FILIPINY: Wielki Piątek w San Fernando Pampanga wyprawa
Trasa: Manila – wulkan Taal – Banaue – tarasy ryżowe – Bontoc –
Sagada – Baguio – San Fernando Pampanga – wyspa Palawan

Filipiny to kraj wielu kontrastów – bogactwa i przepychu,
graniczącego ze skrajnym ubóstwem i życiem na ulicy. Na każdym kroku zetknąć się można z
pozostałościami amerykańskiej wizyty na wyspach. Jeepy, używane niegdyś przez wojska USA, zostały
wydłużone do rozmiaru busów, dziś zwą się jeepneys i stanowią główny środek komunikacji w całym
archipelagu. Podróżując po Filipinach często można usłyszeć: „Hey Joe”. Dla miejscowych każdy biały
przybysz to Joe i próbują w ten sposób zwerbować do rozmowy. Filipińczycy są bardzo przyjaźni,
sympatyczni i gościnni. Lubią zabawę i każda okazja jest dla nich pretekstem do świętowania. Filipiny to
także pełna skala zachwycających krajobrazów: piękne rafy koralowe, skaliste góry i jaskinie, pnące się
pod horyzont tarasy ryżowe, podziemna rzeka w Perto Princesa i do tego bogactwo rajskich plaż.
Dodatkową atrakcją i zarazem przeżyciem duchowym, podczas naszej wycieczki, będzie wizyta w San
Fernando Pampanga i uczestnictwo w obchodach Wielkiego Piątku, któremu corocznie na Filipinach
towarzyszy droga krzyżowa, wraz biczowaniem się i krzyżowaniem pątników.
Największe atrakcje:
 Manila – nowoczesna metropolia z zabytkami kolonialnymi
 Czynny wulkan Taal – jeden z najbardziej malowniczych widoków na Filipinach
 Banaue – bajeczne krajobrazy słynnych tarasów ryżowych (UNESCO)
 Sagada – niesamowite jaskinie grzebalne i wiszące trumny
 Wielki Piątek w San Fernando Pampanga
 Wyspa Palawan – ostatnia oaza nienaruszonej przyrody w tej części świata
 Osady mniejszości etnicznych z plemienia Batak
 Najdłuższa podziemna rzeka w Azji – rzeka św. Pawła
Termin:
22.03 – 06.04.2018r.

Cena:
5995 zł + 2945 USD

PROGRAM WYJAZDU
Dzień 1 Warszawa – Manila (-/-/-)
Wylot z Warszawy, przelot do Manili.
Dzień 2 Manila (-/-/-)
Przylot do stolicy Filipin, Manili, odprawa paszportowa i bagażowa, transfer do hotelu, zakwaterowanie.
Dzień 3 Manila – wulkan Taal (S/-/-)
Wyjazd z Manili do wulkanu Taal. Droga prowadzi pośród pól, na których uprawia się warzywa i owoce.
Przyjazd nad jezioro, na środku którego wznosi się ok. 300 m nad powierzchnię wody krater czynnego
wulkanu. To jeden z najbardziej malowniczych i niezwykłych widoków na Filipinach. Po przeprawieniu się
przez jezioro łodzią, podchodzimy do krawędzi wulkanu (ok. 1 godz.). Powrót do Manili przez Tagaytay,
miejscowość z której roztacza się niezwykle malowniczy widok na wulkan Taal.
Dzień 4 Banaue (S/-/K)
Wyjazd w kierunku północnym, przez malownicze rejony - wioski i miasteczka wyspy Luzon, do przełęczy
Daltona i dalej do Bagabag, które nazywane jest „bramą do tarasów ryżowych Banaue”, gdzie możemy
obserwować pionową organizację tarasowych pól ryżowych.
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Dzień 5 Tarasy ryżowe i wioski w okolicy Banaue (S/-/K)
Wsiadamy do barwnie zdobionych samochodów terenowych, przystosowanych do przewozu osób,
zwanych „dżipnejami”, i jedziemy do Bangaan – miejscowości malowniczo usytuowanej pośród tarasów
ryżowych, o łącznej długości 20 000 km, owiniętych wokół wzgórz. Tarasy (UNESCO) zostały
uformowane przez plemię Ifugao ponad 2000 lat temu. Przez Filipińczyków uważane za ósmy cud świata.
Tarasy powstały prawdopodobnie wyłącznie dzięki pracy rąk, bez użycia maszyn czy cięższego sprzętu.
Znajdują się na wysokości 1500 m n.p.m. i zajmują powierzchnię 10 360 km². Zasilane są wodą poprzez
system irygacyjny ze znajdujących się powyżej lasów deszczowych. Tarasy są narażone na proces erozji,
ponieważ duża część pól przestaje być uprawiana. Tarasy muszą znajdować się pod stałą opieką i ciągle
są odbudowywane. Spacer ścieżką prowadzącą w dół, pośród tarasów, pozwala na przyjrzenie się
codziennemu życiu lokalnej społeczności Ifugao. Z punktu widokowego możemy obserwować unikalną
panoramę okolicy. Powrót do Banaue.
Dzień 6 Bontoc – Sagada (S/-/-)
Najpierw udajemy się do niezwykłego muzeum w Bontoc, założonego przez belgijskie zakonnice, w
którym możemy obejrzeć autentyczne przedmioty i archiwalne zdjęcia lokalnych plemion. Następnie
kontynuujemy podróż do miejscowości Sagada. Tutaj, w zależności od warunków pogodowych, możemy
obserwować, unikalne w skali świata, starożytne jaskinie grobowe, zawieszone na półkach skalnych
trumny; odwiedzimy także dolinę echa.
Dzień 7 Baguio (S/-/-)
Ruszamy w podróż do Baguio. Malownicza droga jest najwyżej położonym szlakiem nie tylko na wyspie
Luzon, ale i na całych Filipinach. Po przyjeździe do Baguio, zwiedzimy centrum miasta oraz bazar.
Dzień 8 San Fernando Pampanga (S/-/-)
Wyjazd do Clark, w prowincji Pampanga. Podróż zajmie nam około 4 godzin. Po przyjeździe i
zakwaterowaniu w hotelu czas na odpoczynek, relaks i przygotowanie się do uroczystości Wielkiego
Piątku.
Dzień 9 San Fernando Pampanga / WIELKI PIĄTEK (S/-/-)
W Wielki Piątek, 21 marca 2008 roku, cieśla z Pampangi, 47-letni Ruben Enage, został po raz 22. przybity
do krzyża. Pierwszy raz uczynił to w roku 1985, mając 25 lat. W San Pedro Cutud, tego samego dnia,
dwudziestu pięciu innych pątników, w tym dwie kobiety, poszło w jego ślady i pozwoliło się ukrzyżować.
Co roku, w Wielki Piątek lub tydzień przed Wielkanocą, grupa od kilku do kilkunastu pątników (głównie
mężczyzn, ale zdarzają się także kobiety) udaje się na pola ryżowe na przedmieściach Pedro Cutud, 3km
od centrum miejscowości San Fernando (w prowincji Pampanga) i przybijają się do krzyża
pięciocentymetrowymi stalowymi gwoździami. Po czasie, który uznają za niezbędny do oczyszczenia się z
grzechów, zostają zdjęci z krzyża. Pozostali pątnicy biczują się kijami bambusowymi powiązanymi liną.
Droga Krzyżowa w San Pedro Cutud zaczyna się około godziny 11:00, w antycznej scenerii, według
scenariusza ułożonego w latach 50-tych, mającego unaocznić Mękę Pańską i ukrzyżowanie Jezusa
Chrystusa. Na uroczystość ściągają tłumy nie tylko z wysp archipelagu Filipin, ale i z całego świata.
Pątników w Pampanga nazywa się magdarame.
W zależności od typu wybranej drogi samoumęczenia, funkcjonują szczegółowe nazwy: mamalaspas – to
osoby, które się biczują, mamusan krus – to osoby niosące krzyż, magsalibatbat – to osoby, które
czołgają się po szutrowej drodze (często w palącym słońcu), cristos – nazwa dotyczy osób, które
przybijają się do krzyża. Uroczystości przeciągają się do późnego wieczora - z oświetloną procesją
świętych na ulicach miasta.
Dzień 10 Manila – Palawan (S/-/-)
Przejazd na lotnisko krajowe i przelot na wyspę Palawan, określaną jako ostatnia oaza nienaruszonej
przyrody w tym rejonie świata. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, czas wolny.
Dzień 11 Palawan (S/L/-)
Po śniadaniu całodzienna wycieczka nad Zatokę Honda, nurkowanie, plażowanie i leniuchowanie nad
turkusowymi wodami. Relaks umili nam piknik na koralowej wyspie. Wokół Palawanu i pobliskiego
Archipelagu Calamian znajduje się ok. 40% raf koralowych na Filipinach, więc możliwości do śledzenia
podwodnego życia nie brakuje.
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Dzień 12 Palawan (S/L/K)
Po śniadaniu wyjeżdżamy w kierunku północnym, by odwiedzić osady mniejszości etnicznych z plemienia
Batak. Przejazd na zachodnie wybrzeże wyspy - do miejscowości Sabang.
Dzień 13 Palawan (S/L/K)
Po śniadaniu czeka nas niezwykła przygoda: całodzienna wycieczka do Parku Narodowego podziemnej
rzeki św. Pawła - to najdłuższa podziemna rzeka w Azji – 9-kilometrowa rzeka meandrująca w jaskini
stanowi niezwykłą atrakcję. W ciągu dnia lunch. Powrót do Sabang.
Dzień 14 Palawan – Manila (S/-/-)
Transfer na lotnisko i przelot do Manili. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Czas wolny na zakupy lub
indywidualną eksplorację miasta z pilotem.
Dzień 15 Manila – Warszawa (S/-/-)
Przygotowanie do wyjazdu. W godz. południowych transfer na lotnisko, przelot do Europy.
Dzień 16 Warszawa (-/-/-)
Przylot do Warszawy.
Cena obejmuje:
 przelot samolotami rejsowymi na trasie Warszawa/Manila/Warszawa,
 02 przeloty wewnętrzne (Manila/Palawan/Manila),
 noclegi w hotelach 3*/4* (dopłata do pokoju 1-os. 990 USD),
 wyżywienie wg programu (S-śniadanie, L-obiad, K-kolacja),
 transfery i przejazdy podczas zwiedzania,
 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,
 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
 rejs po rzece Puerto Princesa,
 usługi lokalnych przewodników,
 pilota/tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel,
 opłatę wjazdową na Filipiny oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,
 opłatę wylotową z Manili,
 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208
Warszawa, ul. Przyokopowa 31.
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji, wycieczek fakultatywnych,
napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie, obowiązkowej składki na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 08.osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program
może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczne ceny
biletów lotniczych z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu.
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