
 

 
 
. 

 
 
 

 מינדורו / פוארטו גאלרה  –, מנילה 1יום 
מינדורו הידוע בשל נסיעה דרומה, המשולבת בשייט של כשעה אל האי השכן נצא ב לאחר ארוחת הבוקר

למוגים חול זך ומים צלולים ושקופים ואתרי צלילה ייחודיים וצבעוניים עם שפע גני אב חופיו היפים המאופיינים
. מרכז הבילויים של האי היא העיירה פוארטו גאלרה, מקום ה במיטבהפסטורלי,גן עדן טרופי בקיצור:  –

 שוקק חיים ביום ובלילה. 
 לינה: פוארטו גאלרה  

 
 , שייט וצלילות )שנורקלינג( בשמורת הטבע הימיות של פוארטו גלרה 2יום 

חופים ארוכים עם חוף  –המפרצים היפים של מינדורו היום תהיה לנו הזדמנות לגלות מקרוב את החופים ו
לבן ורך, גן עדן לאלמוגים ואיים קטנים ומקסימים, נשוט מחוף אל חוף, נרחץ במים הכחולים, נצלול עם 

אחר הצהרים זמן חופשי למנוחה, רחצה בים ובברכה וסתלבט קלים לצפייה מקרוב בשלל האלמוגים. שנור
 על החוף. 

 ה לינה: פוארטו גאלר 
 

 , פעילות אקטיבית במינדורו3יום 
לאחר ארוחת בוקר נצא בנסיעה אל פארק פעילויות אקטיביות בנוף הפסטורלי של האי הטרופי, נגיע למתחם 

 . ההרפתקאות נתחלק לקבוצות: נרכב על טרקטורונים ובאגי, נהנה ממשחק ברובי צבע במתחם הפיינטבול
 לינה: פוארטו גאלרה  

 
 ת"א  -הונג קונג  -מנילה   -רה , פוארטו גאל4יום 

 חזרה ארצה. לשדה התעופה לטיסה ו עם בוקר נפרד מהאי הקסום בדרכנו חזרה אל מנילה
 

 , נחיתה בת"א 5יום 
 נחיתה בבן גוריון בשעות הבוקר. 

 

  מסלול הארכה בפיליפיניםמסלול הארכה בפיליפינים
  ההנופש לחופיה הקסומים של פוארטו גלרנופש לחופיה הקסומים של פוארטו גלר

  לילותלילות  33ימים ימים   44
  גבעות השוקולד, הקוף הקטן בעולם ושנורקלים בשמורת אלמוגיםגבעות השוקולד, הקוף הקטן בעולם ושנורקלים בשמורת אלמוגים

 לילותלילות  33ימים ימים   44



 

 

 
 

  820$ -כבחדר זוגי  משתתפים 4 למינימוםשרותי הקרקע מחיר 
שונים, ארוחות, חודשי השנה, כמות המטיילים, חברת מחיר המסע משתנה בהתאם לבחירת בתי מלון  

 הן.יהתעופה, הפקות ואירועים למינ
המחיר עשוי להשתנות עקב שינויי שערי המטבע בין הדולר/אירו לשקל ולמטבעות המקומיים, וכן עקב  

 שינויים במיסי הנמל והדלק.  
ים שיבטיחו חוויה מושלמת מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיס Xtripהסטנדרטים של חברת  

 .טיולובטוחה. כרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר ה
 
 מחיר כולל ה
  ארוחת בוקר על בסיס  בדרגת תיירות ראשונהבמלון לינה 
 2  מנילה  -קטיקלן –מנילה פנימיות במסלול טיסות  
  ממוזגמיניבוס כמצוין בתוכנית העברות וסיורים  
  אטרקציות וסיורים מיוחדים כמצוין בתוכנית 
 מדריכים מקומיים דוברי אנגלית 
 

 המחיר אינו כולל
  טיסות בינ"ל 
 ביטוח נסיעות ומטען 
  שתייה והוצאות אישיות 
 תשר לנותני השירותים המקומיים 
 תוספת למטייל בחדר יחיד 
 כל מה שאינו כתוב תחת הסעיף המחיר כולל 

 
 

 
 

 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 מסלול זה הינו דוגמא לטיול 
 הפרמטרים המוזכרים מעלה,

 
 ייכם, רצונכם, מאווייכם ותקציבכם"פ אופנשמח 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  ליהנותיעה מסעות שנועדו לכל חובבי הטיולים, ההרפתקאות והאתגרים. לאלו הרוצים מצ
חברות ברים, משפחות, חקבוצות סגורות, חוגי למטיילים עצמאיים, ביצוע גבוהה ודאגה לפרטים, 

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

אישית ע"פ אופייכם רצונכם ותקציבכם, הזמנות כול השירותים, הכנה ותדרוך לפני היציאה, ליווי צמוד 
 . תכם ארצה להארות והערותלאורך כול הטיול בשטח ע"י צוות המשרד בארץ והסוכן בחו"ל ועד חזר

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