
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 אם כי הרכב זגוגיות דרך התבוננות עוד לא. ספורטיבי בדגש גיאוגרפיים מסעות הינם                       

 ובלתי ישירה בדרך והאנשים האתרים, התרבות את קירבנו אל שואפים אנו. ואקטיבית פעילה השתתפות

 בכדי להגביר ונתאמץ נזיע, המקומות דרך, האנשים ונרכב דרך נפדל ,ונחתור נשוט, ונטפס נצעד, אמצעית

 .ההחוו עוצמת את

לקשר של גוף, נפש , דופן יוצאת לחוויה, אחר למשהו רבים של דרישה על לענות בכדי נבנה                      

 השטח תוואי עם מעמיקה היכרות, שנים עתיר ניסיון מתוך בקפידה נבנו והעולם שסביבנו. המסלולים

 .המטיילים של לכושרם התאמתן תוך ספורטיביות פעילויות של לשילוב יתרה לב ותשומת

, התחדשות אקטיבית ותחושת פעילות י"ע הטיול חוויות את להעצים שחפץ מי לכל נועד                       

 ובריאות. מסע מרתק אל תוך היעד ואל תוך עצמנו.  "צעירות"
 

מסלול יוביל אותנו אל מרומי רכס הקורדיירה, בפרובינצית הקלינגה בעקבות שבטים מרתקים ה :על המסע

שעיקר פרסומם בזכות הקעקועים הרבים שעל גופם. המסלול באזורים שהכניסה אליהם מותרת רק כאורחי 
ם. נראה, שבט הקלינגה, הנסיעה בדרכי שטח בין כפרים נידחים, טבע טהור ובליוויו של נהר הצ'יקו המרשי

 נחווה ונכיר את טרסות אורז המופלאות, מפלים וכמובן מסורת, מנהגים ודרך חיים ייחודית של בני המקום.
נסייר במערות של סגדה, טרק רגלי  נשוט בקאנו במפלי פגסנחאן ובקלאו, נצא לשייט רפטינג בנהר הצ'יקו,

 אל טרסות האורז של בטאד. 
 עם שנורקלים, מסלול אומגות ועוד.  נסיים בנופש פעיל באי בוהול : צלילה

 

סיור במערות סגדה, טרק אל  ,רפטינג על הנהר צ'יקושייט קאנו במפלי פגסנחאן, : הפעילויות המיוחדות

 .טרסות האורז של בטאד, שנורקלינג

 

  יינוס השקטיינוס השקטקפיצה אל האוקקפיצה אל האוק
  נים נים פיפיאל פלאי הטבע שבאיי הפיליאל פלאי הטבע שבאיי הפילי

  ונופש פעיל באי בוהולונופש פעיל באי בוהול

  יוםיום  1133



 

 
 

פזורים על פני טבעת האש במערב האוקיינוס השקט. האיים נכבשו ע"י הספרדים בשנת  - איי הפיליפינים
, ונקראו על שם פיליפ השני מלך ספרד. נופים קסומים, חופים אקזוטיים, טבע פראי, מפלים, ג'ונגלים 1521

מרכיבים את מדינת האיים הידידותית הזו. מסע בין מנילה עיר הבירה, ירוקי עד, כפרים נידחים והרי געש 
ות של בנאווה הנחשבות לפלא המטרופולין הסוערת וגן עדן של קניות וחיי לילה, לטרסות האורז המרהיב

 .עולם

  מסלול המסע
 

 מנילה -יעד ביניים  -ת"א  :טיסה  ,1יום 
 

 נחיתה במנילה  2יום 
, ניגוד שבין העיר החדשה והעתיקה, עשירהצה להיסטוריה ותרבות הצמאפשרת מנילה, בירת הפיליפינים 

 מסורת מול מודרניזציה.הגעה למנילה והעברה לבית המלון.
 מנילה לינה:  

 
   פגסנחאןמפלי  ,3יום 

אל פגסנחאן, ושייט מרתק בסירות קאנו עם שייטים מקומיים אל עבר  לאחר ארוחת הבוקר נצא בנסיעה
. בנהר זה צולמו קטעים רבים מהסרט במורד הנהרמשיך בשייט קצת יותר "רטוב" המפלים, משם נ

 טנאם. בשעות אחה"צ נשוב אל מנילה. "אפוקליפסה עכשיו" שעסק במלחמה בויי
 מנילה לינה:  

 
 טיסה לטוגגראו : טאבוק  –מנילה  ,4יום 

ופה של טוגגראו שבצפון עם בוקר נפרד ממנילה וניסע אל שדה התעופה משם נמריא בטיסה אל שדה התע
. לאחר ארוחת צהריים, נבקר במערת הנטיפים קלאו ולאחר מכן 12:15נחיתה בשעה  11:15המראה בשעה 

סבל במשך מאות שנים שמחוז הררי ומרהיב בלב מחוז קלינגה, נסיעה של כשעה וחצי אל טאבוק. טאבוק 
רכס הרי  .ם המודרני ולתייריםממלחמות שבטים עקובות מדם, ורק בעת האחרונה נפתח לאיטו לעול

טראסות אורז והנופים מעוטרים בהרכס הגבוה ביותר בפיליפינים,  שבלב המחוז הוא ""קורדיירה סנטרל
מטרים ויותר, מעבר בכפרים ושבטים  2,500מרהיבות, דרכים עקלקלות, הרים ירוקים המגיעים לגובה 

 . אקזוטיים, וחציית גשרים זעירים
 טאבוק :לינה 

 
 אל הכפר אוויצ'ן  -טאבוק: רפטינג על הנהר צ'יקו   ,5יום 

, נצא לשייט רפטינג על נהר הצ'יקו ונסיים שעות נסיעה מטאבוק 3נעמיק אל תוך מחוז קלינגה, במרחק כ 
נתוודע אל התרבות וההיסטוריה ו בארוחת צהרים לצד המפלים. נמשיך בנסיעה לצד כפרים מקומיים

ילוו הנופים הציוריים ההרריים המנומנמים, נהר  הנסיעהיות המקומיות. את לאמנוו בני המקוםשל המיוחדים 
מרהיבות שזכו לכינויי "הפלא השמיני של העולם". טרסות אורז המיוחדות של  הצ'יקו וטרסות אורז

 .קואתר מורשת עולמי של אונסהפיליפינים נבנו במשך אלפי שנים, מאפיק הנהר ועד לפסגות ההרים והן 
 כפרית מסודרת אך בסיסית -יצ'ן : אוולינה 

 



 

 
 

 סגדה  –בונטוק  –כפר המקעקעים בוסקלאן  -לובואגן   –,  אוויצ'ן 6יום 
נבקר בכפרים של שבטים מקועקעים, נראה טרסות אורז מיוחדות, ולאחר מכן נעשה את הדרך דרומה לכיוון 

עיירה המשמשת מרכז לכל שבטי שעות. נבקר במרכז ה 5בונטוק, מרכז שבטי הקלינגה  נסיעה יפה של כ 
 האזור, נמשיך לעיירה סגדה אליה נגיע בשעות אחר הצהרים. 

 סגדה כפרית: לינה
 

 קמבולו  -בנאוה  – , סגדה7יום 
יום טיול באזור סגדה: נצא להליכה בין מערות נטיפים מרהיבות, הכוללת גם הליכה בנחל הזורם בתוך 

סיעה אל נקודת המוצא לסיור רגלי אל מפלי בומוד אוק  ובסופו המערות. בתום טיול של כשעתיים נמשיך בנ
ב אל סגדה ונמשיך בנסיעה לבנאווה ואל קמבולו, הכפר בו רחצה בבריכה של המפל. בשעות אחה"צ נשו

  נעשה את הלילה. 
 קאמבולו )לינה כפרית( :לינה 

 
 "תיאטרון טרסות האורז" הגדול בעולם  –הליכה רגלית לכפר בטד , 8ום י

עלייה לתצפית המשקיפה  רק מקאמבולו לכפר בטאד וביקור בכפר בתחתית העמק לאחר ארוחת הצהריים.ט
ביקור במפלי  על טראסות האורז של בטאד, משם ניתן לחזות בטראסות ולראות את האמפי המפורסם.

 )קאמבולו שעות 3הליכה בפרקים: ביום זה סה"כ  טאפייה הממוקמים מעבר להר הסמוך לכפר בטאד.
עוד שעה מבטאד אל נקודת האיסוף  מפלים(.חזרה מה) )הליכה למפלים( ועוד שעה וחצי לבטאד(, שעה וחצי

 לבנאוה.  שם יפגוש אותנו הרכב ויסיע אותנו
 בנאווה  :לינה 

 

  המשך לבוהול - טיסה למנילה –שדה התעופה קאואין  -, בנאוה9יום 
הנחשב אחד בוהול אל האי  ממנה נצא בטיסה ילה ,עם בוקר ניסע לשדה התעופה של קאואין ונטוס אל מנ

איאס עשירה ביערות טרופיים, כנסיות מתקופת הכיבוש הספרדי סויהאיים היפים המיוחדים בקבוצת איי ה
)חלקן נבנו מאבני אלמוגים(, אתרי צלילה מרשימים, מטבח משובח וכמובן, אנשים חמים וידידותיים שתמיד 

 .ורחים הפיליפינית הידועהשמחים להפגין מקצת מהכנסת הא
 בוהוללינה  

 
 , בוהול: גבעות השוקולד והקוף הקטן בעולם   10 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"אזור המחייה של הלאחר השייט נבקר ב
, תתופעת טבע ייחודי –המפורסמות  גבעות השוקולדונמשיך אל עבר  בעל עיניים ענקיות ביותר בעולם

כשעולים לנקודת התצפית, ניתן לחזות זהות בצורתן, גודלן וצבען. היפה בגבעות אלו, שגבעות  1,268
מעלות של גבעות למרחק של קילומטרים וביניהן עדיין מתגוררים ילידי המקום. גבעות  360במראה של 

וכמובן לא נפסח על מסלול אומגות מהנה  .בשנה מסוימותהשוקולד נקראות כך בגלל צבען המתקבל בעונות 
 במיוחד. 

  בוהוללינה  
 



 

 
 

 שייט וצלילות )שנורקלינג( בשמורת הטבע הימיות    -בוהול   ,11יום 
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. 
  בוהוללינה  

 
 מנילה  -בוהול    ,12יום 

לשדה לטיסה בטרם נצא ילה וקצת זמן לקניות נמת הסיורים במלהשנפרד מבוהול ונטוס חזרה למנילה. 
 ממנילה לבנגקוק וממנה דרך אחד מיעדי הביניים לתל אביב.

 
 נחיתה בנתב"ג  ,31יום 

 
 :הערות חשובות בנושא המסלול

מזג אוויר, תקלות מכאניות וכמובן החלטות  של אילוצי זמנים, שעות אור,מסלול הטיול עלול להשתנות ב 
 המדריך בשטח. 

מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת  Xtripהסטנדרטים של חברת  
 ובטוחה. כרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר המסע.

 
 )ללא טיסות בינ"ל(  2650$-כ:מטיילים 4מבוסס על מינימום  ,מחיר המסע למשתתף בחדר זוגי

 (1100-1300$מחיר טיסות בטורקיש דרך איסטנבול או באלעל דרך הונג קונג / בנגקוק כ )
 

 מחיר המסע כולל 
  מנילה  –בוהול  –ילה מנ –קאואין טוגגראו/ –טיסות פנים מנילה 
 לילות לינה בבתי מקומיים/בקתות כפריות  2א, וכן לינה בבתי מלון מדרגת תיירות טובה או הטובים בנמצ 
  10ו  9, ארוחות צהרים בימים 4-8בימים פנסיון מלא 
 ( צפון לוזוןאוטובוס תיירים ממוזג, ובג'יפני )מיניבוס / העברות וסיורים כמצויין בתוכנית ב 
 כניסות לאתרים 
  אומגות, צלילה עם שנורקלים  : רפטינג, שייט קאנו,אטרקציות וסיורים מיוחדים כמצוין בתוכנית 
  אנגליתי דובר מדריכים מקומיים 
 

 המחיר אינו כולל
  טיסות בינלאומיות 
 תשר לנותני השירותים בחו"ל 
 )'שתייה והוצאות אישיות  )בידור, כביסה, משקאות וכו 
  חובה )כולל הטסה רפואית וספורט אתגרי( -ביטוח רפואי ומטען 
 יר כוללכל מה שאינו כתוב תחת הסעיף המח 



 

 
 הערות

  www.xtrip.co.ilהמפורסם באתר החברה  xtripכל יציאת מסע הינה בכפוף לתקנון מסעות  
 www.health.gov.ilחיסונים: יש לפנות ללשכת הבריאות המחוזית. פרטים באתר משרד הבריאות  
 www.nsc.gov.il/heהתרעות מסע: מידע בנושא התרעות באתר  

 
 ביטוח

כל משתתף מחויב בביטוח רפואי המתאים לסוג ואופי הטיול כתנאי ליציאה לטיול. אנו מציעים וממליצים  
 )'מידע משלים למטייל'(. www.Xtrip.co.ilעל ביטוחים מטעם חברת 'הראל'. פרטים מלאים באתר 

יום לפני היציאה שהיא מכסה גם נגד דמי ביטול בנסיבות  60מומלץ לרכוש את הביטוח החל מ  
 המופיעות בפוליסה, ניתן לבטלה לפני היציאה ללא תשלום.

 
 טיסות

 המסע כפוף למועדי הטיסות. 
סות או שינויים במדיניות חברות התעופה, יעודכנו מחירי הטיולים במקרה ויהיו שינויים במחירי הטי 

 והטיסות בהתאם וכמו כן שינויים בהיטלי דלק, ביטחון ומיסי נמל.
" של Divideהנוסעים החורגים ממסגרת הטיסה הקבוצתית בתאריך או ביעד החזרה, חייבים בתוספת " 

 טיסות בהתאם לתאריך או/ו יעד החזרה.על הנוסעים תחול גם תוספת הנובעת משינוי מחיר ה 150$
 דמי טיפול. 100$-הנפקת כרטיס בנקודות בונוס ע"י אקסטריפ יחויב ב 

 
 תנאי תשלום:

 עם ההרשמה 500$ מקדמה:
 יום לפני יציאת הטיול  30עד   -: יתרת התשלום

 תשלומים ללא ריבית, בהעברה בנקאית / מזומן בתשלום אחד.  3בכרטיס אשראי עד 
 תבצע במט"ח או בשקלים לפי שער דולר העברות והמחאות גבוה ביום התשלום.התשלום י

 .1%ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי, בכרטיסי אמריקן אקספרס ודיינרס תגבה תוספת של 
 

  Xtripדמי ביטול  בהודעה בכתב למשרדי 
 דמי רישום. 250$ימי עבודה לפני היציאה יוחזר מלא הסכום ששולם למעט  30עד  .1
 ממחיר שירותי הקרקע וטיסות הפנים. 25%ימי עבודה לפני היציאה דמי הביטול בסך  14ועד  29מ  .2
 ממחיר שירותי הקרקע וטיסות הפנים. 70%ימי עבודה לפני היציאה דמי הביטול בסך  4עד  13מ  .3
 ימי עבודה לפני היציאה דמי הביטול בסך מחיר המלא של הטיול. 3מ  .4
זכה את המטייל על פי תנאי הביטול המצוינים מעלה וכן בגין דמי בכל מקרה של ביטול, אקסטריפ ת .5

 ביטול הטיסות בנפרד בכפוף לתנאי הביטול של חברת התעופה.
 במידה והונפקה אשרת כניסה, יחולו מלוא ההוצאות על המטייל ללא קשר למועד הביטול. .6
 יום ממועד הביטול. 30 הכספים יוחזר למטייל בערכים דולריים / שקליים על פי יום התשלום, בתוך .7
 ה שאינם חג או ערבי חג. –ימי עבודה : יום א  .8
 . www.xtrip.co.ilהמפורסם באתר החברה  xtripכל יציאת מסע הינה בכפוף לתקנון מסעות  .9

בנסיבות המופיעות  יום לפני היציאה המכסה גם נגד דמי ביטול 60מומלץ לרכוש ביטוח נסיעות החל מ  .10
 בפוליסה, ניתן לבטלה לפני היציאה ללא תשלום.

 
 info@xtriptravel.com/    3393320-050/    5102025-03פרטים והרשמה:   
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