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En fantastisk rejse til 5 øer i Filippinerne med en super blanding
af storbyoplevelser, filippinsk kultur og dejlig strandferie. Ideelt for
de, der gerne vil kombinere ny viden og kulturelle indtryk med
afslappende badeferie.
Her får I alt lige fra storbyoplevelser i Manila og Cebu og hvide
sandstrande og tropisk ø-hop på Panglao og Siquijor, over
kulturelle oplevelser som Chocolate Hills på Bohol, Intramuros i
Manila og historiske kirker på Siquijor til museumsbesøg,
kulturelle gåture og besøg ved bjergsøer i Dumaguete.
En virkelig varieret tur, som har noget for alle og enhver.
Dette er et rejseforslag, som kan tilpasses 100% efter jeres
behov og ønsker.

Manilas og Cebu Citys historiske attraktioner

5 nt. på luksushotel på Panglao

Fantastisk snorkeling og dykning ved Panglao,
Siquijor og Dumaguete

Historiske højdepunkter på Negros



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
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
det 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
af, hvad Manila kan byde på af historie og kultur.

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



Manilas katedral
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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
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 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

Dag 4: Manila - Bohol -
Panglao



Alona Beach på Panglao
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Nyd morgenmaden på hotellet, inden der er transfer til
lufthavnen i Manila, hvor I skal med et formiddagsfly mod
Bohol. Bohol er kendt for "Chocolate Hills" og de yderst
flotte strande og den smukke natur. Ved ankomst til
lufthavnen i Tagbilaran, bliver I, i ankomsthallen, mødt af
jeres chauffør, som vil køre/guide jer til jeres
overnatningssted 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: South Palms Resort

Dag 5: Panglao | Udflugt til
Chocolate Hills inkl.
frokost
Nyd morgenmaden på hotellet, inden I kl. 08.00 bliver
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 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



Oplevelser på Siquijor
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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.

Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost ifm.
udflugten
Overnatning: South Palms Resort

Dag 6: Panglao | Delfintur
med ø-hop
Nyd morgenmaden og gør jer klar til en skøn dag på
vandet. Kl. 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.
Turen stopper ved flere øer med lækkert vand, og herlige
strande er 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 revet
Afslapning på Virgin island

Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost ifm.
udflugten
Overnatning: South Palms Resort

Dag 7: Panglao |
Heldagsudflugt inkl.
frokost på bifarm
Nyd morgenmaden på hotellet, og gør jer klar til flere
oplevelser. I afhentes på jeres hotel af guiden, der nu
tager jer i bil rundt til Panglaos mest interessante steder.

Turens højdepunkter:



Snorkeling ved Apo Island er perfekt
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Hinagdanan Cave. Hinagdanan cave er en af
Panglaos store attraktioner. En mindre, men meget
smuk drypstenshule med både stalakitter og
stalagmitter som omgiver en underjordisk sø.
Panglao watchtower. Et landemærke på Panglao.
Et sekskantet tårn i 5 etager. Bygget i 1851. I
relativ dårlig forfatning i dag på grund af et
jordskælv i 2013.
Dauis Church. En smuk, spansk kirke fra 1863 som
blev påbegyndt af Julio Saldano.
Café Lawis. En charmerende café, der ligger bag
Dauis kirken. Skulle have en god chokolade soufflé
kage.
Alona Beach. Efter sigende den bedste strand på
Panglao.
Shell museum. "One-of-a-kind" Shell Museum med
mere end 100 forskelligartede konkylier, store som
små.

Der afsluttes med en dejlig frokost på Bohol Bee Farm,
kendt for sin gode mad baseret på økologiske,
egenproducerede produkter.

Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost ifm.
udflugten
Overnatning: South Palms Resort

Dag 8: Panglao |
Afslapning ved stranden
South Palms Resort er det perfekte sted at slappe af. Så
brug tiden på at få læst en bog, få slappet lidt af og måske
udforske lidt af det lokale liv på egen hånd.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: South Palms Resort

Dag 9: Panglao - Siquijor
Nyd morgenmaden på hotellet, inden det er tid til at
forlade Panglao for nye ø-oplevelser på øen Siquijor, der
ligger syd for Panglao. I afhentes på jeres hotel og bliver
kørt til havnen i Tagbilaran. Her tager I selv færgen til
Siquijor. Ved havnen på Siquijor venter ny chauffør og bil,
der skal køre jer direkte til jeres hotel på øen.

Resten af dagen på egen hånd.

Siquijor Island
For rigtig mange filippinere er Siquijor en mystisk ø, som,
man mener, er forbundet med heksekunst og det
ukendte hinsides. Sandt er det, at øen er kendt for sine
healere, der brygger traditionelle salver til moderne
sygdomme. Men i dag er den mest populære healing nok
mere en herlig cocktail og en strandstol med udsigt til
havet. På Siquijor finder I fantastiske muligheder for at



Twin Lakes ved Dumaguete
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dykke og snorkle, flere vandfald og vandrestier i
regnskoven i centrum af øen. Som så mange andre steder
i Filippinerne er det kun muligt at svømme, når der er
'flod', og det tilrådes at bære badesko på grund af de
mange søpindsvin.

Væsentlige attraktioner på Siquijor

Fantastiske Paliton Beach
Cambugahay og Lugnason vandfaldene
Det 400 år gamle Banyan Tree ved Campalanas
San Isidro klostret, det ældste i Filippinerne
Mt. Bandila-an, øens højeste bjerg med 557 moh.

Coco Grove Beach Resort
Coco Grove Beach Resort er et populært resort, og ikke
uden grund! Det ligger ved en dejlig, privat strand på ca.
700 meter og har en meget tilbagelænet og rolig
atmosfære. Her er hyggelige hytter og værelser, der alle
har egen veranda ud til en fin og dejlig have, hvor der er
hele tre swimmingpools. I kan vælge mellem tre
forskellige restauranter, hvoraf de to ligger lige ud til
vandet. Her er dejlige omgivelser og fred og ro, men også
mulighed for en masse aktiviteter til lands og til vands.
Der er kun WiFi i receptionen, men forbindelsen er ikke
super, så I skal væbne jer med tålmodighed.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Coco Grove eller tilsvarende

Dag 10: Siquijor |
Ø-rundtur
Nyd morgenmaden på hotellet og gør klar til dagens
udflugt, som er en ø-rundtur på Siquijor. I afhentes kl.
10.00 på jeres hotel, og foran venter 5 timers sightseeing
med masser af kulturelle og historiske attraktioner.
Hertil kommer et besøg ved en healer og ved et af øens
store vandfald. På et passende tidspunkt gøres der stop
med mulighed for købe noget spiseligt og drikkeligt.

Turens højdepunkter:

Det 400 år gamle balete (banyan) træ
St. Isidore konventet/klostret
Cambugahay vandfaldet
Enrique Villanueva
Shell museum
Bolo-bolo Healer
St. Francis of Assisi Church
Det gamle klokketårn

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Cocogrove eller tilsvarende

OBS! Tag kontanter med til frokost og indgang de
forskellige steder.



Universitetet i Dumaguete
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Dag 11 - 12: Siquijor | Tid
til afslapning ved stranden
Et par dage på Siquijor med tid til afslapning, badning, og
hvad man nu lige har lyst til.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Cocogrove eller tilsvarende

Dag 13: Siquijor -
Dumaguete
Det er tid til at forlade Siquijor i dag. Når I har nydt jeres
morgenmad, køres I til havnen, hvor I stiger ombord på
en båd, som sejler vestpå mod byen Dumaguete. Byen
ligger på øen Negros, hvor smukke naturoplevelser og
masser af filippinsk historie venter.

Dumaguete
Dumaguete er en pænt stor, hyggelig by, som især er
kendt for sit store universitet, den populære
havnepromenade og det mørke, vulkanske sand på
strandene. Området er populært blandt dykkere på
grund af de mange, gode dykkesteder, og adskillige
hoteller i området har tilknyttet dykkercentre. Trods det
at dykningen her er rigtig god, er der bestemt god plads
under vandet. Hvis I er rigtig, rigtig heldige kan man

dykke med hvalhajer! Andre gode dykkeroplevelser fåes
ved Apo Island.

Dumaguetes lille bycentrum er ligeså hektisk, støjende
og kaotisk, som alle andre asiatiske byer. Men det er jo
charmen ved Asien. Men byens populære havnefront
med de mange up-market barer, restauranter og
madvogne byder på en fin udsigt til havet og tiltrækker
naturligt mange besøgende.

Dumaguete har flere fine attraktioner som det gamle
klokketårn, St. Catherine of Alexandria Cathedral, flere
festivaler, god shopping og mange restauranter inklusive
Sans Rival Coffee Shop med lækre kager.

Negros
Øen Negros, hvor Dumaguete ligger, er en meget
populær ø, fordi den har så meget at tilbyde: Bjergrigt
indre, uspolerede strande, masser af fine koralrev og
samtidig en urban vibe. Dette gælder især den sydlige del
af øen, hvor Dumaguete er det naturlige centrum med
både universitet og mange gode resorts, restauranter og
barer.
I den nordlige del af øen finder man byen Bacolod med et
godt lokalt køkken, byen Silay, som er et nærmest
levende museum med sine mange historiske huse og de
kølige bjerghoteller ved Mt. Kanlaon. Et godt alternativ
til strandene i syd.
Negros er en to-delt ø på grund af bjergkæden, der løber
nord/syd på øen. Den vestlige del af øen kaldes for
Negros Occidental, har Bacolod som hovedstad og her
tales Ilonggo. Den østlige del kaldes Negros Oriental, har



Klokketårnet i Dumaguete på Negros
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Dumaguete som hovedstad og her tales Cebuano.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Thalatta Beach Resort eller lign.

Dag 14: Dumaguete |
Heldagsudflugt på Negros
inkl. frokost
Nyd morgenmaden på resortet, inden det er tid til at
være klar til dagens udflugt, som er en byrundtur i
Dumaguete og nærmeste omegn. På turen vil I få et fint
indblik i kulturen i området og byens hstoriske steder.

Turens højdepunkter er:

Besøg ved Silliman University. Dette universitet er
fra 1901 og var det første amerikanske universitet
i Filippinerne og i hele Asien. I dag har Silliman 10
colleges, 5 skoler og tre institutter med samlet
mere end 9600 studerende fordelt på mere end 30
lande.
Besøg ved Claytown Pottery
Besøg i Ninoy Aquino Park. En stor smuk park
opkaldt efter politikeren Aquino, der blev myrdet i

1983. Her finder I gigantiske Acacietræer og
smukke blomsterbede overalt. I baggrunden troner
det høje Mt. Talinis.
Besøg ved Convention Center
Besøg ved det livlige lokale marked
Besøg i Sta. Catalina de Alexandra Church &
Bellfry. En smuk, gammel kirke med en lang
historie. Blev påbegyndt i 1754 og afsluttet i 1776.
Det er den ældste stenkirke på Negros. Ved siden
af kirken står stadig et af fire klokketårne, der var
engang. klokketårnet er fra 1811. Et smukt
eksempel på europæisk kirkearkitektur.
Besøg Negros Oriental Arts and Heritage
Besøg Rizal Boulevard, opkaldt efter Jose Rizal, en
filippinsk nationalhelt

Der sluttes af med en herlig frokost på Lab-as Seafoods.
Herefter køres I retur til resortet, og resten af dagen er
på egen hånd.

Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost på
udflugten
Overnatning: Thalatta Beach Resort eller lign.



Cebu City og den smukke Basilica Minore del Santo Nino
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Dag 15: Dumaguete |
Udflugt til Lake
Balinsasayao inkl. frokost
Nyd morgenmaden på hotellet, inden det er tid til flere
oplevelser på Negros. I afhentes kl. 08.30 og kører nu
vestpå mod bjergsøen Lake Balinsasayao, som er en del
af Twin Lakes området. Den anden bjergsø hedder
Danao. Søerne ligger på toppen af bjergene, der omgiver
den lille kystby Sibulan. Her finder I den naturskønhed og
stilhed, som er mere fjern ved Dumaguete. I betragtning
af at søerne er en af de største attraktioner i området, er
stedet forbavsende uberørt. Vandet er krystalklart og
med en dyb grøn farve, reflekterende den omgivende
regnskov. Her er masser af dyreliv.

Ved Lake Balinsasayao venter der en fantastisk
panoramaudsigt. Her er det ligeledes muligt at være
aktiv med enten kajak eller en lokal bangka, hvor man
kan sejle rundt på søen. Rundt om søen er der ligeledes
en fin vandresti. Det tager ca. 30 min. at gå rundt.

Undervejs vil der være stop for frokost. Husk at
medbringe lidt ekstra vand og en windbreaker.

I vil være tilbage på jeres hotel ca. kl. 14.00. Resten af
dagen er på egen hånd.

Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost på
udflugten til Twin Lakes

Overnatning: Thalatta Beach Resort eller lign.

Dag 16: Dumaguete | Tid
til afslapning ved stranden
En hel dag på egen hånd til at slappe af på hotellet og
nyde det forhåbentligt gode vejr.

Thalatta Beach Resort
Thalatta Beach Resort ligger ca. 20 min. kørsel syd for
Dumaguete og er et hyggeligt, komfortabelt stykke
paradis, bygget op over en tropisk have. Helt ideelt for
familier. Resortet ligger direkte ved stranden og lige over
for Apo Island, som er verdensberømt for de fine
dykkemuligheder, der er ved øen. Nær resortet afgår
færgen til Apo Island. Resortet ligger også nær
Malapatay Market, som er populært blandt både lokale
og turister.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Thalatta Beach Resort eller lign.



Cebu City - taoist tempel
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Dag 17: Dumaguete - Cebu
City
I skal forlade Dumaguete og Negros i dag og vende
tilbage til Cebu og Cebu City. Det er en længere tur, der
venter jer i dag, så sørg for at få en god morgenmad og
evt. købe noget spiseligt og drikkeligt til turen. I afhentes
på hotellet kl. 09.00. Der venter to stræk i mini-van og en
enkelt færgetur, før I er fremme i Cebu. Her indkvarteres
I på hotel Bayfront (eller tilsvarende).

Resten af dagen på egen hånd.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Bayfront eller tilsvarende

Dag 18: Cebu City |
Byrundtur inkl. frokost
Nyd morgenmaden på hotellet og gør klar til dagens
oplevelser på heldagsudflugten i og omkring Cebu. I
afhentes på jeres hotel kl. 09.00. Udflugten tager jer med
rundt til de største attraktioner, som byen kan byde på.

Byrundturen har følgende højdepunkter:

Magellans kors

Basilica Minore del Santo Nino, Cebus helligste
kirke
Fort San Pedro
Casa Gorordo
Taoist tempel
Mactan Shrine
Guitarfabrik
Souvenirbutik
Frokostbuffet med 1 drink inkluderet.

Basilica Minore del Santo Nino, Cebus helligste kirke
Se den hellige, flamske statue af Jesusbarnet (Santo
Niño). Statuen har stor betydning for især katolikker, da
det var en dåbsgave fra den portugisiske eventyrer
Ferdinand Magellan til Rajah Humabon og dronning
Juana, som var de første lokale på øen til at blive døbt.

Magellans kors
I gåafstand fra basilikaen ligger der en kiosklignende
bygning, der huser det berømte Magellan's Cross. Dette
landemærke betragtes som et af de historisk vigtigste i
Cebu City, fordi det blev lavet på Magellans ordre for at
markere hans ankomst til landet. Det er også et
mindesmærke for kristendommens komme til
Filippinerne. Der er nogen diskussion, om det er det
oprindelige kors, I kan se. Rygtet går på, at originalen
blev ødelagt efter Magellans død. Ingen ved det med
sikkerhed.

Fort San Pedro
Som Fort Santiago i Manila er Fort San Pedro en



Cebu City - Magellans Cross
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trekantet fæstning, der tjente som forsvarsværk i
1600-tallet. Det var spanieren Miguel Lopez de Legazpi,
som havde grundlagt den første spanske bosættelse i
Cebu, som tog initiativet til at bygge fæstningen. Som det
ældste, og mindste, fort i Filippinerne, vil I komme tæt på
Cebus historie, spaniernes kulturarv og velbevarede
spanske artefakter. Der er stadig 14 gamle kanoner på
området, der i dag hovedsagelig er offentlig park.

Cebu taoist tempel
Dette kinesiske landemærke blev bygget i 1972 og har til
formål at bevare læren efter Lao-Tse, den kinesiske
filosof fra det 6. århundrede. Selvom det ikke blev bygget
for turisterne, har stedet altid tiltrukket sig turisternes
opmærksomhed på grund af den særlige arkitektur.
Indgangen til templet giver minder om Den Store Mur i
Kina. I tillæg er der en flot udsigt over byen fra templet.
Stedet rummer to templer: Phu Sian Temple og the Main
Temple, der begge er åbne overfor ikke-troende.

Casa Gorordo Museum
Casa Gorordo Museum er et tidl. privatejet hjem fra
midten af 1800-tallet. Huset tilhørte først en af Cebus
mest prominente familier, The Gorordos. Efter The
Gorordos blev huset bolig for Cebus ærkebiskop. På
museet finder I koralsstensblokke fra Mactan, antikke
møbler og filippinsk hårdttræ. Et spændende besøg med
vidnesbyrd om en svunden tid.

Cebu er en by med mange kulturelle monumenter og er
ligeledes kendt for at lave de bedste guitarer i
Filippinerne. Mange filippinske musiklegender stammer

her fra byen. Denne byrundtur giver jer et godt indblik i
kulturen.

I kan forvente at være tilbage på hotellet kl. 15.00.

Resten af dagen på egen hånd.

Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost ifm.
udflugten
Overnatning: Bayfront Hotel eller tilsvarende

Dag 19: Afrejse fra
Filippinerne
I dag er det tid til af forlade Filippinerne efter nogle
forrygende uger med et utal af forskelligartede
oplevelser. Der er arrangeret transfer fra jeres hotel i
Cebu til lufthavnen, som passer med jeres flyafgang. Der
er et flyskifte på vej mod Danmark.

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.
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Dag 20: Hjemkomst til
Danmark
Der er ankomst til Danmark i løbet af dagen.



Priser og afgange

da
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Rejseperiode 01. august - 14. december  - Fra-pris i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
24.448,00 DKK

Rejseperiode 15. december - 28. februar  - Fra-pris i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
26.648,00 DKK

Rejseperiode 01. marts - 22. juni  - Fra-pris i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
24.448,00 DKK

Rejseperiode 23. juni - 31. juli  - Fra-pris i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
26.648,00 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                

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

Fly t/r inkl. skatter og afgifter. Flyskift undervejs.

Transfer fra Manila lufthavn til hotel i Manila t/r

2nt. på hotel i Manila

Byrundtur i Manila

Fly Manila - Tagbilaran

Transfer fra Tagbilaran lufthavn til hotel på Panglao

5nt. på South Palms på Panglao inkl. morgenmad

Udflugt til Chocolate Hills på Bohol inkl. frokost

Ø-hop udflugt inkl. delfinspotting og frokost

Dagstur på Panglao inkl. frokost på bifarm

Transfer fra Panglao til Siquijor

4nt. på Cocogrove eller tilsvarende inkl. morgenmad

Heldagstur på Siquijor ekskl. frokost

Transfer fra Siquijor til Dumaguete

4nt. på Thalatta Beach Resort eller tilsvarende inkl.
morgenmad

Heldagstur til historiske højdepunkter på Negros
inkl. frokost

Udflugt til Lake Balinsasayao inkl. frokost

Transfer fra Dumaguete til Cebu City

2nt. i Ceby City inkl. morgenmad

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 gebyrer/afgifter

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Evt. visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/asien/filippinerne/storby-o-hop-og-unik-kultur-53525?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asien/filippinerne/storby-o-hop-og-unik-kultur-53525%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
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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

Heldagstur i Cebu inkl. frokost

Transfer til Cebu City lufthavn

Afrejseskat fra Cebu på 850 peso/person = ca. 110
kr/person (kurs 15.4-2019). Betales i kontanter.

tel:65656565
https://www.benns.dk/asien/filippinerne/storby-o-hop-og-unik-kultur-53525?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asien/filippinerne/storby-o-hop-og-unik-kultur-53525%3E

