
 

 

 

 
 

השוכנים בדרום מזרח אסיה, בארכיפלג השני בגודלו בעולם, שנמצא בקצה המערבי של  הפיליפינים,
מאוכלסים. כל האיים הרריים  0,777איים, מהם רק  0,777 -האוקיאנוס השקט, הם עולם קסום של למעלה מ
וף קו הח -הרי געש פעילים, והמאפיין המשמעותי ביותר 02ומרביתם מכוסים בג`ונגל פראי, מצויים בהם 

היפהפה, מהארוכים בעולם. מים צלולים, אקלים טרופי, שוניות עוצרות נשימה ועולם חי תת ימי הופכים את 
  .בילויים ופינוקים צלילה ושנרקולהטבע וההרפתקאות, הפיליפינים לגן עדן אמיתי עבור חובבי 

 
יים, טיפוס להרי געש, אל שבטים נעלמים, מפלים חבו םזהו מסע המשלב נהיגה שטח בג'ונגלי על המסלול:

 2,277שייט בסירות קאנו בנהר מוקף יערות טרופיים היישר אל מפלי פגסנחאן הסוערים, גלישה באומגה )
מטר( הארוכה באי לוזון, שנורקלים במפרץ היפה של פוארטו גאלרה בו נגלה את העולם התת ימי המרהיב 

 י נחשב לאחד האיים היפים ביותר בעולם.שבתחומו באתרי צלילה מרהיבים, ופינוק ומנוחה באי בורקא
 

( הוא שם גנרי לשמונה קבוצות ילידיות החיות באי מינדורו. על אף שהם מוגדרים Mangyansשבטי המאנגיאן )
מאוצר המילים שלהם משותף. הם נבדלים  07%כקבוצה אתנית אחת בפועל לכל שבט דיאלקט משלו ורק 

גנטיים הייחודיים של כל שבט. למשל לשבט  -נובע ממאפייניו האתנו האחד מהשני גם במראם החיצוני, השוני 
מקורות מלאזיים. שבטי המנגיין חיים בחברות שלוות  Hanunuoמקורות מונגוליים ולשבט   Tadyawan-ה

ושוחרות שלום בהשוואה לשבטי הציידים של צפון לוזון או שבטי הלוחמים של הדרום. הם עוסקים בעיקר 
יהם העיקריים הם בטטות, אורז וצמח הנקרא טארו שגבעוליו, עליו ושורשיו ניתנים למאכל. בחקלאות, גידול

אמונה ברוחות חסרות גוף ואלים בעלי תכונות , ן היא האנמיזםאנגיאהאמונה הדתית המסורתית של בני המ
 .מבני השבטים אימצו את הנצרות 27% -כ נפשיות הדומות לאלו של האדם.

 

 

 פיליפינים
 לוזון מידורו ובורקאי –מסע בין איים 

 בג'יפים אל הרי געש, מפלים, 

 ג'ונגלים ושבטים נעלמים, בתיבול  

 יום 13 –אתרי צלילה וחופים קסומים 



 

 

 

 מסלול המסע
 

 מנילה  -איסטנבול  –, ת"א 1יום 
 נצא בטיסה דרך איסטנבול למנילה בירת הפיליפינים.

 
 קלארק - במנילה, 2יום 

ולאחר ארוחת ערב מפנקת  מרכז הפעילות הכלכלית והתרבותית של המדינה., ירת הפיליפיניםב ננחת במנילה
 נמשיך בנסיעת אוטובוס אל העיירה קלארק אליה נגיע בשעות הערב המאוחרות.

 Holiday Inn Clark קלארק: לינה: 
 

 הר הגעש פינטובו -, תחילת מסע ג'יפים  3יום 
על הג'יפים ונצא לדרך אל עבר המכתש של הר הגעש פינטובו. לאחר שנגיע למעבר ההרים נרד נתארגן 

מהרכבים ונצא להליכה קצרה ביער השופע צמחים ופרפרים בדרכנו אל לוע הר הגעש ובו אגם קטן המוקף 
 .ר למלוננולעת ערב נחזו. בסלע הוולקני. בדרך חזרה נעצור לביקור בכפרי שבט האייטה על מורדות הר הגעש

 Holiday Inn Clark קלארק: לינה: 
 

 פגסנחאןזיפ ליין ומפלי  ,4יום 
ונתנסה בזיפ ליין )מסלול אומגות(. בדרך שטח מרתקת לעבר מפלי פגסנחאן. בדרך נעצור  נפרד מקלארק ונצא

"רטוב" בזרם מהיר ובשייט בחזרה  קאנו עם שייטים מקומיים אל עבר מפלי המים. שייט מרתק בסירותנצא ל
 המהיר במורד הנהר הגועש. 

 Caliraya Golf Resortינה: ל 
 

 , מלוזון למינדורו אל פוארטו גאלרה5יום 
העיירה בטנגס נמשיך מנעלה על הרכבים בדרכנו אל פורטו גאלרה שבאי מינדורו. לאחר ארוחת הבוקר 

לנהיגה שטח מאתגרת לאורך במעבורת עם הרכבים אל קלפאן. נאכל ארוחת צהרים בקלאפן ולאחריה נצא 
 .. אזור זה נחשב אחד מאתרי הצלילה היפים בפיליפיניםהחופים

 Marco Vincent Resortינה: פורטו גלרה: ל 
 
 
 

 
 

http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/clark/clfrp/hoteldetail
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/clark/clfrp/hoteldetail
http://mountainlakeadventure.com/index.php
http://www.marcovincent.com/


 

 שייט ושנוקרלינג בין האיים–פורטו גאלרה  ,6יום 
אתר צלילה  מהווה, לכן זנים ימיים 0777-ה מהווה בית לכפוארטו גלרנצא לשייט בין האיים של פורטו גאלרה. 

אחר הצהרים נצא בנסיעה לנקודת תצפית שם יתגלה לפנינו נוף פנורמי  .אלמוגים ריפישופע בהייחודי וצבעוני 
 לעיר סבנג לארוחת הערב. מדהים של פורטו גאלרה כולה. משם נמשיך

 Marco Vincent Resortינה: פורטו גלרה: ל 
 

 קלפן -מפלי טורקאן  ,7יום 
. טורקאןלאחר נסיעת נופית מרשימה נגיע אל היציאה למפלי  .של האי מינדורו ותהכפרינצא דרומה אל הדרכים 

נרחוץ בבריכות נתפנק בארוחת צהריים בסגנון ונצא למסע בתוך הנחל הצלול. נעלה על עגלות רתומות לבפלו 
 .בין כפרים ושדות אורז אל עבר העיירה קלפאן בה נלוןנמשיך את דרכינו  פיקניק. בשעות אחה"צ

 Pilipiniana Hotelינה: קלפאן: ל 
 

 רוחס -מפלי קרצ'ה  –, קלפן 8יום 
דרים על מטר. מקלפן נ 0022יום מרתק של נסיעות שטח במרומי הרכסים למרגלות הר באקו הנישא לגובה 

לאחר נסיעה שטח אתגרית נגיע אל מפלי קרצ'ה לרחצה, מנוחה וארוחת צהריים.  הכביש לאורך אגם ניוג'ן.
בשעות אחה"צ נמשיך לטפס בין כפרי השבטים הילידים המקומיים של האי, נבקר בכפרים, נעצור לתצפיות 

 נוף מרשימות ולעת ערב נגיע אל העיירה רוחס בה נלון.
 Kabayan Hotelינה: ל 

 
 שייט לבורקאי  -טאגאסקאן יום שוק בכפר  –, שבטי המאנגיאן 9יום 

. נתרשם מתרבותם ואורך חייהם המסורתי נבקר בשוק המיוחד של הכפרנצא אל עבר כפרי המאנגיאן. עם שחר 
נמשיך אל העיירה בוללקאו לאחר מכן של בני השבטים, נתארח לכוס תה מקומי באחד הבתים המקומיים. 

לוחות הזמנים נרד לחוף ונהנה משחייה וצלילה עם שנורקלים בשמורת טבע ימית בהתאם ללארוחת צהרים. 
נסתרת במפרץ קסום ומיוחד. לאחר ארוחת ערב נפרד מהג'יפים ונעלה למעבורת לעיירה קטיקלן באי פנאי 

 . "גן העדן"אי וממנה בשייט קצר האי בורקאי 
 Henann Gardenינה: ל 

 
 , יום פעילות בבורקאי 11יום 

האי בורקאי והאיים הקטנים סביב היום תהיה לנו הזדמנות לגלות מקרוב את החופים והמפרצים היפים של 
נשוט מחוף אל חוף, נרחץ במים הכחולים, נצלול מקסימים, האיים בין הגן עדן לאלמוגים בורקאי, נצא לשייט ב

 . קלים לצפייה מקרוב בשלל האלמוגיםעם שנור
 Henann Gardenינה: ל 

 
 ללא פעילות  – בורקאי , 11יום 

 יום מנוחה לסתלבט ופינוקים באי בורקאי.
 Henann Gardenינה: ל 

 
 ת"א –מנילה  –בורקאי  12יום 

בהתאם לשעה הטיסה  .לאחר ארוחת בוקר נצא בטיסה אל מנילה, עם ההגעה ניסע לרובע מקאטי המפורסם
 נותיר זמן לקניות ובילויים ולאחר ארוחת ערב נצא לשדה התעופה לטיסה דרך אחד מיעדי הביניים לתל אביב.
 

  תל אביב, נחיתה ב 13יום 
 בשעות הבוקר נחיתה בתל אביב

 
   3895$מחיר המסע למשתתף בחדר זוגי: 

 375$תוספת למטייל בחדר יחיד: 
 

 מחיר המסע כולל 
  ת"א  -איסטנבול   -מנילה  -איסטנבול  –טיסות בינ"ל במסלול ת"א 
  נילה  מ -בוקראי )קליבו( טיסות פנים 
 העשויים להשתנות עד יציאת המסע. 72.22.0722 -המחיר כולל מסי נמל והיטלי דלק ובטחון הנכונים ל 

http://www.marcovincent.com/
http://www.filipinianacalapan.com/
http://www.kabayanhotel.com.ph/accommodations/
http://henann.com/boracay/henanngarden/
http://henann.com/boracay/henanngarden/
http://henann.com/boracay/henanngarden/


 

 לינה בבתי מלון מדרגת תיירות טובה או הטובים בנמצא 
 טיול ,למעט בימי הטיסהפנסיון מלא בכל ימי ה 
 אוטובוס תיירים ממוזגמיניבוס / העברות וסיורים כמצויין בתוכנית ב 
  מטיילים ברכב( 0מיצובישי פג'רו /מונטרו, לנדקרוזר וכד' )מבוסס על  –ג'יפים בנהיגה עצמית 
  ג'יפ מוביל 
 מכשיר קשר בכל ג'יפ 
 דלק לג'יפים 
 כניסות לאתרים 
  אטרקציות וסיורים מיוחדים כמצוין בתוכנית 
  מדריך ישראלי מצוותXtrip   /Tripology 
 מדריך מקומי טיול דובר אנגלית 
 תשר לנותני השירותים בחו"ל 

 
 המחיר אינו כולל

 )'שתייה והוצאות אישיות  )בידור, כביסה, משקאות וכו 
  אתגרי(חובה )כולל הטסה רפואית וספורט  -ביטוח רפואי ומטען 
 תוספת למטייל בחדר יחיד 
  בג'יפ 0/0למעוניינים להיות  007$עלות מקום ריק בג'יפ 
 כל מה שאינו כתוב תחת הסעיף המחיר כולל 
 
 
 

 הערות
 www.xtrip.co.il המפורסם 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  

 
 הג'יפים

 ברת השכרת הרכב לבין הנהגים. השכרת הרכב נעשית ישירות בין ח 
 בעת השכרת הרכב ימסרו המטיילים את כרטיס האשראי שלהם כביטחון לחברת ההשכרה כמקובל. 
 הג'יפים הנם מחברת השכרה ובאחריותם וכוללים ביטוח לקטגוריית רכב זו. 
   2277$גובה ההשתתפות העצמית הינה קרה של נזק לרכב )אם באשמתכם או לא( או גניבה, מב 
 מתווכת בלבד בין חברת הינה   xtripכול תביעה בגין נזק לרכב הוא על אחריות השוכרים בלבד. חברת  

 ההשכרה לבין הלקוח.
 כל חיוב בגין נזק לרכב שכור כל שהוא שתחויב בכרטיס האשראי של השוכר היא על אחריותו בלבד. 
 שנים לפחות.  0נהיגה וברשותו רישיון  00הנהיגה בג'יפ מותנית בכך שגילו של הנהג מעל  

 
 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 המופיעות  07את הביטוח החל מ מומלץ לרכוש  
 בפוליסה, ניתן לבטלה לפני היציאה ללא תשלום.

 
 טיסות

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

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

 על הנוסעים תחול גם תוספת הנובעת משינוי מחיר הטיסות בהתאם לתאריך או/ו יעד החזרה. 227$
 דמי טיפול. 277$-יחויב ב הנפקת כרטיס בנקודות בונוס ע"י אקסטריפ 

 

http://www.xtrip.co.il/
http://www.xtrip.co.il/
http://www.health.gov.il/
http://www.nsc.gov.il/he
http://www.xtrip.co.il/


 

 תנאי תשלום:
 עם ההרשמה 277$ מקדמה:

 יום לפני יציאת הטיול  07עד   -: יתרת התשלום
 תשלומים ללא ריבית, בהעברה בנקאית / מזומן בתשלום אחד.  0בכרטיס אשראי עד 

 התשלום יתבצע במט"ח או בשקלים לפי שער דולר העברות והמחאות גבוה ביום התשלום.
 .2%לשלם בכל כרטיסי האשראי, בכרטיסי אמריקן אקספרס ודיינרס תגבה תוספת של ניתן 

 
  Xtripדמי ביטול  בהודעה בכתב למשרדי 

 דמי רישום. 027$ימי עבודה לפני היציאה יוחזר מלא הסכום ששולם למעט  07עד  .2
 סות הפנים.ממחיר שירותי הקרקע וטי 02%ימי עבודה לפני היציאה דמי הביטול בסך  20ועד  02מ  .0
 ממחיר שירותי הקרקע וטיסות הפנים. 07%ימי עבודה לפני היציאה דמי הביטול בסך  0עד  20מ  .0
 ימי עבודה לפני היציאה דמי הביטול בסך מחיר המלא של הטיול. 0מ  .0
בכל מקרה של ביטול, אקסטריפ תזכה את המטייל על פי תנאי הביטול המצוינים מעלה וכן בגין דמי ביטול  .2

 בנפרד בכפוף לתנאי הביטול של חברת התעופה.הטיסות 
 במידה והונפקה אשרת כניסה, יחולו מלוא ההוצאות על המטייל ללא קשר למועד הביטול. .0
 יום ממועד הביטול. 07הכספים יוחזר למטייל בערכים דולריים / שקליים על פי יום התשלום, בתוך  .0
 ה שאינם חג או ערבי חג. –ימי עבודה : יום א  .2
 .www.xtrip.co.il המפורסם באתר החברה  xtripכל יציאת מסע הינה בכפוף לתקנון מסעות  .2

יום לפני היציאה המכסה גם נגד דמי ביטול בנסיבות המופיעות  07מומלץ לרכוש ביטוח נסיעות החל מ  .27
 בפוליסה, ניתן לבטלה לפני היציאה ללא תשלום.

 
 info@xtriptravel.com/    3383321-151/    5112125-13ים והרשמה:   פרט

http://www.xtrip.co.il/
http://www.xtrip.co.il/
mailto:info@xtriptravel.com

