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FILIPINI - Otoški mozaiki 13 dni 
 

 INDIVIDUALNO POTOVANJE! 
 

Dežela tisočerih otočkov in vulkanov, ujeta v zahodni del Tihega oceana, ponuja širok spekter raznolikih 
aktivnosti in posebnosti iz živalskega in rastlinskega sveta. Slovite riževe terase, tisoče koralnih grebenov, 

endemični tarziji (nartničarji), delfini in kiti, najlepše plaže sveta, spektakularna igra narave, veličasten arhipelag 
morskega življenja odmaknjenih otočkov ... so aduti, ki mamijo slehernega popotnika. Dežela je pestra in 

raznolika kot vsak njen otoček posebej. 
 

 
 

POTOVANJE SE ZAČNE IN KONČA V MANILI.  
POT IZ SLOVENIJE IN NAZAJ TRAJA DODATNE DNI (SKUPAJ 15 DNI). 

POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 

 

Odhodi v 2017: po dogovoru  
 

1. dan MANILA – otok PALAWAN, El Nido. Pristanek v šestnajst-milijonski prestolnici - Manili na Filipinih. 
Ureditev vseh formalnosti in nadaljevanje notranjega poleta na otok Palawan – El Nido. Ob pristanku sledi 

srečanje s predstavnikom ter prevoz do vaše nastanitve. Predviden hotel: LAST FRONTIER EL NIDO (notranji 
let, H*) 
 

2. dan otok PALAWAN, El Nido. Zajtrk. Kljub temu, da je Palawan najlepši med filipinskimi otoki, ostaja 
popolna neznanka na turističnem zemljevidu. V El Nido so že zdavnaj hodili kitajski trgovci nabavljat ptičja 

gnezda, ki imajo zdravilne učinke in jih uporabljajo v raznih juhah. Po ptičjih gnezdih je mesto dobilo ime, pa 
vendarle je kljub temu bolj poznano po rajski okolici štiridesetih otočkov, ki s svojimi lagunami, apnenčastimi klifi, 

skritimi peščenimi plažami, dih jemajočimi jamami in bogatim morskim življenjem uresničujejo sanje slehernega 

popotnika o raju. Tisto največ, kar lahko Filipini ponudijo, je zagotovo odkrivanje otočkov, plaž ter lagun v okolici. 
Danes si z lokalnim vodnikom ogledate sledeče otoke: Shimizu Island, 7th Commando, Secret Lagoon, Small 

Lagoon, Big Lagoon. Vrnitev v hotel in nočitev. (letalo, H*, ZK) 
 

http://lastfrontierbeachresort.com/
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3. dan otok PALAWAN, El Nido. Zajtrk. Na tem otoku so najlepše obale, najbogatejše podvodno življenje in 

najbolj nenavadne formacije kraškega arhipelaga. Nadaljujete z ogledi otočkov in sicer na današnjem sporedu so: 
Cathedral Cave, Snake Island, Pangulasian Island, Cudugnon Cave in Pinagbuyutan Island. Zvečer si po želji lahko 

privoščite večerjo na obali; ste za juho iz ptičje sline? Po tem slovi El Nido daleč pred vsemi! Za vzdušje poskrbijo 

prižgane svečke, šum valov in nežen vetrič. Potem pa se začne zares, afrodiziak iz ptičje juhe začne delovati na 
vsakega drugače: karaoke, disko, ples in še kaj. Nočitev. (H*, ZK) 
 
4. dan otok PALAWAN, El Nido. Zajtrk. Organiziran je zopet ogled preostalih otočkov: Star Beach, Helicopter 

Island, Secret Beach, Hidden Beach in Matinloc Shrine. S terenskimi vozili že drvimo proti vrhu spektakularnega in 
še vedno aktivnega vulkana, vse dokler se improvizirana cesta ne konča. Zadnji del poti prehodimo vse do vrha, 

kjer nas po surovi mesečevi pokrajini pričaka še v krater ujeto turkizno jezero – široki biser modro zelene barve. 

Po želji skočimo v jezerski krater ali se popeljemo s čolničkom po jezeru. Spust nazaj v dolino, kosilo in vožnja v 
bližnji Tarlac. Nočitev. (H*, ZK) 
 
5. dan otok PALAWAN, El Nido. Zajtrk. Zadnji ogled še neraziskanih otočkov, ki jih ogledate: Cadlao Island, 

Natnat Beach, Bukal Beach, Pasandigan Beach in Paradise Beach. Vrnitev v hotel in nočitev. (H*, ZK) 
 
6. dan otok PALAWAN, El Nido. Zajtrk. Dan prepuščen lastnemu raziskovanju in uživanju rajskih plaž. Nočitev. 

(H*, Z) 
 

7. dan otok PALAWAN, EL Nido - CEBU. Polni vtisov poletite v CEBU. Po zajtrku prevoz do letališča. Notranji 

polet na otok Cebu. Srečanje z voznikom in prevoz v Oslob Cebu (cca 3 ure vožnje). Nočitev. Predviden hotel: 
EDEN RESORT. (notranji let, H, Z) 

 

     
 

8. dan otok CEBU. Zajtrk. Zgodnje jutro, ko vse še mirno spi, je pravi trenutek za srečanje s sesalci, ki so v 

tukajšnjih vodah zelo pogosti. Izlet ogleda kitov morskih psov in Oslob-a. Srečanje s temi morskimi sesalci ne 
pusti nikogar ravnodušnega. Morda se potopite z dihalko med temi čudovitimi nežnimi orjaki. Ob povratku še 

počitek za kosilo. Vrnitev v hotel. Nočitev. (H, ZK) 
 

9. dan otok CEBU. Zajtrk. Dan prost za samostojno raziskovanje in uživanje na plaži. Možnost potapljanja, ki si 
ga lahko priskrbite v resortu. Nočitev. (H, Z) 
 

10. dan otok CEBU – otok TAGBILARAN BOHOL. Zajtrk. Čez dan sledi vožnja do otoka Bohol s trajektom 
(cca 5 h vožnje). Ob prihodu na otok srečanje z voznikom, ki vas odpelje do vašega hotela. Predviden hotel: DIVE 

THRU RESORT.  Nočitev. (H, Z, ladja) 
 

   
 

11. dan TAGBILARAN BOHOL. Zajtrk. Dan prost za samostojno raziskovanje in uživanje na plaži. Možnost 

potapljanja, ki si ga lahko priskrbite v samem resortu. Nočitev. (H, Z) 
 

12. dan TAGBILARAN BOHOL – izlet na Pamilican Island in Balicasag Island. Po zajtrku odhod na izlet 
za ogled delfinov in kitov nato nadaljevanje ogleda vasice na otoku Pamilacan Island, kjer imate postanek za 

http://eden.ph/
http://divethruresorts.com/
http://divethruresorts.com/
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kosilo na plaži in naprej še odhod na Balicasag Island, kjer imate čas za snorklanje in plavanje v tamkajšnjem 

koralnem grebenu. Okvirno ob 16 uri povratek nazaj do Alona Beach in prihod v hotel ob pribl. 17 uri. Nočitev. 
(H, ZK) 
 

13. dan  TAGBILARAN BOHOL - polet v MANILO. Zajtrk. Danes se dokončno poslovite od morja; je potrebno 
iti proti domu, da bi vedeli, kako vam je bilo lepo. Prevoz do letališča in polet v Manilo. Konec potovanja. (Z, 

letalo) 
 

Cena na osebo v dvoposteljni sobi znaša od:                      1.497 EUR 
 
Cena (pri 2 udeležencih) vključuje: notranje lete po programu, nočitve po opisu v programu, prehrano glede 

na oznake pri vsakem dnevu potovanja, prevoze in oglede z avtobusom in drugimi vozili, lokalne vodnike, izlete 
po programu, vse vstopnine po programu, stroške priprave in organizacije potovanja. 
 

Obvezna doplačila (na osebo): 
- izstopna taksa s Filipinov – plačilo na kraju samem: približno 13 EUR, 

- letališke pristojbine za notranje lete - plačilo na kraju samem: približno 7 EUR. 
 

Doplačilo po želji (na osebo): 
- odstopnina v primeru višje sile: 4,56 % vrednosti potovanja, 

- napitnine – priporočljivo vodnikom na kraju samem. 
 
MOŽNO DOPLAČILO DO VIŠJE KATEGORIJE NASTANITVE: 

- CADLAO RESORT v EL NIDO, 
- SUMILON BLUEWATER v SUMILON ISLAND CEBU, 

- AMORITA RESORT v BOHOL, 

Cena na osebo od 560 eur. 
 

DRUGI PODATKI: 
VIZE: Za bivanje do 21 dni slovenski državljani ne potrebujemo vizuma. Potrebujemo potni list, ki je veljaven vsaj 

6 mesecev po zaključku potovanja. 
 

ZDRAVJE: Obveznih cepljenj za to potovanje ni. Na nekaterih območjih obstaja možnost okužbe z malarijo 

(predvsem riževe terase in Palawan). 
 

Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar, d.o.o. so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga 
na voljo na vseh prodajnih mestih. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da jih v celoti sprejema. 
 

MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2.  
PRIPRAVA POTOVANJA: 24. April 2017.  
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar. 
 
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:    
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja   P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico 
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice  P –  lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, več posteljne sobe …)  
H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice   PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina       
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic  O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba ...) 
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V primerih, ko v državi potovanja ni predpisane 
kategorizacije namestitev, je ocena kategorije v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev. 
 

 

http://cadlaoresort.com/
http://www.bluewatersumilon.com.ph/
http://www.amoritaresort.com/

