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En unik rundrejse i Filippinerne, der byder på det bedste af
landets vidunderlige natur.
Her får I mageløse strande, fantastiske klippeøer og krystalklart
vand i overflod, suppleret med spændende kulturelle indslag,
flodcruise i junglen og sejltur på en UNESCO-beskyttet
underjordisk flod med drypstenshuler og gamle fossiler.
Lyder det eventyrligt? Så bare vent til rejsens højdepunkt, som er
opholdet i smukke det smukke område El Nido, der byder på
små kalkstensøer og krystalklart vand i de smukkeste
omgivelser.

Chocolate Hills og lækker strandferie på Panglao

Naturfænomenet 'Underground River' på Palawan

Ø-hopping i Honda Bay ved Palawan

El Nido ø-havet med enestående natur og smukke
strande



Dagsprogram

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

Dag 2: Ankomst til Cebu,
Filippinerne
I ankommer til Cebu lufthavn. Bagagen modtages, og i
ankomsthallen venter jeres chauffør, der skal køre jer i
egen private bil til hotellet i Cebu. I indkvarteres på
Bayfront hotel eller tilsvarende.

Resten af dagen er på egen hånd til enten at slappe lidt af
oven på den lange flyvetur eller måske udforske Cebu
City lidt nærmere.

Overnatning: Bayfront Hotel (eller tilsvarende)

Dag 3: Cebu - Loboc, Bohol
Der er check-out fra hotellet senest kl. 08.00, da jeres
guide kommer og henter jer på dette tidspunkt. I skal
forlade Cebu for at komme videre til den nærliggende ø,
Bohol. Der er arrangeret privat transfer til havnen i
Cebu, hvorfra I tager færgen over til Bohol. På Bohol
siden står ny chauffør og bil klar til at modtage jer og
køre jer til jeres resort i Loboc. I har nu tre nætter i det
spændende område.

Loboc, Bohol
Loboc er en mindre by beliggende i en dal, hvor Loboc
floden snor sig igennem. Loboc skulle efter sigende være
en af de ældste byer på Bohol og kan dateres til år 1602.
Det var spanieren Fr. Juan de Torres, som det lykkedes at
overtale lokalbefolkningen til at måtte lave en spansk
bosættelse i området. Efter Torres fulgte så missionærer



South Palms Panglao
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fra Jesuitterne med bygning af kirker, klostre mv. til
følge.

I Loboc finder I således en gammel, historisk spansk kirke
med tilhørende museum og kirketårn. Kirken er hjemsted
for det berømte Loboc børnekor. Når man siger Loboc,
har man også sagt flydende restauranter og
flodkrydstogter, tarsier, lemurer og aber, som I
garanteret aldrig har set før. Loboc er også kendt for sin
musik og kaldes populært for Filippinernes musikalske
hovedstad.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Loboc River Resort

Dag 4: Loboc, Bohol |
Udflugt på Bohol inkl.
middag på bi-farm
Nyd morgenmaden og gør klar til en hel dag fyldt med
oplevelser. En privat vogn med chauffør/guide henter jer
kl. 10.00 og han skal nu de næste mange timer tage jer
med rundt til de mest interessante steder på Bohol. En
hel dag med både historie, unikt dyreliv, sjove
naturfænomener og en lækker middag med en enkelt
drink til at slutte af på. Chocolate Hills er givet den mest
berømte attraktion.

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 usædvalig 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



Delfin spotting på en heldagstur ved Panglao
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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

Efter udflugten venter der middag på en bi-farm inkl. 1
drink.

Aktivitet inkluderet: Udflugt på Bohol inkl. middag på
bi-farm
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Overnatning: Loboc River Resort

Dag 5: Loboc, Bohol |
Dagen er på egen hånd
En dag med ren afslapning eller udforskning af området. I
er jeres egen planlægger i dag. Nyd det, og gør klar til
oplevelserne, som I har i vente de næste dage.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Loboc River Resort

Dag 6: Loboc, Bohol -
Panglao, Bohol
I afhentes på jeres hotel kl. 10 og køres nu til halvøen
Panglao, som er velkendt for sine flotte strande og for
det klare vand ud for halvøen med fine muligheder for at
snorkle og dykke og således opleve Filippinerne, når det
er bedst: Under havoverfladen.

I skal bo på South Palms Resort, som er et skønt,
5-stjernet hotel beliggende direkte ved Dumaluan Beach.
En anden fremragende strand i området er den
nærliggende Alona Beach.

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.



Underground River i Palawan
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Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: South Palms Resort

Dag 7: Panglao, Bohol |
Ø-hop med delfin-spotting
Der er tidlig afgang i dag, allerede kl. 06.00. I afhentes på
hotellet og tages med til en lokal Bangka båd, som tager
jer ud på havet. Delfiner er mest aktive om morgenen,
derfor er det optimalt at være tidligt ude.

Efter at I forhåbentlig har set en masse delfiner, vil
bådmanden vise jer de smukkeste steder, man kan
snorkle, og de mest lækre strande til at solbade og slappe
af. Til frokost vil der blive tilberedt BBQ på en af de øer,
som I kommer til.
På denne tur er der også mulighed for at fodre fisk.

Udflugtens højdepunkter:

Delfin-spotting i vandet omkring Pamilacan
Snorkle og fiske ved Balicasag revet
Afslapning på Virgin Island

Aktivitet inkluderet: Heldagsudflugt med delfin-spotting
og badning/snorkeling
Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost
Overnatning: South Palms Resort

Dag 8: Panglao, Bohol |
Afslapning på hotellet
Dagen er på egen hånd til at slappe af og nyde stranden
og måske udforske nærområdet yderligere.

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 snorkle og dykke, er der en helt særlig oplevelse
i vente ved marinereservatet 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.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: South Palms Resort



Mageløse El Nido, her de berømte laguner 'Big' og 'Small'
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Dag 9: Panglao, Bohol -
Cebu - Puerto Princesa,
Palawan
Det er tid til at forlade Panglao og fortsætte oplevelserne
på Palawan. Kl. 08.00 er der afgang fra hotellet med en
privat transfer til Tagbilaran havn, hvor færgen skal tage
jer over til Cebu. På Cebu-siden venter ny vogn, der
kører jer til lufthavnen på Cebu. Herfra er der ud på
eftermiddagen afgang mod Palawan og hovedbyen
Puerto Princesa.

Bagagen modtages, og i ankomsthallen venter en
chauffør, der skal køre jer til Acacia Tree Garden, hvor I
skal overnatte de næste 3 nætter.

Resten af dagen på egen hånd.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Acacia Tree Garden

Dag 10: Puerto Princesa,
Palawan | Udflugt til
UNESCO-beskyttede
'Underground River'
Kl. 08.00 er der afhentning på hotellet. Der er arrangeret
privat transport til Sabang Beach, hvor I skal på en tur
ind til den berømte "Underground River". Et enestående
naturfænomen, som er på UNESCOs
verdensnaturarvsliste.

Med en lille lokal Bangka båd padler I på den
underjordiske flod, der løber forbi flotte
limstensformationer og fossiler, som er mere 20 millioner
år gamle. Undervejs på turen vil der bliver serveret
frokost. I er tilbage på hotellet i Puerto Princesa omkring
kl. 16.00.

Resten af dagen på egen hånd.

Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost ifm.
udflugten
Overnatning: Acacia Tree Garden



El Nido ved Palawan
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Dag 11: Puerto Princesa,
Palawan | Ø-hop i Honda
Bay
I dag står programmet på ø-hop i ø-havet ud for Puerto
Princesa. Stedet kaldes Honda Bay, og I vil komme rundt
til nogle forskellige øer med rig mulighed for at snorkle,
fodre fisk og bare nyde solen.

Honda Bay er et fantastisk sted for at bade, svømme og
snorkle. Blot 45 min. sejlads fra Puerto Princesa finder I
ø-havet med smukke øer med hvide sandstrande. Hver
enkelt ø har sine karakteristika, men især øerne Luli
Island, Starfish Island og Cowrie Island er velegnede til at
bade og snorkle. Der er flere dykkersteder i nærheden,
og sigtbarheden er fin med op til 24 m.

Starfish Island har den største koloni af søstjerner på
Palawan, heraf øens navn. Luli Island er faktisk en
forkortelse for 'Lulubog - Lilitaw', der betyder 'synk' og
'kom til syne', hvilket er, hvad der sker med øen, ved flod
og ebbe.

Cowrie Island er opkaldt efter en havsnegl kaldet
'Cowrie'. Denne ø har adskillige cabanas, en pavilion, og
flere stråtækte hytter, hvor der kan fåes massage ol.
Smuk udsigt til det omkringliggende ø-hav herfra.

Til frokost vil der blive serveret lokal BBQ og picnic.

Turens højdepunkter:

Fodring af fisk
Snorkle i krystal klart vand
Solbadning
Starfish island
Cowrie island
Lu-li island

I vender tilbage til hotellet omkring kl. 16.00. Resten af
dagen på egen hånd.

Aktivitet inkluderet: Ø-hop i Honda Bay
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost på turen
Overnatning: Acacia Tree Garden

Dag 12: Puerto Princesa,
Palawan - El Nido,
Palawan
Der er afgang fra Puerto Princesa i dag kl. 08.00 og
forude venter et par dage med mageløse naturoplevelser
i El Nido. El Nido er kendt for de fantastiske
kalkstensklippeformationer, enestående hemmelige
laguner og nogle af verdens bedste strande. Området
ligner på mange måder den thailandske Phang Nga bugt.



Taoist tempel i Cebu City
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Jeres private transfer til El Nido tager ca. 5-6 timer, med
det er uden tvivl turen værd. Fremme i El Nido køres I
straks til jeres hotel, Orange Pearl Beach Resort, der
ligger direkte på stranden ud til ø-havet.

Resten af dagen er på egen hånd. Nyd det storslåede
naturspektakel, det findes ikke bedre.

El Nido
Øen Palawan er Filippinernes helt store stolthed, og
hvert år kommer der tusindvis af gæster til øen. Palawan
byder på mange attraktioner og en af de perlerne er så
absolut området El Nido, som er noget helt for sig.

El Nido er lig med vajende palmer, fantastiske kridhvide
strande og et dramatisk landskab format af utallige
kalkstensklippeformationer. Det var her, den
amerikanske Alex Garland hentede inspiration til bogen
'The Beach', og National Geographic Travel, som ellers er
karrig med at dele roser ud, bestemte sig for nogle år
siden for, at denne isolerede skønhed fortjener en plads
på top-20-listen over verdens mest attraktive rejsemål.
Og det er ikke uden grund; naturen er helt spektakulær
både over og under vand.

Man kan uforstyrret tage på bådtur, klatre, ro i kajak og
besøge underjordiske grotter. Dykning i Filippinerne er
en uhyre populær aktivitet, og El Nido har over 30
dykkesteder, som passer til alle, hvad enten I skal lære at
dykke for første gang eller perfektionere jeres
færdigheder. For alt her handler alt om øer og hav.

Hovedbyen i området er El Nido town, som mange nok vil
kalde er en lille, søvnig landsby, men de senere år er den
dog vågnet lidt og flere barer og restauranter er kommet
til, udover flere resort. Det er her flyet fra Manila landet
og letter. Men langt de fleste tager ikke til El Nido for at
hænge ud her. Det er Bacuit ø-havet, der er den store
attraktion, og ø-hopping er en yndet aktivitet.

El Nido er et helt særligt sted, som I kan glæde jer til.

Særlige attraktioner i El Nido

Miniloc øen med Small og Big Lagoon
Dibuluan Beach Club
Entalula-stranden, uberørt, romantisk
Secret Beach
Snake Island
Simizu Island

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Orange Pearl Beach Resort

Dag 13: El Nido, Palawan |
Ø-hop i El Nido
I dag venter en herlig heldagstur rundt i det fantastiske
ø-hav. Her vil I komme til at opleve utrolige klippeøer,
smukke sandstrande og idylliske laguner. El Nido har det



Huse i Loboc Village
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hele! Dette område er helt unikt i verden. Turen varer fra
09.00 - 16.00, og sørg for, at I har nok plads på kameraet
til at få postkortbillederne i kassen, - for denne tur giver
mulighed for at få nogle af de mest beundringsværdige
postkort.

Tilbage på resortet er resten af dagen på egen hånd til
afslapning.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Orange Pearl Beach Resort

Dag 14: El Nido, Palawan |
Dagen er på egen hånd
En hel dag på egen hånd til at slappe af eller leje en båd
og tage ud på mere udforskning af El Nido-området. Det
er også muligt at leje en scooter og køre nordpå til den
smukke strand Nacpan Beach, som er kendt som den
smukkeste strand i El Nido området.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Orange Pearl Beach Resort

Dag 15: El Nido, Palawan -
Manila
I skal forlade El Nido i dag, og der er arrangeret privat
transfer til lufthavnen. I afhentes, så det passer med den
tid, hvor I skal flyve til Manila. I flyver direkte fra El Nido
til Manila. I Manila er der ligeledes arrangeret en privat
transfer ind til hotellet i Manila. Her har I en enkelt
overnatning.

Resten af dagen er på egen hånd.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Heritage Hotel Manila

Dag 16: Manila | Hjemrejse
Nyd morgenmaden på hotellet, inden det er tid til at
checke ud fra hotellet senest kl. 12.00. Der er arrangeret
privat transfer til lufthavnen i Manila, hvorfra I senere på
dagen flyver mod Danmark. I afhentes på hotellet på et
nærmere bestemt tidspunkt, som passer i forhold til,
hvornår I skal flyve hjem.

Måltider inkluderet: Morgenmad



Smukke sommerfugle i Butterfly Sanctuary

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

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

Måltider inkluderet: Måltider ombord på flyet



Priser og afgange

da
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Rejseperiode Januar - juni  - Fra-priser i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
28.498,00 DKK

Rejseperiode Juli - august  - Fra-priser i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
30.748,00 DKK

Rejseperiode September - december  - Fra-priser i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
28.498,00 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

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                

Fly t/r inkl. skatter & afgifter

Privat transfer fra Cebu lufthavn til Cebu hotel

1nat på hotel i Cebu inkl. morgenmad

Privat transfer fra Cebu hotel til Loboc hotel

3nætter på Loboc River Resort inkl. morgenmad

Bohol countrysidetur med aftensmad på bi-farm

Transfer fra Loboc River Resort til South Palms
Resort på Panglao

3nætter på South Palms Resort

Ø-hop med delfin spotting

Transfer fra South Palms til Cebu lufthavn

Fly fra Cebu til Palawan, Puerto Princesa

3nætter på Acacia Tree Garden inkl. morgenmad

Underground River tur med frokost

Honda Bay ø-hop - heldagstur med frokost

Privat transfer med 'van' fra Acacia Tree Garden til
Orange Pearl Beach Resort (El Nido)

3nætter på Orange Pearl Beach Resort eller lign.
inkl. morgenmad

Ø-hop heldagstur i El Nido inkl. frokost

Privat transfer fra Orange Pearl Beach Resort til El
Nido lufthavn

Rejse- og afbestillingsforsikring

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

Forplejning medmindre andet er oplyst

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

Eventuelle lokale afgifter/gebyrer

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Evt. visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/asien/filippinerne/det-bedste-af-filippinerne-51436?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asien/filippinerne/det-bedste-af-filippinerne-51436%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum


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
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                Bestil                

Fly fra El Nido til Manila

Lufthavnstransfer til Manila hotel

1nat i Manila på hotel inkl. morgenmad

Lufthavnstransfer som passer til afgangen med fly
hjem

tel:65656565
https://www.benns.dk/asien/filippinerne/det-bedste-af-filippinerne-51436?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asien/filippinerne/det-bedste-af-filippinerne-51436%3E

