
 
 

ЕКСКУРЗИЯ ДО ФИЛИПИНИТЕ И ТАЙВАН 
 

Манила, Тагбиларан, Себу, Пуерто Принцеса 

 

ПРОГРАМА: 

 Ден 1 

Полет София – Истанбул – Дубай. 
  
Ден 2 
Кацане в Дубай и полет до Манила – космополитната столица на Филипините и най-гъсто 
населения град в света. Трансфер и настаняване в хотела.  Традиционна вечеря и шоу 
програма. Нощувка. 
 
Ден 3              
Закуска. Сутрешна туристическа обиколка на града, включваща посещение парка Ризал, 
древния “ограден град” Интрмурос, Националния музей и крепостта Сантяго. 
Нощувка. 
 
Ден 4 
Закуска. Пътуване с лодка до острова крепост Корегидор. Туристическа обиколка на острова, 
включваща светлинно и звуково шоу-възстановка на историческите събития, състояли се на 
острова. Обяд. Връщане до Манила с ферибот и нощувка. 
 
Ден 5 
Закуска. Трансфер до летището и полет до Тагбиларан, остров Бохол. Туристическа обиколка 
на града, включваща посещение на Шоколадовите хълмове (получили името си от тъмно-
кафевия цвят, който придобиват по време на сухия сезон) и круиз по река Лобок. Обяд на 
борда на плаващ ресторант. Нощувка в хотела. 
  
Ден 6 
Закуска. Свободно време за плаж или допълнителна туристическа програма. 
  
Ден 7 
Закуска. Пътуване с ферибот до най-стария град на Филипините, “’кралския град на Юга” - 
Себу. Туристическа обиколка, включваща посещение на кръста на Магелан, крепостта Сан 
Педро, базиликата Санто Нино, пазара и музея Каса Горордо. Нощувка в хотела. 
  
Ден 8    
Закуска. Свободно време за плаж или допълнителна туристическа програма. 
  
Ден 9 
Закуска. Трансфер до летището и полет до Пуерто Принцеса в Палаван - последната 
екологична граница на Филипините, известен с това, че притежава една от най-красивите 
брегови ивици в цял свят. Трансфер до хотела. Свободно време. 
  
Ден 10 
Закуска. Туристическа обиколка на Пуерто Принцеса, включваща Националния парк, признат 
за световно наследство от ЮНЕСКО с най-дългата подземна река. Преминаване с кану през 



многобройните пещери на подземната река. Обяд. Трансфер с ферибот до частен остров-
курорт и нощувка в хотела. 
  
Ден 11 
Закуска. Свободно време за плаж или допълнителна туристическа програма. 
  
Ден 12 
Закуска. Трансфер и полет Пурто Принцеса – Манила. Свободно време. Нощвука в хотелa. 
 
Ден 13 
Закуска. Трансфер до летището и полет Манила – Дубай. Възможност за продължение на 
програмата с 3-дневно пътуване до Тайван. 
 
Ден 14 
Кацане в Дубай и полет Дубай – Истанбул -  София. 
 
ПАКЕТ УСЛУГИ: 
- Самолетни билети с включени летищни такси. 
    * София – Истанбул – Дубай на авиокомпании Turkish Airlines и Emirates; 
    * Дубай – Манила на авиокомпания Emirates; 
    * Манила – Тагбиларан; 
    * Себу - Пуерто Принцеса; 
    * Пуерто Принцеса – Манила; 
    * Манила - Дубай на авиокомпания Emirates; 
    * Дубай - Истанбул – София на авиокомпании Turkish Airlines и Emirates; 
- Медицинска застраховка за целия период на пътуването; 
- Всички турове и трансфери, описани в програмата във Филипините; 
   - туристическа обиколка на Манила; 
   - звуково и светлинно шоу на острова крепост Корегидор; 
   - туристическа обиколка на остров Бохол; 
   - круиз по река Лобок; 
   - туристическа обиколка на Себу; 
   - туристическа програма на остров Палаван - преминаване с кану през многобройните 
пещери на подземната река; 
   - плаване с ферибот от Манила до остров Корегидор и обратно; 
   - плаване с ферибот от Тагбиларан до Себу; 
   - плаване с ферибот от Пуерто Принцеса до частен остров-курорт; 
   - трансфери в Манила, Тагбиларан, Себу и Пуерто Принцеса ; 
- 4 нощувки със закуски в стая с две легла в Манила; 
- 2 нощувки със закуски в стая с две легла на остров Бохол; 
- 2 нощувки със закуски в стая с две легла на остров Себу; 
- 3 нощувки със закуски в стая с две легла на остров Палаван; 
- Включеното в програмата изхранване: 1 традиционна вечеря с вкл. шоу програма, 3 обяда; 
- Водач на групата от България;  

ХОТЕЛИ: 

Дестинация Хотели FIRST CLASS 

Манила Traders http://www.shangri-la.com/en/property/manila/traders или подобен 

Бохол Panglao Island Nature resort http://www.panglaoisland.com/или подобен 

Себу Maribago Bluewater http://maribagobluewater.com.ph/ или подобен 

Палаван 
The Legend Palawan http://www.legendpalawan.com.ph/pax/index.html или 
подобен 

Тайпе Pacific Business Center http://www.businesscenter.com.tw/ или подобен 
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