
 

 

 

 
 

 
 

קחו מספר איים אקזוטיים, הוסיפו להם טבע מלהיב וחופים לבנים שנראה כאילו 

יובאו ישירות מגן עדן, ערבבו עם שלל חיות נדירות וקנחו עם מסיבות חוף 

 מקפיצות ותושבים מאירי פנים. 

בעות שוקולד רוכים הבאים לאזור האיים המרכזי של הפיליפינים המקום בו גב

 הרפתקאות באיי הויסאיאסמסע מלא הזויות פוגשות קופיפים מיניאטורים, 

 

איאס שבפיליפינים סהאי העשירי בגודלו בארכיפלג, במרכז אזור ויהאי בוהול, 

של הקופיף הפיליפיני וגבעות השוקולד, נכללת באופן קבוע ו בתור בית ידוע

 . דור הארץברשימת אתרי הצלילה הטובים ביותר על פני כ

והאי בורקאי הקטן הנחשב לאחד האיים היפים התוססים מלאי חיים חוויות 

  וחופים קסומים.

 

 

 
 

  האי בוהולהאי בוהול  ––הארכה למסלול בפיליפינים הארכה למסלול בפיליפינים 
  גבעות השוקולד, הקוף הקטן בעולם ושנורקלים בשמורת אלמוגיםגבעות השוקולד, הקוף הקטן בעולם ושנורקלים בשמורת אלמוגים

 לילותלילות  33ימים ימים   44



 

 
 
 

 בוהול   –, מנילה 1יום 
איאס עשירה ביערות סויהנחשב אחד האיים היפים המיוחדים בקבוצת איי הבוהול אל האי  נצא בטיסה

נו מאבני אלמוגים(, אתרי צלילה מרשימים, מטבח טרופיים, כנסיות מתקופת הכיבוש הספרדי )חלקן נב
משובח וכמובן, אנשים חמים וידידותיים שתמיד שמחים להפגין מקצת מהכנסת האורחים הפיליפינית 

 .הידועה
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 הול: גבעות השוקולד והקוף הקטן בעולם   , בו2 יום
כולל ארוחת צהריים, להקה מקומית שמבצעת בלב הג'ונגל השייט קסום ניסע אל עבר נהר הלובוק ונצא ל

 בסמוך לאזורם.נו עם עצירת מידשל ילידי המקום שפוצחים בריקודים ונגינה  היפהפייהופעה , פולקלור מקומי
יונק הזעיר , הקופיף שנחשב לקטן בעולם )גודל כף היד(  -"טרסייר"ל האזור המחייה שלאחר השייט נבקר ב

, תתופעת טבע ייחודי –המפורסמות  גבעות השוקולדונמשיך אל עבר  בעל עיניים ענקיות ביותר בעולם
זהות בצורתן, גודלן וצבען. היפה בגבעות אלו, שכשעולים לנקודת התצפית, ניתן לחזות גבעות  1,268

מעלות של גבעות למרחק של קילומטרים וביניהן עדיין מתגוררים ילידי המקום. גבעות  360במראה של 
 .בשנה מסוימותהשוקולד נקראות כך בגלל צבען המתקבל בעונות 
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 שייט וצלילות )שנורקלינג( בשמורת הטבע הימיות    -בוהול   ,3יום 
ק"מ של חול לבן ויפה, מי אוקיינוס כחולים, צלולים ונוצצים  1.5צועת חוף המשתרעת על פני ף אלונה, רחו

  ואתרי צלילה מצוינים ההופכים חוף קטן יחסית זה לגן עדן טרופי אמיתי ויעד מבוקש.
ם עחופים הריפים המיוחדים של אי הויסיאס, את החופים והמפרצים היום תהיה לנו הזדמנות לגלות מקרוב 

חוף לבן ורך, גן עדן לאלמוגים ואיים קטנים ומקסימים, נשוט מחוף אל חוף, נרחץ במים הכחולים, נצלול עם 
שנורקלים לצפייה מקרוב בשלל האלמוגים. אחר הצהרים זמן חופשי למנוחה, רחצה בים ובברכה וסתלבט 

 על החוף. 
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 מנילה או המשך לבורקאי דרך סבו  -,  בוהול  4יום 
 נפרד מבוהול ונטוס חזרה למנילה. 

טיסה ך לשדה התעופה של סבו להמעוניינים להמשיך לבורקאי: שייט של כשעתייים בין בוהול לאי סבו, והמש
 ממנה נמשיך בשייט קצר אל בורקאי. )השדה הקרוב לבורקאי(  אל קטיקלן
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  900$ -כבחדר זוגי  משתתפים 4 למינימוםשרותי הקרקע מחיר 
מחיר המסע משתנה בהתאם לבחירת בתי מלון שונים, ארוחות, חודשי השנה, כמות המטיילים, חברת  

 הן.יועים למינהתעופה, הפקות ואיר
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  Xtripהסטנדרטים של חברת  

 .טיולגם מושפע מחיר ה ובטוחה. כרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך
 
 מחיר כולל ה
 על בסיס ארוחת בוקרכוכבים  5ת מלון מדרגת ילינה בב 
 2  מנילה  –בוהול –מנילה פנימיות במסלול טיסות 
  ממוזג ברכבכמצוין בתוכנית העברות וסיורים  
  ,שייט כניסות לאתרים  
  אטרקציות וסיורים מיוחדים כמצוין בתוכנית 
  אנגליתמדריכים מקומיים דוברי 
 

 המחיר אינו כולל
  טיסות בינ"ל 
 ביטוח נסיעות ומטען 
  שתייה והוצאות אישיות 
 תוספת למטייל בחדר יחיד 
 תשר לנותני השירותים המקומיים 
 

. 
 ינו ניתן להעברה בשום דרךוא מסלול זה הינו קניין חברת אקסטריפ ונבנה מידע רב שנצבר בחברה

 
אותו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה שמושפעת מכל לנוסע העצמאי הינו דוגמא לטיול  מסלול זה

 הפרמטרים המוזכרים מעלה,
 

 "פ אופייכם, רצונכם, מאווייכם ותקציבכםנשמח להתאים עבורכם מסלול זה או מסלולים אחרים ע
 info@xtrip.co.ilאו במייל  5102025-03בטלפון אלינו קבלת הצעת מחיר אנא פנו יעוץ ו/או ל

Xtrip מרמת  ליהנותת והאתגרים. לאלו הרוצים יעה מסעות שנועדו לכל חובבי הטיולים, ההרפתקאומצ
ברים, משפחות, חברות חקבוצות סגורות, חוגי למטיילים עצמאיים, ביצוע גבוהה ודאגה לפרטים, 

 .וארגונים
, מתכנון מדויק וקפדני, התאמה הכוללים את כל הנדרש בטיולאנו לרשותכם להתאמת מסעות וטיולים 

נות כול השירותים, הכנה ותדרוך לפני היציאה, ליווי צמוד אישית ע"פ אופייכם רצונכם ותקציבכם, הזמ
 . לאורך כול הטיול בשטח ע"י צוות המשרד בארץ והסוכן בחו"ל ועד חזרתכם ארצה להארות והערות

 .הסעה או הסעדה, בתי מלון, שירותי הדרכה, תכנון ויעוץכמו איננו מוכרים שירותים בנפרד 
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