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En fantastisk rejse, der byder på unik kultur og den smukkeste
natur, som Filippinerne har at byde på med enorme risterrasser,
lækre strande og unikke naturfænomener.
Dette er en rejse for de, der gerne vil opleve lidt af hvert. Fra
naturundere af en anden verden til små, hyggelige strande og
mødet med den venlige lokalbefolkning. Diversiteten sikrer, at
man ikke kommer til at kede sig med ensartede oplevelser. Hop
med og få en god bid af, hvad Filippinerne har at byde på.
Dette er et rejseforslag, som kan tilpasses 100% efter jeres
behov og ønsker.

Risterrasserne i Banaue & Ifugao folket

Chocolate Hills på Bohol

Skønne strande og øer ved Panglao øen

Manilas spanske koloniarv



Dagsprogram

da
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark
Der er afrejse fra Danmark i løbet af dagen. Der flyves
mod Manila i Filippinerne. Der vil være et flyskifte
undervejs til Manila.

Måltider inkluderet: Måltider ombord på flyet.

Dag 2: Ankomst til Manila
| Resten af dagen på egen
hånd
I ankommer til Manila i løbet af dagen. I bliver mødt af
jeres lokale guide i ankomsthallen, hvorefter guiden
tager jer med til hotellet. I bliver indkvarteret på
Heritage hotel (eller lign) ca. 30 minutter fra lufthavnen.

Hotellet ligger centralt i Manila og er en god base for at
udforske de omkringliggende historiske områder.

Dagen er på egen hånd indtil i aften, hvor guiden har
arrangeret et informationsmøde for jer og jeres
medrejsende. Her kommer I til at høre mere i detaljer om
de forestående rejseeventyr i Filippinerne.

Måltider inkluderet: Måltider ombord på flyet.
Overnatning: Heritage eller tilsvarende

Dag 3: Manila | Byrundtur i
minivan med A/C
Efter morgenmaden er det tid til dagens oplevelser i
Manila. Guiden møder jer kl. 08.00 på jeres hotel og
introducerer jer til dagens aktivitet, som er en byrundtur
i Manila. I sætter jer godt tilrette i den kølige mini-van og
køres nu rundt til forskellige historisk interessante
steder i Manila. En rundtur, der vil give jer et godt billede



Malata kirken i Manila i Intramuros-området
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af, hvad Manila kan byde på af historie og kultur.

Turen vil bl.a. tager jer forbi følgende højdepunkter:

Intramuros, den gamle spanske muromkransede
bydel
Fort Santiago; den gamle fæstning i Intramuros
Rizal Park
American cemetery
Roxas boulevard
Cultural center complex

Intramuros-området
Intramuros er et spansk ord og betyder 'indenfor
murene' og henfører således til den gamle, historiske
bydel, der lå indenfor fæstningsmure. Det var spanieren
Miguel López de Lagazpi, der i 1571 grundlagde Manila.
Manila var således på den tid hovedstad for den nye
spanske ø, og byen blomstrede rigtigt i det 17. og 18.
århundrede. Byen blev dengang omgivet af 6 meter
tykke mure og indenfor murene etablerede man så de i
dag berømte monumenter som Katedralen, Fort
Santiago, San Agustin kirken og universitetet. Bymurene
var på den tid også omgivet af voldgrave, som var der
indtil 1905, hvor de blev fyldt op.

2. Verdenskrig var desværre hård ved den gamle bydel
og meget blev ødelagt. En hel del er etableret igen.
Intramuros har ikke helt fordums glans, men her er dog
tilstrækkelig med koloniatmosfære og -bygninger til at
det er en stor oplevelse.

Perlen i den gamle bydel er kirken San Agustin, som var
den første kirke indenfor murene i 1587. Kirken er den
eneste, der overlevede bombardementet under 2.
Verdenskrig og er i dag optaget på UNESCOs
kulturarvsliste for sin barokke skønhed.

Andre interessante områder på byrundturen:
The American Cemetry & Memorial i Manila er til minde
om de amerikanere, der kæmpede mod japanerne under
2. Verdenskrig. Det er den næststørste amerikanske
kirkegård udenfor USA, kun overgået af kirkegården i
Normandiet. Her ligger 16.636 amerikanere begravet. Et
imponerende mindesmærke, som går inde under huden.
Rizal Park er en historisk park i Manila. Udover at være
en af de største byparker i Asien, er parken kendt for to
historiske højdepunkter: Henrettelsen af den filippinske
frihedshelt José Rizal i 1896 og udråbelsen af
Fillippinernes uafhængighed af USA d. 4.7 1946. Rizal
Park ligger langs med Roxas Boulevard, som er byens
livlige og populære havnepromenade. Vejen er opkaldt
efter landets 5. præsident Manuel Roxas.

Efter rundturen i Manila, sættes I af på jeres hotel.
Resten af dagen er på egen hånd til at udforske Manila.

Aktivitet inkluderet: Byrundtur
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Heritage eller tilsvarende



Banaue risterrasser på Luzon i det nordlige Filippinerne
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Dag 4: Manila - Banaue
I dag går turen i den nordlige retning til Banaue, kendt for
en af verdens naturvidundere, nemlig risterrasserne.
Turen er lang og begynder kl. 07.00, men er uden tvivl
det værd. Undervejs stoppes der for at få mulighed for at
besøge toilettet, se de lokale markeder langs vejen, samt
områder med smukt lokalhåndværk. Ved ankomst til
Banaue bliver I indkvarteret på et lokalt Guest House.

Lad det være sagt med det samme. Det er
naturoplevelserne, som er luksus på denne del af turen.
Alt andet er i den enkle, rustikke ende af skalaen, men
den naturmæssige skønked og den unikke kultur i
området opvejer til fulde manglen på vesterlandsk
komfort.

Men her skal I se risterrasser, rigtig mange risterrasser.
Så mange, at hvis man lagde de enkelte terrasser efter
hinanden, ville de nå halvvejs rundt om jorden! De lokale
beboere planter stadig ris og grøntsager på terrasserne -
med deres egne hænder!

Banaues risterrasser. UNESCO-verdensarv siden 1995.
Banaue er helt unikt, så er det sagt. Et af verdens
absolutte menneskeskabte naturundere er i vente.
Banaue risterrasserne blev skabt for mere end 2000 år
siden af det filippinske urfolk Ifugao. Ifugao folket var
tidligere kannibaler og erfarne i træskærearbejde. Deres
store evner som træskærere ses med de mange 'Bulols'
(hellige træfigurer), der står overalt i risterrasserne.
Figurerne tjener ikke som 'risguder', som mange vil

fortælle, men som 'risvogtere'.

Banaue området har hele 5 områder med risterrasser,
der er optaget på UNESCOs verdensarvsliste: Batad,
Bangaan, Mayoyao, Hungduan og Nagacadan. På denne
trekkingtur vil I komme til at opleve Batad og Bangaan
terrasserne. Hertil kommer et besøg i den
afsidesliggende landsby Cambulo, som har sine egen
fantastiske risterrasser.

Risterraserne kan opleves på mange måder, men vi gør
det på den rigtige måde med trekking gennem
rismarkerne med det ene fabelagtige vista til
risterrasserne efter det andet.

Batad terrasserne går for at være helt spektakulære på
grund af dels mængden af risterrasser og dels på grund af
det nærmest amphiteater-lignende fremtoning. Bangaan
er en bjergtagende lille landsby, der ligger smukt placeret
mellem de frodige rimarker.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Greenview Lodge eller tilsvarende

Dag 5: Trek fra Banaue -
Cambulo
Efter morgenmaden begynder trekkingturen i det
vidunderlige område. I dag går turen fra Banaue til



Ifugao folket, som lever i og af risterrasserne
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Cambulo. Turen vil foregå på kanterne af risterasserne,
og I kommer helt tæt på den lokale landsbybefolkning. I
passerer smukke bjerglandskaber og flotte vandfald. En
yders majestætisk gåtur!

Undervejs holdes en pause for at spise frokost på et
lokalt spisehus. Ved ankomst i den lille landsby Cambulo
village, bliver I indkvarteret på Cambulo guest house.
Her nydes aftensmaden.

Aktivitet inkluderet: Trek på 3-4 timer
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og aftensmad
Overnatning: Cambulo Guest House eller tilsvarende

Dag 6: Trek fra Cambulo -
Batad
Efter morgenmad går turen videre fra Cambulo til Batad.
En lettere tur på et par timer, langs risterasser og smuk
natur. Ved ankomst til Batad er der mulighed for at
komme helt tæt på lokalbefolkningen, og se hvordan de
stadigvæk lever som deres forfædre. En smuttur til
Tappiyah Falls er anbefalelseværdig for at få en frisk
dukkert.

I nat overnatter I på Simon's Inn og samme sted nydes
aftensmad med udsigt udover den smukke natur.

Ifugao-folket

Ifugao-folket er vel det nærmeste urfolk, som findes i
Filippinerne. Ifugao betyder 'bjergfolk' og dette folkeslag
bor i dalene i provinsen Ifugao på den nordlige del af øen
Luzon. Man regner med at der eksisterer i omegnen af
200.000 mennesker af denne stamme. De taler et
vestaustronesisk sprog og ernærer sig stort set
udelukkende ved dyrkning af ris på ofte ganske smalle
kunstvandede marker, der er anlagt på terrasser op ad
stejle bjergsider; deres særegne huse, ligger typisk i små
klynger blandt risterrasserne. Ifugao-folket er bl.a. kendt
for risterrasserne i Banauedalen og for deres
træskærerarbejder.

Deres huse er særlige ved at de er treangulære, bygget
på 4 pæle. Man har adgang til husene ad en stige, som
trækkes op om natten, således at ingen uvedkommende
kan trænge ind.

Ifugaos religion rummer et stort antal guder og ånder, og
risdyrkningen er i alle stadier ledsaget af religiøse
ceremonier; tidligere var Ifugao- folket kannibaler.

Aktivitet inkluderet: Trek på 2-3 timer
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og aftensmad
Overnatning: Simon's Inn eller tilsvarende

Dag 7: Trek Batad -
Bangaan - Banaue



De berømte Chocolate Hills på Bohol, Filippinerne
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Det er tidligt op i dag for allerede kl. 07.00 fortsætter
trekket. I dag går turen til Bangaan landsby, og denne del
er nok den sværeste del af trekket. Men der er ingen
grund til 'frygt' for tempoet er tilpasset 100%, så alle kan
være med.

På vejen passeres flere lokale landsbyer med mulighed
for at tage en masse unikke billeder. Der vil også være
pause undervejs ved et lokalt spisehus. Fremme i
Bangaan landbyen stopper I i vejsiden på hovedvejen,
hvorefter I skal med lokal transport tilbage til jeres
indkvartering i Banaue, hvor det hele begyndte.

Her nydes aftensmaden, og der er tid til at slappe af oven
på de sidste dages aktiviteter..

Aktivitet inkluderet: Trek på 3-4 timer
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og aftensmad
Overnatning: Green View Lodge eller tilsvarende

Dag 8: Banaue - Manila
I dag går turen tilbage mod Manila. Der er afgang om
morgenen og I når frem til Manila sidst på
eftermiddagen/først på aftenen efter en lang tur på 8-9
timer. Der er overnatning i Manila, inden der i morgen
flyves sydpå mod Bohol og Panglao, hvor der venter et
herligt strandophold med endnu flere oplevelser.

Måltider inkluderet: Morgenmad

Overnatning: Heritage eller tilsvarende

Dag 9: Manila - Panglao,
Bohol
Nyd morgenmaden på hotellet, inden der er transfer til
lufthavnen i Manila, hvor I med et formiddagsfly flyver
mod Bohol. Øen som er kendt for deres "Chocolate Hills"
og yderst flotte strande og natur. Ved ankomst til
lufthavnen i Tagbilaran, bliver I i ankomsthallen mødt af
jeres chauffør, som vil køre/guide jer til det valgte
overnatningsstedet på den populære halvø Panglao.

Resten af dagen er på egen hånd til at indrette sig på
hotellet, nyde et godt måltid mad og en kølig drink. Få
slappet af for allerede i morgen går det løs igen med
oplevelser.

Overnatning Standard: Alona Tropical Beach Resort
eller tilsvarende
Overnatning De Luxe: South Palms Resort

Dag 10: Panglao, Bohol |
Udflugt til Chocolate Hills
Nyd morgenmaden på hotellet, inden I kl. 08.00 bliver



Alona Beach på Panglao halvøen på Bohol
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hentet på hotellet af guiden, der skal tage jer med på
udflugt til de berømte Chocolate Hills; et usædvanligt
naturfænomen, som kun findes på Bohol.

Chocolate Hills
Chocolate Hills ligger på selve Bohol og er en af de mest
populære naturseværdigheder i Filippinerne. De mange,
ganske symmetriske, høje danner en helt usædvanlig
geologisk formation, og man har stadig ikke fundet ud af,
hvad det skyldes. Her er rigtig mange høje, og ingen har
det helt eksakte tal, men man regner med, at der er
mellem 1268 og 1776 høje, større eller mindre i højde og
drøjde. De fleste høje er mellem 30 og 50 m, men de
højeste når 120 m. i vejret. Højene strækker sig over et
50 km2 stort område og rummer hele 3 byer: Batuan,
Sagbayan og Carmen.

Højenes navn kommer af, at i den varme, tørre sæson
bliver farven på græsset, der dækker højene, helt
chokoladefarvet. Udenfor den tørre sæson er højene
grønne. Så med lidt god vilje ligner det hundredvis af
chokoladeboller, der strækker sig så langt øjet rækker.
Imellem højene finder I typisk rismarker og andet
landbrugsland.

Kun to af højene er blevet udviklet med henblik på
turister. En af dem, Sagbayan Peak, byder på uhindret
udsigt til de mange høje. En usædvanlig oplevelser er i
vente.

Chocolate Hills er ikke de eneste ting, I skal opleve på
dagens tur. Der er andre godter i vente. Andre

højdepunkter på udflugten:

Blood Compact Site. Dette er et vigtigt historisk
sted, da det var her at spanieren Legazpi og
RajahSikatuna indgik den første venskabstraktat,
kendt som "Sandugo", mellem de to kulturer og
civilisationer
Baclayon Church and Museum. Baclayon kirken er
nationalarv i Filippinerne. Det er den ældste
spanske kirke i landet fra 1727 og den ældste
koralstenskirke i hele Asien. I museet kan I se
genstande fra kirkens tidligste periode
Bilar manmade forest. En 2 km. lang
menneskeskabt skov af mahognitræer.
Reservat for Spøgelsesaber. Spøgelsesaben,
Tarsier, er den mindste primat i verden og samtidig
den eneste primat der udelukkende lever af kød.
Cruise på Loboc floden
Sommerfuglereservat. Et besøg i reservatet med
mere end 300 forskellige sommerfugle.
Souvenir shop

Tilbage på hotellet er det måske tid til en svalende
dukkert i poolen eller i havet.

Aktivitet inkluderet: Heldagsudflugt til bl.a. Chocolate
Hills
Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost
Overnatning Standard: Alona Tropical Beach Resort
eller tilsvarende
Overnatning De Luxe: South Palms Resort



Udflugt med mulighed for at spotte delfiner
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Dag 11: Panglao, Bohol |
Dagen på egen hånd til
afslapning
Dagen er på egen hånd til at slappe af og nyde stranden
og måske udforske nærområdet.

Panglao Island
Panglao Island er en lille ø sydvest på Bohol, og er
optaget på UNESCOs naturarvsliste på grund af øens
usædvanlig rige biodiversitet i havet omkring øen og
øens generelle varierede landskab med bakker og flade
områder. De fleste kommer i sagens natur til Panglao for
at bade ved de dejlige strande og bare slappe af oven på
en sansemættet rundrejse i det øvrige Filippinerne.

Er I til at snorkel og dykke, er der en helt særlig oplevelse
i vente ved marine reservatet Balicasag, der ligger ca. 10
km. sydvest for Panglao. Mageløst klart vand og flotte
rev at snorkle og dykke ved - OG ikke mindst muligheden
for at se og opleve delfiner. Øen er ikke præget af de
fineste sandstrande, men det er heller ikke derfor, man er
her, - det er havet.

Når I ikke at komme ud til Balicasag i dag, så kommer
muligheden i morgen på heldagsudflugten rundt til nogle
af områdets idylliske øer, herunder Balicasag.

Måltider inkluderet: Morgenmad

Overnatning Standard: Alona Tropical Beach Resort
eller tilsvarende
Overnatning De Luxe: South Palms Resort

Dag 12: Panglao, Bohol |
Delfintur med ø-hop
Nyd morgenmaden og gør jer klar til en skøn dag på
vandet. 08.00 bliver I hentet med båd foran resortet og
bragt ud på vandet for at spotte delfiner. Der vil være
snorkeludstyr ombord på båden, hvis man er frisk på at
tage en tur i vandet ved et af de mange flotte koralrev på
vejen. Turen stopper ved flere øer med lækkert vand og
herlige strande i vente. I er tilbage ved resortet omkring
kl. 15.00.

Resten af dagen er på egen hånd.

Udflugtens højdepunkter:

Delfin spotting i vandet omkring Pamilacan
Snorkle og fiske ved Balicasag reef
Afslapning på Virgin island

Aktivitet inkluderet: Heldagsudflugt med delfin-spotting
og badning/snorkeling
Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost ifm.
delfinturen



Cebu City - Den gamle spanske basilika
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Overnatning Standard: Alona Tropical Beach Resort
eller tilsvarende
Overnatning De Luxe: South Palms Resort

Dag 13 + 14: Panglao,
Bohol | Dagene på egen
hånd til afslapning
Nyd dagene, som er helt på egen hånd til at slappe af og
nyde stranden og måske udforske nærområdet. I har
allerede oplevet rigtig meget, så det er nok ok at tage et
par dage, hvor der er tid til at slappe af og få fordøjet de
mange oplevelser. Måske lidt selvforkælelse med en
Spaoplevelse? Især på South Palms Resort er der
mulighed for et større udvalg af behandlinger.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning Standard: Alona Tropical Beach Resort
eller tilsvarende
Overnatning De Luxe: South Palms Resort

Dag 15: Panglao, Bohol -
Cebu City
Det er tid til at forlade Panglao. I afhentes på jeres valgte

resort for en privat transfer ned til båden, der kan sejle
jer til Cebu. Ved ankomsten til havnen i Cebu, er der igen
arrangeret privat transfer til jeres hotel i Cebu City. Her
har I en enkelt overnatning, inden det i morgen er tid til
at påbegynde hjemrejsen mod Danmark.

Jeres hotel ligger centralt i Cebu City i nærheden af
indkøbscentre, restauranter, kulturelle monumenter mm.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Bayfront hotel eller lign.

Dag 16: Hjemrejse mod
Danmark
Der er arrangeret en privat transfer, der skal køre jer fra
hotellet i Cebu City til lufthavnen. En fantastisk, unik
rejse er til ende i et meget anderledes asiatisk land.
Masser af oplevelser og sikkert fede billeder er med i
bagagen hjem.

OBS! I Cebu lufthavn skal der betales lokal afrejseskat på
850 peso/person = Ca. 110 kr./person (kurs pr.
15.4-2019). Beløbet skal betales i kontanter. Så husk at
beholde nogle peso til dette.

Der vil være et til to flyskift på vejen hjem.

Måltider inkluderet: Morgenmad og måltider ombord på



Central Plaza i Manila, nær Intramuros-området
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flyet.

Dag 17: Ankomst til
Danmark
Der er ankomst til Danmark i løbet af dagen.

Måltider inkluderet: Måltider ombord på flyet.



Priser og afgange
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Rejseperiode 01. august - 14. december  - Fra-priser i kr. pr. person | Alona Beach Resort

I delt dobbeltværelse
21.698,00 DKK

Rejseperiode 15. december - 28. februar  - Fra-priser i kr. pr. person | Alona Beach Resort

I delt dobbeltværelse
23.898,00 DKK

Rejseperiode  01. marts - 22. juni  - Fra-priser i kr. pr. person | Alona Beach Resort

I delt dobbeltværelse
21.698,00 DKK

Rejseperiode 23. juni - 31. juli  - Fra-priser i kr. pr. person | Alona Beach Resort

I delt dobbeltværelse
23.898,00 DKK

Rejseperiode 01. august - 14. december  - Fra-priser i kr. pr. person | South Palms Resort

I delt dobbeltværelse
24.748,00 DKK

Rejseperiode 15. december - 28. februar  - Fra-priser i kr. pr. person | South Palms Resort

I delt dobbeltværelse
26.298,00 DKK

Rejseperiode 01. marts - 22. juni  - Fra-priser i kr. pr. person | South Palms Resort

I delt dobbeltværelse
24.248,00 DKK

Rejseperiode 23. juni - 31. juli  - Fra-priser i kr. pr. person | South Palms Resort

I delt dobbeltværelse
25.798,00 DKK
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Venligst kontakt os for priser for enkeltværelse og hvis I er flere end 2, som rejser sammen.
Hvis I er 3 personer, der bor sammen i samme værelse, vil den 3. soveplads ofte være en madras på gulvet.

Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Economy Extra: Fra kr. 3.650

Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Business Class: Fra kr. 12.650

Venligst kontakt os for priser for enkeltværelse og hvis I er flere end 2, som rejser sammen.
Hvis I er 3 personer, der bor sammen i samme værelse, vil den 3. soveplads ofte være en madras på gulvet.

Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Economy Extra: Fra kr. 3.650

Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Business Class: Fra kr. 12.650



Hvad er inkluderet i prisen?

da
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Vi sidder klar ved telefonerne
mandag - fredag fra kl 08:30 - 17:00

Fly t/r inkl. skatter, afgifter og transfers. Flyskifte
undervejs.

3nt. i Manila med morgenmad

Rundtur i Manila i privat køretøj

Kulturelt stop på vejen til Banaue

Banaue tur 5 dg./4 nt. med måltider og udflugter
inkl. jf. program

Flybillet indenrigs i Filippinerne fra Manila til
Tagbilaran

6nt. på strandresort i Panglao med morgenmad.
Standard eller De-Luxe mulighed for indkvartering.

Heldagsudflugt til Chocolate Hills og meget andet

Delfintur med ø-hop

1nt. på hotel i Cebu med morgenmad

Rejse- og afbestillingsforsikring

Indkvarteringer, ture og transfer, der ikke er
nævnt i programmet

Forplejning medmindre andet er oplyst

Entréer ud over de i programmet angivne

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

Eventuelle lokale skatter/afgifter

Afrejseskat fra Cebu på 850 peso/person = ca. 110
kr/person (Kurs per 10. marts 2021). Betales i
kontanter.

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Evt. visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/asien/filippinerne/det-klassiske-filippinerne-51433?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asien/filippinerne/det-klassiske-filippinerne-51433%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

