
Filipinai lengvai

1 diena. Skrydis su persėdimais Lietuva – Manila

2 diena. Manila

Atvykimas į Filipinų sostinę – dramatišką, dviprasmišką, mylimą ir nekenčiamą pulsuojantį 

megapolį – Manilą. Po labai ilgos kelionės – pervežimas nakvynei viešbutyje Intramuros 

rajone. Manila – labai didelis (16 mln. gyv.), Tolimųjų Rytų perlu vadintas didmiestis. Per 

Antrąjį Pasaulinį Karą jis buvo smarkiai apgriautas ir iš Rytų perlo liko tik užuominos apie 

šlovingą praeitį. Šiaip ar taip – šis miestas yra ypatingas ir be proto įvairus.

3 diena. Manila – Puerto Princesa

Po ankstyvų pusryčių – trumpa pažintis su Intramuros rajonu – barokine Manila. Pervežimas į 

oro uostą skrydžiui į nuostabiąją Palavano salą. Skrydis truks vos valandą, o atskridus į Puerto 

Princesą – Palavano salos judrią sostinę, aplankome krokodilų fermą ir liekame nakvynei 

jaukiame viešbutyje.

4 diena. Puerto Princesa – Sabangas

Po pusryčių Palavano sostinėje vingiuotais keliukais, su vaizdais į kalnus vienoje pusėje ir 

vaizdais į jūrą kitoje, keliaujame į vietą, dėl kurios iš proto eina visas pasaulis – Sabango 

požeminės upė prieigas tokio pačio pavadinimo kaimelyje. Taip, ji ilgiausia požeminė upė 

pasaulyje, bet be šito ji ir vienas nuostabiausių gamtos tvarinių. Visas pasaulis nori joje 

pasiirstyti – norime ir mes. (Dėmesio, kartais mes negalime garantuoti vietų plaukimui 

požemine upe, todėl, taip atsitikus – pakeičiame požeminę ekskursiją į neprastesnį džiunglių 

turą). Atvykus į Sabangą – apsistojame pakrantės nameliuose ir mėgaujamės poilsiu.



5 diena. Sabangas

Plaukimas požemine upe (arba, negavus leidimų – džiunglių turas su gidu). Dienos pabaigoje – 

ypatingas mūsų šauniojo gido siurprizas – ryklio ragavimas stebint vieną gražiausių 

saulėlydžių Filipinuose.

6 diena. Sabangas

Mėgaujamės atostogomis prie jūros, norintys aktyvios veiklos, turės iš ko pasirinkti – urvai, 

uolos, kalnai – galimybės aktyviam laisvalaikiui – beribės.

7 diena. Sabangas – Port Bartonas

Po pusryčių – šokame į filipinietišką bangką ir šokinėdami per bangas plaukiame į kitą 

pakrantės perlą – Port Bartoną. Atvykę į Port Bartoną įsikuriame pakrantės viešbutyje, ilsimės 

ir ruošiamės kitos dienos ankstyvai išvykai į jūrą.

8 diena. Port Bartonas

Nuo ankstyvo ryto – žvejyba ir paviršinis nardymas vienoje iš Palavano jūros įlankų! 

Laimikius parsitempsime į krantą ir patys juos išsikepsime!

9 diena. Port Bartonas – El Nido

Iš Port Bartono sukame dar toliau į šiaurę – charizmatiškiausią ir jaukiausią miestelį Palavane 

– El Nido. Šitas miestelis – tikrame užkampyje ir net bankomato čia nerasi, užtat restoranų ir 

viešbučių pasirinkimas – begalinis, o gamtos grožis… tai – dėl ko čia ir atsibeldėme.

10-11 dienos. El Nido

Aktyvus poilsis El Nido. Kur tik bepasisuksi – vaizdai, lyg iš atviruko. Įspūdžiai dar labiau 

sustiprėja, kai visą tą gamtos grožį matai iš vandens. Abi dienas praleidžiame Baquit 

archipelage. Nardome, plaukiame baidarėmis, maudomės ir kitaip mėgaujamės atostogomis 

tikrame rojaus kampelyje.



12 diena. El Nido – Puerto Princesa

Praleidę dar gerą pusdienį El Nido – važiuojame atgal į Puerto Princesą, kur ieškome lauktuvių 

namiškiams ir ruošiamės ilgai kelionei atgal į Lietuvą.

13 diena. Puerto Princesa – Manila

Vietinis skrydis į Manilą. Atvykus į Filipinų sostinę – pervežimas į reikiamą terminalą 

atgaliniam skrydžiui namo. Kelionė po Filipinus baigiasi.

Kaina – 4200 Lt

IŠVYKIMAS:

Sausio 4, 2013. Grupėms nuo 4 asmenų kelionę galime suorganizuoti bet kada.

Į kelionės kainą įskaičiuota:

• Lėktuvo bilietai vietiniams skrydžiams; 
• Nakvynės viešbučiuose ir svečių namuose; 
• Pusryčiai nakvynių vietose; 
• Kelionės ir pervežimai privačiu transportu; 
• Įėjimo bilietai, leidimai į lankytinus objektus; 
• Požeminės upės/džiunglių lankymas; 
• Kelionės vadovas/vertėjas iš Lietuvos ir vietiniai gidai; 
• Visi jūrų ir oro uostų mokesčiai. 

Į kelionės kainą neįskaičiuota:

• Lėktuvo bilietai skrydžiams Lietuva-(persėdimas)-Manila-(persėdimas)-Lietuva (apie 
2500-3500 Lt); 

• Asmeninės išlaidos maistui, suvenyrams, arbatpinigiams;
• Išvykimo iš šalies mokestis (37 Lt); 



• Kelionės draudimas (perkant pas mus – 58 Lt). 
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