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Filippinernes helt store varemærke er naturen med dens
storslåede oplevelser til lands og til vands. På denne tur vil netop
dette være i højsædet. En af de mest majestætiske og
smukkeste dyr i vandet er hvalhajen, som I får mulighed for at
svømme med i Donsol i Bicol-regionen, som er et naturligt
mødested for disse smukke skabninger. Her finder I også et
landskab som er præget af aktive vulkaner. På en trekkingtur
kommer I helt tæt på den unikke natur natur og samfundet
omkring.
Ingen rejse til Filippinerne uden lækker strand og snorkling.
Rejsen slutter en skøn badeferie i snorkleparadiset ved Puerto
Galera, berømt for stor diversitet i livet under havoverfladen.
Opholdet på det dejlige, ikoniske Fridays hotel i Puerto Galera
fuldender oplevelserne og rejseeventyret.
Dette er et rejseforslag, som kan tilpasses 100% efter jeres
behov og ønsker.

Historiske oplevelser i storbyen Manila

Svømning med hvalhajer

Trekking ved vulkanen Mt. Mahon

Ophold på dejlige Fridays i badeparadiset ved Puerto
Galera



Dagsprogram

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

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
vedkommende 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 minibus
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
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
Den amerikanske kirkegård
Roxas boulevard
Kulturcentret

Intramuros-området
Intramuros er et spansk ord og betyder 'indenfor
murene' og henfører således til den gamle, historiske



Den gamle katedral i Manila
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bydel, der lå indenfor fæstningsmurene. Det var
spanieren Miguel López de Legazpi, 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 ind 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

Dag 4: Manila - Legazpi - Donsol |
Resten af dagen på egen hånd
Nyd morgenmaden på hotellet, indtil det er tid til at
checke ud og blive afhentet på hotellet af guiden. Der er
transfer til Manila lufthavn, hvorfra I skal flyve sydpå
mod byen Legazpi, der ligger i Bicol-regionen. Her venter
en helt særlig oplevelse.

Fremme i Legazpi er der arrangeret privat transfer til
Donsol på vestkysten af området. Her ligger Elysia Beach
Resort, hvor I skal bo de næste 3 nætter. Resortet ligger
direkte ud til stranden og er et af de bedste i dette
område. Der er ca. 1 times kørsel. fra Legazpi til Donsol.

Elysia Beach Resort



Snorkle med Hvalhajer ved Donsol
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Elysia Beach Resort er et charmerende hotel, hvor I
kommer til at bo i autentiske pælehuse, kaldet Nipa Huts.
Værelserne er enkle og rustikke. Resortet er det eneste
med pool i området. Her er alle forudsætninger for at få
slappet godt af. Stranden ved Elysia Beach Resort er sort
sandstrand på grund områdets vulkanske oprindelse.

Resten af dagen på egen hånd.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Elysia Beach Resort

Dag 5 - 6: Donsol | På udkig efter
hvalhajen
I dag venter en mulighed for en helt særlig oplevelse. I
farvandet ved Donsol lever mange hvalhajer, og I skal ud
på havet for at spotte de smukke hvaler, som det i tillæg
er muligt at snorkle/svømme med. Inden I kommer ud på
vandet, bliver I introduceret til hvalhajen, hvad det er for
et dyr, hvordan det har det i området, og hvordan man
skal færdes med disse giganter. Ejerne af hotellet er
meget dedikerede til bevarelsen af hvalhajerne i
området.

Efter denne introduktion er det ud på havet sammen med
nogle professionelle 'spottere', der via deres erfaring har
en god fornemmelse for, hvor hvalhajerne kan være.

Hajerne lever nemlig i det fri, hvilket gør oplevelsen
autentisk og spændende på en helt anderledes og unik
måde.

Der er snorkeludstyr og sikkerhedsudstyr med på båden,
så det eneste I skal gøre er at lytte til instrukserne og
nyde oplevelsen.

Hvis ikke hvalhajen ses på den første dag, er der
mulighed for at gentage turen dagen efter. (Men som
altid, når vi har med dyr at gøre, er der ingen garanti for,
at hvalhajerne er der lige netop, når I besøger området.
Dermed heller ingen garanti for, at I kommer til at
svømme med det enestående dyr).

Efter 3-4 timer på havet vender I retur til jeres hotel, og
resten af dagen er på egen hånd. Gå en tur langs
stranden og find jer evt. en restaurant i nærområdet,
hvor I kan spise. Desuden er der ikke langt ind til Donsol
by.

Hvalhajen
Hvalhajen er verdens største og samtidig mest ufarlige
haj. Hvalen er fredet i mange lande, fordi bestanden
konstant mindskes. Hvalhajen er kendt for at være
fredelig og venlig og skader ikke/generer ikke andre dyr
omkring dem. Hvalen er helt ufarlig for mennesker.
Hvalhajen bliver gennemsnitligt næsten 10 m. lang og
vejer ca. 9 tons. Hvalhajen lever hovedsagelig af bittesmå
krebsdyr, småfisk og blæksprutter.

Hvalhajen er grundlæggende en fisk, verdens største.
Hunnerne lægger æg, der forbliver inde i maven, og det



Elysia Beach Resort i Donsol
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er også her at ungerne ruges ud. Hun kan have op til 300
kæmpeæg i sig på én gang. Når ungerne kommer ud af
æggene er de typisk 65 cm lange. Ungerne bliver typisk
inde i moderen et stykke tid, inden de fødes rigtigt og
svømmer ud i havet.

De senere år har især Filippinerne udviklet en særlig
hvalhajsturisme, hvor man kan dykke/snorkle/svømme
med hvalhajer.

En helt særlig - og ganske ufarlig - oplevelse, som man
ikke kan opleve mange andre steder på kloden.

Aktivitet inkluderet: 3-4 timer på havet for at spotte
hvalhajen med mulighed for at snorkle med den/dem
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Elysia Beach Resort eller tilsvarende

Dag 7: Donsol - Legazpi | Tuba vandfald
og en kulinarisk oplevelse i Legazpi
Efter morgenmaden skal I checke ud fra Elysia Beach
Resort. I afhentes på hotellet kl. 08.00, og I er på vej
tilbage til Legazpi. På vejen tilbage kører I gennem
Tuba-provinsen, hvor I skal se og opleve det lokale liv på
landet. I går en tur gennem regnskoven i området frem til
et smukt vandfald, hvor der gøres stop for at svømme og
nyde stilheden. Tilbage ved jeres mini-van går turen nu til
Legazpi. I kører direkte til jeres hotel for natten Casa
Simeon.

Det er nemlig også her, at dagens kulinariske oplevelse
finder sted. Bicol-regionen er kendt for sit køkken, og
derfor er der arrangeret en 'cooking class' på hotellet,
hvor I selv for lov til at prøve at lave de lokale retter
Liang og Bicol Express. I begynder kl 16.00, og der tid nok
til at I kommer godt ned i detaljerne med madlavningen,
hvilket er en god ting, for I skal selv nyde maden
efterfølgende.

Resten af dagen er på egen hånd.

Aktiviteter inkluderet: Udflugt til Tuba provinsen &
Cooking Class på Casa Simeon
Måltider inkluderet: Morgenmad og middag
Overnatning: Casa Simeon

Dag 8: Legazpi | Heldagsudflugt til
vulkanen Mt. Mayon
Lidt udenfor Legazpi ligger den store, og aktive, vulkan
Mt. Mayon og troner med sin smukke, symmetriske form.
Et ganske imponerende syn, som I i dag skal se nærmere
på. En af områdets mest yndede aktiviteter er trekking
ved vulkanen, og det er netop, hvad I skal: På trekkingtur
ved vulkanen og så tæt på, som det er muligt. Mt. Mayon
er den mest aktive vulkan i Filippinerne, og derfor tages
alle de sikkerhedsforanstaltninger, der kan, forud for
trekket.

Uanset hvilken form trekket får, er I sikret en stor



Gammel spansk kirke i Legazpi

salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

naturoplevelse, som samtidig er fuld af kulturelle indtryk
fra lokallivet omkring vulkanen.

Trekket tager 7-8 timer, og der er inkluderet frokost i
forbindelse med turen. Tilbage på hotellet er I sikkert
godt møre i benene og trænger til at slappe af.
Aftensmaden kunne passende indtages på Casa Simeon.

Aktivitet inkluderet: Heldagsudflugt til Mt. Mayon.
Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost
Overnatning: Casa Simeon

Dag 9: Legazpi - Manila - Puerto Galera
| Resten af dagen på egen hånd
Det er tid til at forlade Bicol, og der flyves igen retur til
Manila. I Manila lufthavn er der arrangeret privat
transfer, der skal tage jer til det sidste rejsemål på denne
rundrejse: Puerto Galera området lidt syd for Luzon.
Transporten til Puerto Galera er over land og vand. Det
tager ca. 1,5 time, inden I er ved havnebyen Batangas.
Her venter en færgeoverfart på ca. 1 time, og der sejles
direkte til stranden ved jeres hotel, Fridays. Velkommen
til et af Filippinerne mere berømte hoteller, Fridays, hvor
flere måske kender søsterhotellet på Boracay, der i
mange år har været kendt som et af Boracays mest
autentiske luksushoteller.

Resten af dagen er på egen hånd til at nyde hotellet og de
eksotiske omgivelser.

Puerto Galera
Blot få timers rejse fra Manila ligger Puerto Galera i det
nordøstlige hjørne af øen Mindoro. Her finder I en
enestående samling af bugter og øer, der tilsammen
danner en af landets top attraktioner mht. at snorkle og
dykke. Puerto Galera er det spanske ord for
'galleonernes havn' refererende til, at denne dybe,
naturhavn, beskyttet godt på alle sider, var de lokales og
sidenhen spaniernes favoritsted at sætte anker. Det er
det stadig i dag, hvor galeonerne er erstattet af
speedbåde, yachts og andre mindre både. Området
omkring Puerto Galera er fuld af smukke strande, frodig
regnskov, høje bjerge og fossende vandfald. Der er igen
muligheder for at udforske det bjergrige landskab enten
til fods, på mountainbike eller med jeepney.

Men vandet er helt klart stedets største attraktion.
Krystalklart, lunt og med god sigtbarhed er havet her
helt ideelt for at svømme, sejle, surfe, snorkle og dykke.

Fridays
Fridays er et af områdets nyeste luksushoteller og ligger
på den lille ø Paniquian, der er relativt uspoleret og
hjemsted for den berømte strand, Haligi Beach. Fridays
har sin egen strand, Boquete Beach. Fridays beliggenhed
er helt ideel for at ø-hoppe rundt i området, der er kendt
for sine mange bugter og strande med fine muligheder
for at bade, snorkle og dykke.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Fridays



Fridays Resort i Puerto Galera
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Dag 10 - 14: Fridays, Puerto Galera |
Afslapning og et enkelt ø-hop
Nyd dagene på Fridays og i Puerto Galera området.
Dagene er stort set på egen hånd undtagen på dag 11,
hvor der er inkluderet et ø-hop rundt i området. Vi
anbefaler, at I selv medbringer snorkeludstyr, selv om
dette er medbragt på båden. Undervandslivet i Puerto
Galera er enestående og skal ses med egne øjne.
Diversiteten af fisk og koraller og tilhørende farverigdom
er exceptionel og er kendt verden over af erfarne
dykkere. Der er inkluderet frokost under ø-hoppet.

Udflugtens højdepunkter:

Snorkling
Fodre fisk
Gåtur i lokal fiskerlandsby
Afslapning og BBQ på en af de mange lækre
strande i området

Resten af dagen er på egen hånd.

Aktivitet inkluderet: Ø-hop på dag 11
Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost på dagen
med ø-hop (dag 11)
Overnatning: Fridays

Dag 15: Puerto Galera - Manila |
Resten af dagen er på egen hånd
Selv om I sikkert gerne vil blive på det skønne resort, er
det i dag tid til at forlade Puerto Galera området og
vende retur til Manila. I kommer tilbage til Manila på
samme måde, som I kom til Puerto Galera, og om alt går
vel og trafikken flyder fint, vil I være i Manila på 3 timer. I
køres direkte til jeres hotel i Manila.

Resten af dagen er på egen hånd til evt. shopping, gåture
i det gamle Manila eller afslapning på hotellet. En af
Asiens største shopping centre ligger en lille gåtur, eller
en kort køretur med shuttle-bussen, fra hotellet.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Heritage eller tilsvarende

Dag 16: Manila | Hjemrejse
Det filippinske eventyr lakker mod enden. Det er tid til at
checke ud fra hotellet, hvilket er senest kl. 12.00. Der er
arrangeret privat transfer til lufthavnen i tide, så det
passer med jeres flyafgang mod Danmark. Der vil være et
flyskifte undervejs mod Danmark.

Måltider inkluderet: Morgenmad og forplejning på flyet



Fridays Resort i Puerto Galera
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Dag 17: Hjemkomst til Danmark
Der er ankomst til Danmark i løbet af dagen.

Måltider inkluderet: Forplejning på flyet



Priser og afgange
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Rejseperiode 01. marts - 22. juni  2020  - Fra-priser i kr. pr. person | Standardværelse

I delt dobbeltværelse
17.198,00 DKK

Rejseperiode 23. juni - 31. juli  2020  - Fra-priser i kr. pr. person | Standardværelse

I delt dobbeltværelse
18.698,00 DKK

Rejseperiode 01. august - 14. december  2020  - Fra-priser i kr. pr. person | Standardværelse

I delt dobbeltværelse
17.698,00 DKK

Rejseperiode 15. december - 28. februar  - Fra-priser i kr. pr. person | Standardværelse

I delt dobbeltværelse
19.198,00 DKK

Rejseperiode 01. marts - 22. juni  2021  - Fra-priser i kr. pr. person | Standardværelse

I delt dobbeltværelse
17.198,00 DKK

Rejseperiode 23. juni - 31. juli  2021  - Fra-priser i kr. pr. person | Standardværelse

I delt dobbeltværelse
18.698,00 DKK

Rejseperiode 01. august - 14. december  2021  - Fra-priser i kr. pr. person | Standardværelse

I delt dobbeltværelse
17.698,00 DKK

Rejseperiode 15. december - 28. februar  - Fra-priser i kr. pr. person | Standardværelse

I delt dobbeltværelse
19.198,00 DKK

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



Hvad er inkluderet i prisen?
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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 og afgifter.Flyskifte undervejs.

Privat transfer i Manila fra lufthavn til hotel

2nt. i Manila på Heritage hotel ( eller tilsvarende)
med morgenmad

Byrundtur i Manila i mini-van med A/C

Privat transfer i Manila fra hotel til lufthavn

Fly fra Manila til Legazpi

Privat transfer i Legazpi fra lufthavn til hotel

3nt. på Elysia Beach Resort i Donsol inkl.
morgenmad

Udflugt på havet for at spotte og evt. snorkle med
hvalhajer

Tuba vandfaldstur med transfer til Legazpi

Kulinarisk oplevelse i Legazpi

Heldagstur med trekking til Mt. Mayon vulkanen

2nt. på Casa Simeon

Transfer fra Casa Simeon til lufthavnen i Legazpi

Fly fra Legazpi til Manila

Transfer fra Manila lufthavn til Batangas

Bådoverfart fra Batangas til Puerto Galera

6nt. på Fridays inkl. morgenmad

Heldags ø-hop med BBQ frokost på strand

Drikkepenge

Øvrig forplejning

Øvrige entréer

Afbestillings- og rejseforsikring

Eventuelle lokale gebyrer/afgifter

tel:65656565
https://www.benns.dk/asien/filippinerne/natur-hvalhajer-og-fantastisk-strandferie-51434?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asien/filippinerne/natur-hvalhajer-og-fantastisk-strandferie-51434%3E
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer
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                Bestil                

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

Transfer fra Fridays til Batangas inkl. bådoverfart

Transfer fra Batangas til Manila

1nt. i Manila på Heritage hotel (eller tilsvarende)

Transfer fra Heritage hotel til Manila lufthavn

tel:65656565
https://www.benns.dk/asien/filippinerne/natur-hvalhajer-og-fantastisk-strandferie-51434?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asien/filippinerne/natur-hvalhajer-og-fantastisk-strandferie-51434%3E

