
 משפחות פירוט מסלול 

 

 1יום 

 .הגעה למנילה בשעות הערב המאוחרות

 או דומה  City Garden Grandהעברה משדה התעופה למלון 

 

 2יום 

 טאאל טרק

 

ואי הר הגעש שוכנים בתוך לוע הר געש  טאאל אגם .הוא מחזה עוצר נשימה טאאל אגם ,ביום בהיר

 בו ממוקמת העיר ,טאגאיטאי העתיק יוצר את רכסהלוע  .מ"ק 75 שקוטרו כ ,פרהיסטורי וענק

הינה עיר  טאגאיטאי .מקיף לוע הר געש נוסף בו אגם ואפילו אי קטן טאאל הר הגעש .טאגאיטאי

חלקו הארי של אי הר הגעש יצא מהאגם במהלך  .מ דרומית למנילה"ק 60 הממוקמת ,רגועה

מספר התפרצויות קטנות  ,מאז.םהתפרצות שגבתה חיים של מאות אנשי ,1911התפרצות פראית ב

היה  טאאל הר הגעש ,פסגות וולקניות 35לועות ו 47עם יותר מ .פיסלו ועיצבו את מראהו של האי

  .ונשאר אחד מהרי הגעש הקטלניים בעולם

 : טיפים

דקות 25הליכה של כ , אפשר ללכת במקום לרכב על הסוס. 

 דוכני פירות ומשקאותבזמן הטיפוס אל הר הגעש תוכלו למצוא בצידי הדרך. 



 

 :המסלול

לאחר . לאחר ארוחת הבוקר במלון ניסע כשעתיים לטאגאיטאי בדרך מרתקת בכביש המטפס אל העיר

משם . לעבר האי המרכזי" באנקה"משם נמשיך בסירה קטנה הנקראת .מכן נמשיך ונרד אל אגם טאאל

בלוע הר הגעש המרהיב נחזור בחזרה על גבי סוסים אל  לאחר צפיה. נרכב על סוס עד ללוע הר הגעש

 . הסירה ומשם נשוט בחזרה אל הרכבים ומשם ניסע לעיר טאכאיטאי

בדרך חזרה נאכל ארוחת צהריים כפרית . 

 ומשם נמשיך חזרה למנילה 

 ארוחת ערב במסעדתBUFFET 101  - אופציה 

 לילה במלון City Garden Grand  או דומה 

 

 3יום 

הפגסנחאןמפלי   

 

ביותר דרומית  המתוירות הם אחת מנקודות התיור הפגסנחאן מפלי ,ממוקמים בפרובינציית לגונה

במהלך הדרך ניתן לראות  .עם מרלון ברנדו "אפוקליפסה עכשיו" והם המקום בו צולם הסרט ,למנילה

 .שדות אורז עצומים ומטעי קוקוס

 



המפל הינו אחד , ממוקמים בפרובינציית לגונה. ר בפיליפיניםמפלי הפגסנחאן הם אחד מהמפלים המפורסמים ביות

השייט בנהר . י מסע בנהר על גבי קאנו מקומי"אל המפלים מגיעים ע. מאתרי התיירות המבוקשים ביותר באזור

נהר באלאנאק , נהרות 2העיר פגסנחאן ממוקמת בנקודת מפגש של . מהווה אטרקציה עוד מימי השלטון הספרדי

 . בומבוגאןונהר 

 8:30לאחר ארוחת הבוקר נצא מהמלון בשעה . 

 שעות נגיע לעיר פגסנחאן  3לאחר נסיעה של.. 

הקהילה הכפרית הפיליפינית וסגנון , לאורך הדרך ניתן לראות את היופי של שדות האורז העצומים

 . וכמה אתרים היסטוריים, חייהם

 

 הגעה למפלי הפגסנחאן

 

 45ואז נעבור לסירות הקטנות יותר לשייט של בערך שעה ו , דקות 10בתחילה נשוט בסירה גדולה כ 

 . דקות ונגיע אל המפל הגדול והמרכזי

בנוף " מפלי הטלאהיב"נעצור במפלים הראשונים , בזמן שנעשה את דרכינו אל המפל הראשי הגדול

 .משם נמשיך אל המפל הגדול, מרהיב

 ארנק וטלפונים, בגדים להחלפה וכיסויים למצלמהנא לא לשכוח להביא. 

לבשו בגדים קלים 

נגיע אל המסעדה,בדרך חזרה לאחר שעתיים של שייט מאתגר. 

לאחר מכן ניקח את הסירה הגדולה שתיקח אותנו בחזרה .. כאן תוכלו להחליף את בגדיכם הרטובים

 לארוחה.בדרך חזרה נעצור במסעדה הצפה  . לרכבים ומשם חזרה למנילה

     לילה במלון    

או דומה   City Garden Grand        

 

 יום 4

לקאויאן איסוף מבית המלון לשדה התעופה עבור טיסתכם צפונה . 

לבאנאוי שעות 4נסיעה של כ, לאחר הנחיתה   מקאויאן 

במלון וארוחת ערב לינה   

BANAUE HOTEL 

 

 יום 5



 באטאד טרק – באנאוי

 

באנאוי אשר נראה כמו מגה איצטדיון הופעות כשהיציעים הינם שורה אחר שורה של  באטאד הינו כפר בקירבת

 . טרסות אורז מעוצבות בשלמות

יפני כשעה אל 'משם ניסע בג. לאחר ארוחת הבוקר נמשיך לנקודת התצפית על טרסות האורז של באנאוי

 . אוכף באטאד שם מתחיל הטרק לכפר באטאד

 הכפר באטאד ממוקם במרכז עמק טרסות האורז המרתקות. אל הכפרמשם נרד בצעידה של כשעה וחצי .

 .הילידים של האזור אשר מתגוררים שם, לכשנגיע לכפר נפגוש את התושבים המקומיים

 נחצה את הכפר ונטפס אל נקודת התצפית של טרסות האורז משם ניתן לראות את כל העמק ואת הכפר

 . במרכזו

יפני בחזרה לבאנאוי'אטאד ומשם בגצ נתחיל לטפס חזרה אל אוכף ב"אחה 

בערב מופע פולקלור ייחודי וארוחת ערב במלון 

לילה במלון באנאוי. 

 

 יום 6

 סאגאדה



 

מערות , טרסות אורז יפות, סגאדה מוקפת יערות עצי אורן עוצרי נשימה והרים מכוסי עננים, קסומה ומהפנטת

וממוקמת בתוך ההרים עוצרי הנשימה של צפון , הינה עיר שקטה במחוז ההרים סגאדה. נפלאות ומפלים דרמטיים

 .לוזון

 

 מערת סמאגוינג וארונות המתים התלויים

שעות בדרך קסומה אשר עוברת בין ההרים  3-4ניסע כ . לאחר ארוחת הבוקר נצא מבאנאוי לסאגאדה. 



אותם נשאיר בדרך )הביאו את נעלי הספורט שלכם . נרד במורד המערה כשזרם המים שוטף אותנו קלות

 .בגדים קצרים וכובע נגד העטלפים(, ונאסוף בדרך חזרה

 נאכל ארוחת צהריים במסעדתMASFERRE - SAGADA 

לילה במלון באנאוי. לאחר מכן ניסע חזרה לבאנאוי 

 

 7יום 

 מבאנאוי לאנג'לס

 שעות לערך. 8נסיעה מבאנאוי לאנג'לס  -

 אותכם לאורך כל הדרך.נוף מרהיב ילווה  -

 נעבור ליד שדות האורז, ונראה את הנוף הגבעתי וההררי של הפרובינציות לאורך הדרך. -

 או דומה Holiday Innעם ההגעה לאנג'לס, צ'ק אין במלון  -

 ארוחת ערב בעיר. -

 

 

 8יום 

 וטרקטרונים  4על  4יום של פעילות   הר הגעש פינטובו

 

 בבוקר. 6:30 נאסוף אתכם מהמלון בסביבות השעה -

 ניסע לעבר צומת קאפאס. -

מצומת קאפאס נמשיך לסנטה ג'וליאנה לתחילת הסיור. נטפס את ההר ברכב ארבע על  -

 בנסיעה של כשעתיים רצופת מהמורות ומכשולים קטנים.ולחילופין בטרקטרונים  ארבע 

 אפשרי לבקש מהנהג לעצור על מנת לצלם מספר תמונות. -

עד ללוע הר הגעש, שם תוכלו לטבול במימיו הצוננים י שעה מכן, הליכה של עוד כחצ לאחר -

 של האגם אשר בלוע הר הגעש.

 נעלו הנעלה קלה ואמידה. מומלץ מאוד ללבוש גרביים. -

 עם ההגעה ללוע ננוח כשעתיים ונהנה מהנוף המדהים סביבנו. -

 לאחר הבילוי בלוע הר הגעש נתחיל בדרכינו חזרה עד למנילה. -

 VIKINGSעדת במנילה ארוחת ערב במס -



 או דומה  City Garden Grandלילה במלון  -

 

 9יום 

 

טיסה לשדה התעופה קאליבו, ומשם בסירה עוד כשעה וחצי  .הבוקר בשעות לבורקאי ממנילה טיסה

 עד בורקאי.

יליפינים, לא קשה עם חוף לבן הנראה כלקוח מתוך גלויה, וחיי הלילה המעניינים ביותר מבין איי הפ

קאי נחשבת ליעד מרכזי בין המטיילים בפיליפינים. כאן תוכלו לצפות בשקיעה בורלהבין מדוע 

 .המפורסמת ביותר בפיליפינים

עצי דקל לוחשים ברוח  .מפרשיות, ציפורי ים, פריזבי וסירות דיג קטנות חוצות את האופק הצבעוני

 .הקלה ומוזיקת רגאיי המרחפת לה באויר

 :טיפים

 ואזור הקניון 2העניינים, הישארו בקירבת תחנה מספר אם אתם אוהבים להיות במרכז. 

הישארו, למרכז הליכה דקות 10 של ובמרחק, רחבה חוף רצועת עם יותר שקט מקום מעדיפים אתם אם 

 .1 מספר תחנה ליד

 :לבורקאי ההגעה עם

בבוראקאי ביותר והפופולריים המבוקשים הסיורים אחד ספק ללא זהו. האיים בין דילוגים טיול. 

במים לשחות תוכלו. בסירה שיט כדי תוך בורקאי של השונים והחלקים החופים את לחקור תוכלו 

 ומשקאות גלידות המוכרת סירה לראות אפשר אפילו. מהנוף ליהנות ופשוט שנורקל לעשות, הצלולים

 .לתיירים קלים



צהריים ארוחת כולל לאי מסביב בסירה סיור – אופציונלי. 

 לינה במלוןHENNAN GARDEN.  ארוחת ערב במלון. או דומה 

 

 10יום 

2בוראקאי יום   

 טיול דילוגים בין האיים

 
 

 



 

 
 

 

עוד יום של טיול דילוגים בין האיים. 

את  ליבשו. נצלו את המיטב של חופשתכם בבוראקאי. התעוררו מוקדם ותאכלו ארוחת בוקר משובחת

אל תשכחו למרוח קרם הגנה לשמירה על . בגדי החוף שלכם או בגד ים והרכיבו את משקפי השמש שלכם

 .אפשר להתחיל את היום כאשר השמש אינה חזקה עדיין, עכשיו כשאתם מוכנים. עורכם

ונבקר , נבקר באי הקרוקודיל ובו נצלול עם שנורקל. ונשוט לאיים סמוכים, נצא למסע דילוגים בין האיים

 .מערת העטלפים וחוף פוקה, במערת הקריסטל

 נאכל ארוחת צהריים על אחד האיים. לינה במלוןHENNAN GARDEN  או דומה 

 



 

 

 11יום 

3בורקאי יום   

 יום חופשי בבורקאי. מבחר אטרקציות באי:

JET SKI, WATER BANANA, FLYING FISH, HELMET DIVING, PARA-SAILING 

ועוד. טרקטורונים, באגיז  

 או דומה  HENNAN GARDENארוחת ערב ולינה במלון 

 
 
 

 



 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



 12יום 

 

 לאחר ארוחת הבוקר, נאסוף אתכם מבית המלון אל שדה התעופה לטיסתכם לסבו סיטי -

 עם הנחיתה בעיר , סיור קצר בעיר -

. 

גלו את הקסם של סבו העתיקה על האתרים ההיסטוריים שלה: מבצר  –חצי יום סיור בעיר  -

המסמל את ההתנצרות  –סן פדרו, המבצר הספרדי העתיק ביותר במדינה, הצלב של מאגלן 

 פיסלו של ישו כילד. –במדינה, וכנסיית עולי הרגל, שהיא גם ביתו של הסמל הדתי ביותר 

 ארוחת ערב במלון -

 ו .לינה במלון מריוט או דומה ל -

 

 יום טיול לאוסלוב  – 13יום 

 

 
 
 

 3מוקדם בבוקר לאחר הארוחה, נצא לדרך אל העיירה אוסלוב. זמן נסיעה משוער כ 
 שעות.

 .נעצור במהלך הנסיעה לשירותים והתרעננות 

  עם ההגעה אל העיירה, נתחיל בפעילות המדהימה של שחייה במים עם כרישי הלוויתן
 הענקיים.

  כשעתיים  –ומשם לנמל לצורך העברתנו לבוהול לאחר הסיור נחזור אל העיר סבו
 הפלגה.

 .לינה במלון אואסיס בחוף בוהול 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 צפייה בכרישי הלוויתן באוסלוב

ק"מ מהעיירה  10כרישי הלוויתן נמצאים בחופי עיירה קטנה בשם "טאן אוואן" הנמצאת כ

ונעשתה פופלרית בכל  2011באיזור זה החלה בספטמבר אוסלוב. צפייה בכרישי הלוויתן 



רחבי העולם כשהתפרסמה בחדשות וברשת. היכנסו למים לשנרקל עם החיות החברותיו 

 האלו והיו מודהמים מהגודל שלהן. ללא ספק הרפתקה של פעם בחיים.

 

 
 

 

 יום טיול בהרי השוקולד  – 14יום 

 

 



 

 יום של נוף מפואר  -

אנדרטת  –נמשיך לטיול באזורים הכפריים של בוהול. ונעבור בנקודת ציון דרך משמעותית  -

הדם הקומפקטית. משם נמשיך בדרכינו לעוד נקודות ציון דרך כפריות כמו יער עצי מהגוני 

, ולבסוף הנהר הנופי 15מעשה אדם, כפר הדקלים, כנסיית ומוזיאון באקלאיון מהמאה ה

 והשליו בעיירה לובוק. 

 בנהר . נאכל ארוחת צהריים על גבי ספינה השטה -

גבעות  1000נסיעה לעיירה כרמן כדי להתפעל מגבעות השוקולד המפורסמות, מעל ל -

מעוצבות בצורה אחידה, שצבעם הופך לחום במהלך הקיץ, ומזכיר תלוליות שוקולד. אל 

הגבוהה תשכחו לבדוק את הנוף המדהים הנשקף מנקודת התצפית על פסגת אחת הגבעות 

 מכולן. אם ישאר לכם זמן פנוי, הסתובבו בין הדוכנים הקטנים וקנו מזכרת הביתה.

 

 

הטרסייה. זן זה נחשב  –בדרך חזרה, קחו קצת זמן בכדי ליהנות מהמפגש עם הקוף הקטן בעולם 

 מיליון שנה, אך למרות זאת, זהו זן בסכנת הכחדה. 45כקיים כבר 

 .לאחר הטיול, חזרה למלון אואסיס  -

-  



 

 קוף הטרסייה

 טיסה לפאלאוואן – 15יום 

 פאלאוואן –לאחר ארוחת הבוקר , נעבור לנמל ונשוט חזרה לסבו לצורך טיסתנו לפורטו פרינססה 

 Sheridanנעבור ברכב כשעתיים נסיעה עד שנגיע למלון המרהיב  –עם נחיתתנו אחר הצהריים 

Resort  הנהר התת קרקעי. –לפתחו של אחד מפלאי תבל 

 או דומה  Sheridan Resortלינה במלון  נאכל ארוחת ערב במלון,

 

 הנהר התת קרקעי  – 16יום 

 

 

הנהר התת קרקעי של פורטו פרינססה נחשב לנהר התת קרקעי הארוך ביותר בעולם, והוא אחד 

הבודדים מנהרות אלה בהם הציבור יכול להתנסות בחויית השיט בו. הנהר התת קרקעי של פורטו 

נבחר להיות אחד משבעת פלאי עולם החדשים. שטח אגן הנהר בתוך הפארק מכוסה ביער  פרינססה

שהוא בית להרבה מינים של בעלי חיים וצמחים, והוא כולל מגוון רחב של מערכות אקולוגיות יוצאות 

 דופן, ההופכות אותו לבעל חשיבות מדעית ושימורית רבה.



 

 

 ט בנהר התת קרקעי.לאחר ארוחת הבוקר במלון, נאסוף אתכם לשי -

לבשו מכנס קצר וכפכפים. סירה תיקח אתכם לכניסה למערת הנהר התת קרקעי ושם נעבור  -

דקות בתוך המערה. לאחר הסיור במערה, ניתן לקנות תמונות  45לסירת משוטים לסיור בן 

 אישיות שלכם אשר צולמו ע"י עובדי המקום בזמן כניסתכם למערה.

 נחזור חזרה למלון שרידן. -

 עוניינים יוכלו להתנסות באומגה מהירה וגבוהה מהרכס הקרוב!המ -
 או דומה   Sheridan Resortארוחת ערב ולינה במלון  -

 

 העברה לאל נידו  – 17יום 

 

 

 שעות. 6העברה לאל נידו. נאסוף אתכם מהמלון לנסיעה של כ -

מרהיב של לאורך הדרך ניתן לראות הרים ירוקים, מטעי קוקוס, מעט מטעי אורז ואת נופו ה -

 הים.

 לאחר כשעה וחצי של נסיעה, נעצור בעיר רוחאס להתרעננות. -

-  

 לשינת הלילהאו דומה  צ'ק אין במלון קאדלאו  -

 



 

 

קילומטר צפון מזרחית לפורטו פרינססה,  240קילומטר דרום מערבית למנילה, ו  420אל נידו נמצאת 

, אל נידו הוא האי והחוף הטובים ביותר לתיור  CNNבירת פאלאוואן. על פי רשת החדשות 

 בפיליפינים, בשל הפאר הטבעי יוצא הדופן שלו. 

 

 שייט בין איי אל נידו   - 18יום 
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 לאחר ארוחת הבוקר, נצא לטיול דילוגים בין האיים, אחד משיאי הטיול כולו. -

 לבשו את בגדי הים שלכם. -

 ת הציוד הנדרש ללא תשלום נוסף.המלון יספק לכם א –נשחה ונצלול עם שנורקל  -

 נעבור בלגונה הקטנה והגדולה, אי הנחש, מערת קאדוגנון ומערת הקתדרלה. -

 נאכל ארוחת צהריים על אחד האיים. -

 חזרה למלון למנוחה -

 

 

-  



 

 

 טיסה למנילה   - 19יום 

 

 

 חצי יום סיור במנילה + קניות

 

.לאחר ארוחת הבוקר נטוס בטיסה ישירה מאל נידו למנילה                  

 ונצא לחצי יום סיור במנילה. גלו אתרים היסטוריים  נאסוף אתכם לאחר ההגעה מאל נידו

האמריקאי של  המפורסם, בית הקברות ריזאל בתוך מנילה. בקרו באתרים כמו: פארק

מצבות השיש שבו.  17206מחוץ לארה"ב על מנילה, אתר ההנצחה הגדול והיפה ביותר 

 .נבקר גם במבצר סנטיאגו

ובה גם מוזיאון של , כנסיית האבן העתיקה ביותר בעיר, הסיור ימשיך בביקור בכנסיית סאן אגוסטין

 .19-אשר הינו קומפלקס של דיור משוחזר מהמאה ה, בנוסף נבקר גם בבאריו סן לואיס. אומנות דתית

 



 

 

נמשיך אל אזורי הקניות של מנילה, לאחר הסיור בעיר. 

גרין הילס והקניון של אסיה , גלורייטה, גרינבלט, לנדמארק: חיקרו את השווקים והקניונים הנוצצים כמו

(MALL OF ASIA ,)הקניון השלישי בגודלו בעולם 

 ארוחת ערב במסעדתBARBARA עם הופעת ריקודי פולקלור 

 לינה במלוןCity Garden Grand   או דומה 

 מעיינות העמק הנעלם עזיבה      - 20יום 

 

 

פרצויות טיול יום נהדר, היעד נמצא רק שעתיים דרומה ממנילה. העמק הנסתר נוצר מהת

געשיות לפני אלפי שנים. מלבד מעיינות חמים וקרים, ישנם באתר גם צמחייה מרובה 



שהוא מוסתר בתוך היער העבות. ומיוחדת וסחלבים מזנים נדירים. האתר קיבל את שמו כיוון 

 בריכות אשר מחוממות באופן טבעי על ידי מים געשיים. 6במקום ישנן לפחות 

 .עם ההגעה לעמק הנסתר תוכלו לשחות בששת הבריכות 

  בנוסף לשחייה בבריכות, ישנה עוד פעילות של הליכה ביער הגשם שמסביב. ניתן
 מפוזרים ובמפלים נסתרים בדרך.ללכת בעקבות השביל ולחזור במעיינות נוספים 

 .נאכל ארוחת צהריים באתר 
  והעברה לטיסתנו ליעד הבא.עם סיום היום במעיינות, נחזור למנילה לזמן חופשי 

 

 

 

 

 

 


