НОВА ГОДИНА НА ФИЛИПИНИТЕ
Остров Палаван - Ел Нидо, остров Бохол, остров Себу, Манила
ПРОГРАМА:
Ден 1
Полет София – Доха. Трансфер и настаняване в хотела. Вечерна разходка в Доха – разходка из
централната част на града и посещение на нощния пазар. Свободно време за почивка в хотела.
Ден 2
Полет Доха – Манила. Трансфер и настаняване в хотела. Трансфер до ресторант “Barbara’s” и
посещение на културно шоу, представящо местните традиции и танци, с включена вечеря от
местни специалитети.
Ден 3
Закуска. Трансфер до летището и полет до остров Палаван и настаняване в хотел на плажа в
района Ел Нидо. Остров Палаван се слави като най-екзотичният на Филипините, районът на
Ел Нидо е включен в списъка на световното природно наследство, а плажовете му са
определяни като най-добри в света за втора поредна година от авторитетното издание Conde
Nast Traveler.
Свободно време за почивка и празнична Новогодишна вечеря и програма.
Ден 4, 5 и 6
Закуска. По време на престоя в Ел Нидо, ще можете да се включите в целодневни турове до
близките острови, круиз по залез слънце, разходки с лодки из местните мангрови гори, ще
можете да практикувате кану-каяк, наблюдение на птици с квалифициран гид, водни
спортове, гмуркане, шнорхелинг, пешеходни турове и други, които са включени в цената на
настаняването.
Ден 7
Закуска. Трансфер до летището и полет до Тагбиларан, остров Бохол и настаняване в хотел на
плажа.
Ден 8
Закуска. Целодневен тур до остров Памилакан, за наблюдение на уникалния морски свят –
пътуване с корабче до водите около острова, които са дом на 6 различни вида делфини и
китове, които може да наблюдавате от корабчето. Освен многото различни морски обитатели,
понякога в района могат да се наблюдават дори и акули. Връщане на остров Памилакан,
където ще бъде сервиран обяда и свободно време за плаж и къпане или гмуркане в
защитените от рифа плитчини около острова.
Ден 9
Закуска. Целодневен тур на остров Бохол - Посещение на църквата Баклайон, известните
Шоколадови хълмове (получили името си от тъмнокафявия цвят, който придобиват по време
на сухия сезон), махагоновата гора (изкуствено създадена от човека) и круиз по река Лобок на
борда на плаващ ресторант, по време на който ще може да се насладите на заобикалящата ви

тропическа природа. Следобед - посещение на резерват за най-известните и странни местни
обитатели – дългопетите, приличащи на малки маймунки с ококорени очи.
Ден 10
Закуска. Напускане на хотела и отпътуване с ферибот (около 2 ч.) за остров Себу. Целодневна
туристическа обиколка на островите Себу и Мактан. Посещение на паметника на Лапу Лапу –
най-известният филипински вожд, водил войни за независимостта на местното население.
Посещение на района Марибаго, известен с местните майстори на китари и визита в една от
най-добрите фабрики. Обиколката продължава с най-старият град във Филипините –
„кралският град на Юга“ Себу, известен както с множеството исторически забележителности,
така и с близостта си до екзотичните плажове. Посещение на кръста на Магелан, крепостта
Сан Педро, църквата Санто Нино, Авенюто на знамената. Обяд в местен ресторант.
Настаняване в хотел на плажа и свободно време за почивка.
Ден 11
Закуска. Трансфер до летището и полет до Манила. Туристическа обиколка на космополитната
столица на Филипините, включваща посещение на модерния бизнес район Макати, Авеню
Аяла, Американския Мемориал - построен в чест на над 37 000 войници, загинали в
тихоокеанския район по време на Втората световна война. Обиколката продължава с
посещение на териториите отвоювани от океана, чрез изкуствено насипване на земя и
модерните сгради построени там – изложбения център, центъра за изкуства и Мол Азия –
един от най-големите търговски центрове в света. Програмата следобяд включва парка Ризал,
древния “ограден град” Интрамурос, Националния музей, църквата Сан Аугустин и крепостта
Сантяго. Вечерта трансфер до летището и полет до Доха.
Ден 12
Полет Доха – София.
ПАКЕТ УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА:
- Самолетни билети:
* София – Доха – Манила – Доха – София с Qatar Airways;
* Манила – Ел Нидо;
* Ел Нидо – Себу;
* Себу – Манила;
- 4 нощувки в Ел Нидо в двойна стая със закуска, обяд и вечеря в хотел от избраната
категория;
- 3 нощувки в Бохол в двойна стая със закуска в хотел от избраната категория;
- 1 нощувки в Себу в двойна стая със закуска в хотел от избраната категория;
- 1 нощувкa в Манила в двойна стая със закуска в хотел от избраната категория;
- 1 попътна нощувка/почивка в Доха в двойна стая;
- Всички допълнителни турове по време на престоя в Ел Нидо, които са включени в цената на
настаняването;
- Целодневна туристическа обиколка до остров Памилакан, с включен обяд;
- Целодневна туристическа обиколка на остров Бохол, с включен обяд на плаващ ресторант;
- Туристическа обиколка на Себу и Мактан, с включен обяд;
- Полудневна екскурзия до Хилутинган и Налусуан с включен барбекю обяд;
- Туристическа обиколка на новата и историческата части на Манила;
- Вечеря и културно шоу в ресторант „Barbara’s“ в Манила;
- Новогодишна вечеря в избрания от вас хотел;
- Всички трансфери описани в програмата;
- Входни билети за всички посещавани обекти по програмата;
- Медицинска застраховка;
- Водач на групата от България.

ХОТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА*:

Градове Хотели 3*
Miniloc Island
Ел
http://www.elnidoresorts.com/minilocНидо
island/
или подобен
Bohol Beach Club
Бохол http://www.boholbeachclub.com.ph/
или подобен
Berjaya Hotel
Манила http://www.berjayahotel.com/
или подобен
Себу

Costa Bella
http://www.costabellaresort.com/
или подобен

Хотели 4*/5*
Lagen Island
http://www.elnidoresorts.com/lagen-island/
или подобен
Amorita Resort
http://www.amoritaresort.com/
или подобен
New World Makati
http://manila.newworldhotels.com/en/
или подобен
Marriott Cebu
http://www.marriott.com/hotels/travel/cebphcebu-city-marriott-hotel/
или подобен

ВАЖНО: Макар и с официална категоризация 4*, хотел Lagen Island предлага услуга на ниво, в
него са отсядали наши клиенти с критерии, и отзивите за хотела бяха много добри.

