuvą toks variantas bus pigesnis.



Elektra: 220V arba 60Hz (Baguio mieste – 110). Rozetės amerikietiško tipo. Elektros šakutės adapterius 

(konverterius) galima nusipirkti prieš važiuojant Lietuvoje arba vietinėse parduotuvėse Filipinuose.

Pasas: Į  Filipinus  galima  vykti  tik  turint  galiojantį  Lietuvos  Respublikos  piliečio  pasą.  Pasas,  kurio 

galiojimo terminas baigiasi kelionės metu, laikomas negaliojančiu. Taip pat vykstant į Filipinus privaloma, 

kad keliautojo pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius  skaičiuojant  nuo kelionės  pabaigos  dienos. 

Todėl privaloma pasitikrinti paso galiojimo datas ir prireikus atnaujinti pasą dar prieš išvykstant.

Filipinai priima abiejų tipų pasus (t.y. skaitmeniniu būdu nuskaitomus ir nenuskaitomus), tačiau 

tapatybės kortelė Filipinuose negalioja.

Pasą ir kitus dokumentus kelionės metu labai saugokite. Praradus pasą ar kitus dokumentus turi 

būti išduotas asmens grįžimo dokumentas. Asmens grįžimo dokumentas yra skirtas tik grįžimui į kilmės 

šalį, todėl su juo vykti į kitas valstybes negalima. Išlaidas susijusias su asmens grįžimu į kilmės šalį, taip  

pat išlaidas už papildomai praleistą laiką užsienio šalyje apmoka pats keliautojas. 

Viza: Lietuvos  piliečiai  turizmo tikslais  be  vizos  turi  teisę  atvykti  ir  būti  Filipinuose  iki  21  dienos. 

Atvykimo metu, migracijos tarnyba pase uždeda spaudą 21 dienų laikotarpiui.

Atvykimo į Filipinus metu asmuo privalo turėti tikslų ir patvirtintą atgalinį arba kelionės į kitą šalį  

bilietą, taip pat kitus dokumentus, kurie galėtų paliudyti kelionės tikslą. Keliaujantysis gali būti paprašytas 

pateikti įrodymų, kad turi pakankamai finansinių išteklių gyventi šalyje viešėjimo laikotarpiu.

Yra galimybė pratęsti savo buvimą šalyje iki 59 dienų (+38 dienomis). Tokiu atveju reikia kreiptis 

į imigracijos biurą  dėl vizos pratęsimo (tokie biurai yra visuose didesniuose miestuose (Manila, Sebu, 

Davao ir t.t.) bei turistinėse zonose kaip Borakajus ar El Nidas). Viza pratęsiama už papildomą mokestį.

Išvažiavimo iš šalies mokestis: Mokestis mokamas oro uoste išvažiuojant iš Filipinų. Mokestį sudaro 550 

PHP arba 14 USD (galima mokėti abiem valiutomis).

Muitinė: 

Be muitinės mokesčių į Filipinus galima įvežti šiuos produktus ar daiktus: 

 Tabakas: 400 cigarečių (maždaug 20 pakelių) arba 50 cigarų arba 250 gr. tabako arba kombinuotą 

tabako produkciją, kuri neviršytų 250 gr.

 Alkoholis: 2 butelius (talpa iki 1 litro kiekvienas).



Draudžiama įvežti: 

 vietinės valiutos (Filipinų pesų) daugiau nei 10000 PHP  grynais (taip pat apribojimas taikomas ir 

išvežant grynuosius pesus iš šalies). Užsienio valiutos įvežimas ir išvežimas yra neapriboti, tačiau 

jei grynųjų pinigų suma siekia 10000 ( ir daugiau), tai valiutą reikia deklaruoti.

 daržovių, vaisių ir kt. augalų sodinukus be spec. leidimo;

 gyvulinės ir augalinės kilmės maisto produktų (pvz.: mėsa, kiaušiniai, vaisiai ir pan.);

 šaunamuosius ginklus, jų šaudmenis, sprogmenys ar jų dalis bei ginklų imitacijas. Įsivežant šaltąjį 

ginklą reikalingas leidimas;

 narkotikus (marihuana, kokainas arba bet kiti augalinės kilmės ar sintetiniai narkotikai);

 nepadorius straipsnius ir publikacijas (įskaitant filmus);

 gyvūnus, jeigu jie neturi specialaus sveikatos pažymėjimo;

 antikvarinius  daiktus  (  be  spec.  leidimo),  auksą  (išskyrus  asmeninius  papuošalus),  medžio  ir 

dramblio kaulo dirbinius. Norint iš šalies išsivežti antikvarinius ar juvelyrinius dirbinius būtinas 

šių prekių sertifikatas ir pirkimo dokumentai.

Atvykimas  į  šalį:   Skrydžio  į  Manilą  metu  gausite  nusileidimo lapelį  (  „landing  card“),  kurį,  savo 

patogumui, užpildykite lėktuve. 

Sutvarkius  įvažiavimo į  šalį  dokumentus,  pateksite  į  bagažo atsiėmimo salę  (  savo konvejerio 

numerio dairykitės kabančiuose ekranuose arba klauskite informaciniame stende. Pasiėmę bagažą eikite 

tiesiai  į  atvykimo  salę,  nebe  sustodami  prie  muitinės  patikros  punktų  (jie  skirti  tik  filipiniečiams). 

Atvykimo salėje galite išsikeisti atsivežtą užsienio valiutą į vietinę. Tada eikite į lauką ir eidami tiesiai 

pateksite iki dviejų tunelių išsišakojimo. Sukite į kairę ir kairiuoju tuneliu eikite į apačią iki pabaigos, kur  

Jūsų lauks „Magelano kelionių“ atstovas. Atstovas vilkės firminius „Magelano kelionių“ marškinėlius. 

Sveikata: Vykstant į Filipinus, privalomų skiepų keliautojams nėra. 

Rekomenduojama pasiskiepyti nuo: hepatitų A ir B, difterijos, stabligės bei vidurių šiltinės. 

Šiuos skiepus bei papildomą informaciją galite gauti skiepų kabinete:

Skiepų kabinetas:

Vilnius, Kalvarijų g. 153.

Tel.: 8-5-2159273 / el.paštas: skiepai@ulac.lt

http://www.ulac.lt/skiepu-kabinetas

http://www.ulac.lt/skiepu-kabinetas
mailto:skiepai@ulac.lt


Vaistų, skirtų asmeninėms reikmėms, įvežimas į šalį yra leistinas, tačiau vaistų kiekis turi atitikti 

buvimo šalyje laikotarpį. Jeigu vaistas yra receptinis , tai keliautojas su savimi  turi turėti daktaro išrašytą  

receptą tam vaistui. 

Rekomenduojama  plautis  rankas  po  apsilankymo  ir  naudojimosi  viešuoju  transportu,  ypač 

didžiuosiuose miestuose.

Ligos  ar  nelaimingo atsitikimo atveju kreipkitės  į  artimiausią  medicinos  punktą,  ligoninę  arba 

išsikvieskite gydytoją per kelionės vadovą ar viešbučio administratorių.

Vykstant  į  kelionę  patariame  įsigyti  medicininių  išlaidų  draudimą,  garantuojantį  būtinos 

medicininės pagalbos užsienyje apmokėjimą.

Pinigai: Filipinų nacionalinė valiuta yra filipiniškas pesas (PHP). 1 pesas = 100 centavų. Apyvartoje yra 

10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 ir 2000 pesų  nominalo kupiūros bei  1, 5 ir 10 pesų nominalo monetos.  

Taip pat galima sutikti 10 ir 25 centavų monetas.

1 PHP = 0,06 LT = 0,02 EUR = 0,03 USD

1 Lt = 15,51 PHP

1 EUR = 52,54 PHP

1 USD = 41,23 PHP 

!!! Valiutos kursai nurodyti pagal 2012.10.25 dienos centrinio banko duomenis.

Pinigus geriausiai keistis valiutos keityklose,   esančiose  pagrindiniuose miestuose ir turistinėse 

zonose.  Taip pat pinigus galima išsikeisti ir oro uoste, ten valiutos kursas beveik toks pats kaip ir mieste. 

Rekomenduojama su savimi vežtis  Amerikos dolerius,  nes  ši  valiuta  Filipinuose yra  populiaresnė nei 

euras.

 Bankomatai priima beveik visas tarptautines korteles ir yra ant kiekvieno didesnio miesto kampo.

Arbatpinigiai:  Už  suteiktas  paslaugas  Filipinuose  yra  įprasta  palikti  arbatpinigių,  tačiau,  kaip  ir 

Lietuvoje,  tai  nėra  privaloma.  Arbatpinigių  suma priklauso  nuo  jūsų  noro  ir  pasitenkinimo gautomis 

paslaugomis. Dažniausiai iki 10% nuo sumos. 

Transportas:  Pagrindinis tarptautinis oro uostas yra Maniloje  –  NAIA ( Nihoy Aquino International 

Airport). Ten jus pasitiks mūsų gidas, kuris lydės jus visos kelionės metu.

Laisvalaikiu rekomenduojame naudotis taksi paslaugomis – tai saugi ir patikima transporto rūšis, 

juolab, kad Filipinuose tai kainuoja tikrai nebrangiai ( įlipimo mokestis yra maždaug 30 pesų ir tada po 10 

pesų už kiekvieną kilometrą). 



Norintiems  įmantresnių  pojūčių,  siūlome  išbandyti  legendinę  Filipinų  transporto  priemonę  - 

„džipnį“.  Džipnis  yra  autobuso  ir  paprasto  visureigio  hibridas,  naudojamas  kaip  viešasis  transportas 

miestuose ir vežiojantis keleivius salose nedideliais atstumais. Kelionė šiuo transportu yra pigiausia – 

vienas įšokimas kainuoja 6-10 pesų.

Kaimuose  ir  nedideliuose  miesteliuose  galima  pasinaudoti  žmogaus  varomų  triračių  „padyak“ 

paslaugomis (kaina apie 3-4 pesus). Arba mechanine šios transporto priemonės versija - „autorikša“ (kaina 

apie 6-10 pesų). 

Vietiniai  skrydžiai:  Kelionės  metu  skrisime  vietinėmis  avialinijomis  iš  vienos  salos  į  kitą.  Šiems 

skrydžiams registruoto bagažo svoris sudaro 15 kg ir 7 kg - rankinis bagažas. Norint padidinti registruoto 

bagažo svorį privaloma apie tai informuoti „Magelano kelionių“ atstovus iki kelionės į Filipinus pradžios.

Apranga:  Pagrindinė  taisyklė – patogumas.   Kelionės  metu daug teks  vaikščioti  pėsčiomis,    todėl 

komfortabili avalynė turėtų būti jūsų prioritetas. Rekomenduojame pasiimti 2 poras avalynės: 

 uždara avalynė groblėtu padu (sportbačiai) žygiams į kalnus (ryžių terasas);

 atvira avalynė paplūdimiams ir miestui.

         Taip pat keliauti (ypač kalnuotose apylinkėse) siūlome apsimovus kelnes arba šortus. Labai patogu 

kai šie rūbai turi papildomas kišenes. Rekomenduojame su savimi turėti lengvą megztuką („džemperį“) 

arba vėjo neperpučiamą lengvą striukę. Taip pat galima su savimi turėti lengvą skarelę.

           Apsaugai nuo saulės būtinas galvos apdangalas bei akiniai nuo saulės.

Daiktai, kuriuos rekomenduojame pasiimti: 

 apsauginis kremas nuo saulės;

 žibintuvėlis (rankinis arba tvirtinamas ant galvos);

 kuprinė (iki 20 litrų talpos, skirta dienos išvykoms);

 nedidelį paplūdimio rankšluostį;

 sausmaišis dokumentams ir vertingesniems daiktams;

 priemonė nuo uodų.

Apgyvendinimas:

Miestuose nakvynės 2-3 * viešbučiuose arba nereitinguojamuose tvarkinguose svečių namuose. 

Keliautojams  skiriami  dviviečiai  kambariai  su  viena  dvigule  arba  dviem  viengulėmis  lovomis.  Už 

vienvietį kambarį mokama papildoma priemoka. Patogumai (tualetas bei dušas) kambariuose.



Kalnuose nakvynės svečių namuose su patogumais kambariuose (galimos išimtys).

Pajūrio  kurortuose  nakvynės  „bungalow“  tipo  tradiciniuose  svečių  namuose.  Patogumai 

kambariuose (galimos išimtys).

Maitinimas: Jūsų kelionės metu pusryčiai yra įskaičiuoti į kelionės kainą ir bus tiekiami nakvynės vietose 

arba netoliese esančiose maitinimo įstaigose. Savo pietumis ir vakarienėmis keliautojas rūpinasi pats. 

Dažnai viešbučių kambariuose, kuriuose nėra virtuvės, draudžiama laikyti ir gaminti maistą.

Filipinų  virtuvė: Filipiniečių  virtuvės  tradicijos  formavosi  įtakojamos  kinų,  malajiečių,  ispanų  bei 

amerikiečių kultūrų.   Šiandien Filipinai gali pasigirti savita, kupina įmantrybių bei kulinarinių šedevrų, 

virtuve.  Pagrindinis  skiriamasis  bruožas  yra  gausus  druskos,  acto,  česnakų,  svogūnų  bei  imbiero 

naudojimas. Pagrindinis maistas Filipinuose yra žuvis, vėžiai bei ryžiai. Ryžiai valgomi labai dažnai ir 

labai įvairiai. Tai ir pagrindinis patiekalas, ir garnyras, ir desertas.  Maisto gaminimo būdai labai skiriasi 

įvairiuose regionuose,  tačiau vienas  bendras  bruožas jungia visą salyną -  Filipiniečiai  mėgsta  daug ir 

dažnai  valgyti.

Top 5 – paragauti viešint Filipinuose:

 Balot  (balutas)  –  tai  virtas,  perintas  anties  kiaušinis  su  17-21  dienos  susiformavusiu  vaisiu. 

Valgomas su citrinos sultimis arba actu. Valgomas visas kiaušinis su jau beveik susiformavusiu 

ančiuko  kūneliu  –  snapu,  plunksnomis,  nagais  ir  kaulais.  (Balutas  ypač  mėgstamas  vyrų,  nes 

manoma, jog jo vartojimas didina potenciją).

 Adobo – tai specialiame sojos, acto ir česnakų padaže troškinta kiauliena ir/ar vištiena. Vienas iš 

šio patiekalo akcentų yra kartu troškinami virti kiaušiniai.

 Pancit – filipinietiški makaronai. Yra daug rūšių ir gaminimo būdų. Dažniausiai išvirti makaronai 

apkepami specialiuose padažuose  kartu su mėsa, paukštiena, jūros gėrybėmis ar daržovėmis. 

 Buko  pyragas  –  tradicinis  Filipinų  pyragas  su  egzotišku  kokosinio  kremo  įdaru.  Šio  pyrago 

paslaptis – jauni kokosai.

 Švieži mangai bei kiti tropikų vaisiai bei jų kokteiliai.

Vaisiniai kokteiliai ir jų įvairovė nustebins ne vieną keliautoją. Mėgstantiems stipresnius gėrimus 

rekomenduojame paragauti vietinės gamybos cukranendrių romo ar „ginebros“ - vietinės gamybos džino. 

Taip pat iš kokosų sulčių gaminamo „ lambanog“ ar „tubos“ likerių.



 

Populiariausių prekių ir paslaugų kainos: 

 Geriamas vanduo 1 litras – 1,5 Lt;

 Kava restorane – 3 Lt;

 Alus restorane (0,3 l) – 2,5 Lt;

 Skardinė alaus parduotuvėje (0,3 l) – 1 Lt;

 Pietūs arba vakarienė – 8-15 Lt;

 Cigaretės 1 pak. –  1 Lt;

 Vietinio romo butelis (0,75 l) – 4 Lt;

 Mangai 1 kg – 3 Lt;

 Bananai 1 kg – 1 Lt;

 Interneto paslaugos 1 val. – 1 Lt;

 Skalbimo paslaugos – 3-6 Lt;

Saugumas:  Filipiniečiai yra labai draugiški užsieniečių atžvilgiu. Galima saugiai keliauti beveik visoje 

šalyje, laikantis įprastų saugumo principų. Neafišuokite savo prabangių daiktų, pinigų kiekio, nepalikite 

daiktų be priežiūros.  Venkite  vaikščioti  pavieniui  tamsiu paros  metu,  ypač atokiose vietovėse.  Visada 

turėkite  savo  dokumentų  kopijas.  Nelaikykite  visų  savo  pinigų  vienoje  vietoje,  ypač  galinėse  kelnių 

kišenėse.  Iškilus problemoms, visada iš karto kreipkitės į kelionės vadovą.

Ekstra atveju skambinkite 117 – tai trumpasis pagalbos telefonas ( jungiantis šias tarnybas: 

policiją / greitąją pagalbą bei gaisrinę). Šiuo telefono numeriu galima skambinti iš bet kokio telefono, 

skambučiai nemokami.

Už vykstančių kartu vaikų iki 18 metų sveikatą, gyvybę ir priežiūrą atsako tėvai, globėjai arba 

vaiką lydintys asmenys.

Artimiausios LR diplomatinė atstovybė: 

Garbės konsulas – Romualdas Gintaras Vildžius

Adresas: 1015 Renaissance 2000 Cond., Meralco Ave., Ortigas Center, Pasig City 1605, Philippines.

Telefonas: +632-631 6260

Faksas: +632-631-6260

El. paštas: consul@lithuania.ph



Lietuvos Respublikos Ambasada Japonijoje Filipinų respublikai

Adresas: 3-7-18 Moto-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0046, Japan.

Telefonas: +81 3 3408-5091

Faksas: +81 3 3408-5092

El.paštas: amb.jp@urm.lt

Kelionių apranga, inventorius bei aksesuarai:

Patogią kelioninę aprangą (ypač žygiams į kalnus), kelionės inventorių (kuprines, kelionines svarstykles, 

greitai  džiūstančius  rankšluosčius  ir  dar  daug  kitų  vertingų  daiktų)  bei  įvairius  naudingus  kelionių 

aksesuarus  galite  įsigyti  pas  mūsų  partnerius  http://www.lukla.lt/.  “Lukloje”  visada  yra  daug  gerų 

nuolaidų, o ypač “Magelano kelionių” klientams.

http://www.lukla.lt/
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