
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

השוכנים בדרום מזרח אסיה, בארכיפלג השני בגודלו בעולם, שנמצא בקצה  הפיליפינים,

 2,000איים, מהם רק  7,000 -המערבי של האוקיאנוס השקט, הם עולם קסום של למעלה מ

הרי געש  21מאוכלסים. כל האיים הרריים ומרביתם מכוסים בג`ונגל פראי, מצויים בהם 

וף היפהפה, מהארוכים בעולם. מים צלולים, קו הח -פעילים, והמאפיין המשמעותי ביותר

 לגן עדןהפיליפינים אקלים טרופי, שוניות עוצרות נשימה ועולם חי תת ימי הופכים את 

  .בילויים ופינוקים צלילה ושנרקולהטבע וההרפתקאות, אמיתי עבור חובבי 

 

ירות קאנו בנהר מוקף נשוט אל הר הגעש טאאל ונטפס אל פסגתו רכובים על סוסים, נשוט בס על המסלול:

יערות טרופיים היישר אל מפלי פגסנחאן הסוערים, נצלול עם שנורקלים במפרץ היפה של בורקאי ונגלה את 

העולם התת ימי המרהיב שבתחומו, נשחרר קצת אדרנלין ברכיבה על טרקטורונים וכמובן לא נוותר בילויים 

  ונופש כמו שרק הפיליפינים יודעים להעניק.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פיליפינים
ממפלי פגסנחאן והר הגעש טאגאיטאי  

 לחופיה הקסומים של בורקאי
 לילות 5ימים  8

 ימים 5ימים  8



 

 מסלול המסע
 ונחיתה בשעות הלילההמראה  - איסטנבול –, ת"א 1יום 

 המראה לפנות בוקר ונחיתה בשעות הערב - , נחיתה במנילה2יום 
היא מרכז הפעילות הכלכלית  אליה נגיע בשעות הערב. מנילה ירת הפיליפיניםב נמשיך בטיסה למנילה

 לבית המלון.סיור ראשוני במנילה והעברה עם ההגעה  והתרבותית של המדינה.
   מנילהלינה  
 ת ארוחו 

 משובחת במסעדה  –פתיחה ערב  
 הפקות ופעילות מיוחדת 

 שרשראות פרחים, בכניסה לאוטובוס בשדה התעופה. 
  החברהאוטובוס ממותג, הצוות המקומי לבוש בכל הטיול, בחולצות  
 סיפור לילה. 

 בילויים 
 המפורסמים של העיר. מועדוניםבילויים באחד ה 

 פגסנחאן  -, מנילה 3יום 
קאנו  שייט מרתק בסירותאזור הלגונות של פגסנחאן. עם ההגעה נצא ל אללאחר ארוחת הבוקר נצא בנסיעה 

משם נמשיך בשייט קצת יותר "רטוב"  עם שייטים מקומיים אל עבר מפלי המים המפורסמים ביותר בפיליפינים.
בזרם המהיר במורד הנהר הגועש. בנהר זה צולמו קטעים רבים מהסרט "אפוקליפסה עכשיו" שעסק במלחמה 

 בוייטנאם. 
   מנילהלינה  
 ארוחות  

 ארוחת בוקר מערבית בבית המלון. 
 ארוחת צהריים במסעדה מקומית. 
 ארוחת ערב עם מוזיקה. 

 הפקות ופעילות מיוחדת 
 שייט בקאנו וברפסודה  

 מועדון מקומי. - בילויים 

 בורקאי -, מנילה 4יום 
 טיסה אל קטיקלן ממנה נמשיך בשייט קצר אל בורקאי, אי גן העדן. העברה למלון.

 , ים חופים ועוד ים... אחה"צ פינוקים
   לינה בורקאי 
 ארוחות  

 ארוחת בוקר מערבית בבית המלון. 
 ארוחת צהריים במסעדה מקומית. 
 ארוחת ערב  

 מועדון מקומי - בילויים 



 

 

 , יום פעילות בבורקאי5יום 
האי בורקאי והאיים הקטנים סביב היום תהיה לנו הזדמנות לגלות מקרוב את החופים והמפרצים היפים של 

מקסימים, נשוט מחוף אל חוף, נרחץ במים הכחולים, נצלול האיים בין הגן עדן לאלמוגים בורקאי, נא לשייט ב
לאחר ארוחת הצהריים נצא לפעילות אקסטרים, נתארגן על . קלים לצפייה מקרוב בשלל האלמוגיםשנורעם 

  טרקטורונים וניסע בנוף הפסטורלי של האי הטרופי.
   בורקאי :לינה 
 ארוחות  

 ארוחת בוקר מערבית בבית המלון. 
 בבית המלון  ארוחת צהריים 
 ארוחת ערב מיוחדת 

 הפקות ופעילות מיוחדת 
 שייט וצלילות בין האייםיום  
 טיול טרקטורונים 
 סיפור לילה 

 : בילויים 
 מועדון מקומי 

 מנילה   -, בורקאי 6ום י
מסג מפנק לכל מטייל .לאחר ארוחת הצהרים נמשיך לשדה  -בוקר מנוחה לסתלבט ופינוקים באי בורקאי 

הריאות הירוקות של  ,ריזאלנבקר בפארק :נצא לסיור בעיר  עם ההגעה למנילה,התעופה ונטוס אל מנילה. 
מנילה ומקום הבילוי הפופולארי של העיר, העיר הקולוניאלית הספרדית העתיקה אינטרמורוס, המוקפת 

חומה, ומבצר סנטיאגו, אשר שימש את היפנים במלחמת העולם השנייה כבית כלא המשמש כגן שעשועים 
תצפית על נהג פסיג. נבקר בכנסיית סן  ובו ניתן לחזות גם במכוניותיו )המחלידות( של הנשיא ולערוך

 מצא למסיבת סיום.בערב  העסקים של מנילה בו מרכזי הקניות הגדולים. אזוראוגוסטין העתיקה, ובמקאטי, 
   מנילה :לינה 
 ארוחות  

 ארוחת בוקר במלון 
 במסעדה מקומיתארוחת צהרים מאוחרת  
 ארוחת ערב חגיגית לסיום הטיול  

   טיסה לאיסטנבול  –אגם טאאל והר הגעש טאגאיטאי  - מנילה , 7ום י
מ' מעל פני הים. בדרכנו נחלוף על 700-למנילה בגובה של כדרומית ק"מ  60-השוכנת כ Tagaytayסע אל ינ

. נצפה על הר הגעש טאאל הקטן והנמוך בעולם ושוכן פני עיירות קטנות, שדות אורז ומטעים של פירות וקוקוס
. נחצה את האגם אל ההר בסירות מקומיות ונטפס אל לועו על גבי סוסים. ארוחת השלובליבו של אגם טאאל 

 דרך איסטנבול.  נצא לשדה לטיסת החזרה בשעות הערבצהרים במסעדה הצופה אל האגם  וחזרה למנילה. 
 ארוחות  

 בבית המלון.ארוחת בוקר מערבית  
 ארוחת צהריים במסעדה מקומית. 

 הפקות ופעילות מיוחדת 
 בהר הגעשביקור  
 שייט באגם  
 רכיבה על סוסים במעלה ההר 
 הליכה רגלית 

 



 

 
 

 המשך לת"א  – איסטנבול, 8יום 
 המראה ונחיתה בשעות הבוקרת"א    –איסטנבול 

 
  2750$ -: כמשתתפים 35-בחדר זוגי בקבוצה המונה כשתתף למטיול מחיר ה

מחיר המסע משתנה בהתאם לבחירת בתי מלון שונים, ארוחות, חודשי השנה, כמות המטיילים, חברת  
 .ןלמיניההתעופה, הפקות ואירועים 

המחיר עשוי להשתנות עקב שינויי שערי המטבע בין הדולר/אירו לשקל ולמטבעות המקומיים, וכן עקב  
 שינויים במיסי הנמל והדלק.  

מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת  Xtripברת הסטנדרטים של ח 
 .טיולובטוחה. כרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר ה

 
 המחיר כולל:

  ת"א  –איסטנבול  –מנילה  -איסטנבול –טיסות בחברת טורקיש במסלול ת"א 
  מנילה  –בורקאי  –טיסות פנים מנילה 
  כוכבים על בסיס לינה וארוחת בוקר 4בבתי מלון לינה 
 )כלכלה: פנסיון מלא )למעט ימי הטיסות 
 העברות וסיורים ברכב ממוזג 
 ואירוע סיום אטרקציות וסיורים כמצוין בתוכנית 
 כניסות לאתרים כמפורט בתכנית 
 מדריכים מקומיים דוברי אנגלית 
  מדריך ישראלי מנוסה מצוותXtrip  
 ים בחו"לתשר לנותני השירות 
 

 המחיר אינו כולל:
 מטיילים חופשיים 
 תוספת למטייל בחדר ליחיד 
 ארוחות כשרות 
 שתייה והוצאות אישיות 
 תשר למדריך הישראלי 
 מיתוג כגון: דגלים, מדבקות, חולצות, מתנות כרית, כובעים וכדומה 
 מתנות לנוסעים 
 "כל מה שאינו כתוב תחת סעיף "המחיר כולל 
 

 חברת אקסטריפ ונבנה מידע רב שנצבר בחברה,מסלול זה הינו קניין 
 מסלול זה אינו ניתן להעברה בשום דרך

 
מסלול זה הינו דוגמא לטיול תמריץ אותו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה שמושפעת מכל הפרמטרים 

 םהמוזכרים מעלה, לקבלת הצעת מחיר עדכנית ע"פ אופייכם, רצונכם, מאווייכם ותקציבכ
 


