
Filipini – raj v 
Tihem oceanu 

16 dni 
12. 1. do 27. 1. 2019 / 23. 2. do 10. 3. 2019 / 

20. 4. do 5. 5. 2019
Cena:  2195 €

Raj na zemlji, kjer si v roko segajo bele plaže, 
turkizno morje in divja, edinstvena narava. 
Povezuje jih ljubezen domačinov. Njihova 

energija bo napisala piko v vaši ljubezenski 
zgodbi. S Filipini.

KONTAKT: www.mistermatik.com | info@mistermatik.com | 070 /156-960

MISTER MATIK
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Čokoladni hribčki

Divja življenja v notranjosti – naravne lepote

Poležavanje na rajskih filipinskih plažah lahko v nekaj minutah zamenjate z živahnim dogajanjem v džungli. 

Notranjost Filipinov je pravi neodkriti biser. Ravnotežje vam bo ukradel sprehod  po prostovisečem mostu 

iz bambusa, srce pa pogled na čokoladne hribčke, riževa polja in pot skozi mahagonijev gozd. Vožnja z 

ladjico po nacionalnem parku podzemne reke na otoku Palawan je spektakularna. Kompleksni jamski 

sistem upravičeno spada med 7 čudes narave. Ste vedeli, da na Filipinih živi najmanjši sesalec na svetu? 

• Riževa polja in terase
• Čokoladni hribčki
• Podzemna reka
• Spoznavanje lokalnega življenja
• Vožnja z ladjico po reki skozi deževni pragozd
• Bambusovi mostovi
• Gorske vasice
• Slap in tolmun



KONTAKT: www.mistermatik.com | info@mistermatik.com | 070 /156-960

Takšnih barvic ne prodajajo - turkizni filipinski raj

Filipinska otoška pravljica je polna barv in življenja. Skočite v plavutke in nadenite masko – pred vami je 

verjetno najlepša pustolovščina življenja. Podvodni svet koral in ribic se zdi z drugega planeta. Dodajmo 

še družbo orjaškega kitovca. Naj vas uščipnemo? Otokov je več kot 7000 in želeli boste raziskati vse. 

Gremo na island hooping, zabavno pustolovščino odkrivanja bolj in manj poznanih otokov.

•  Odkrivanje skritih lagun
•  Plavanje z morskim psom kitovcem
•  Izlet s tipično ladjico
•  Opazovnaje koral in tropskih rib
•  Sproščanje na plaži
•  Snorklanje
•  Karaoke
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Turkizni raj
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Manila – biser orienta 

Za Manilo pravijo, da je mesto z dušo. Ime Biser orienta so Manili nadeli že davno – danes pravijo, da je 

njena lupina vedno trša. Odprimo jo! Skočimo v njeno jedro, odkrijmo prave kotičke in skrite zgodbe. 

Manila je moderna prestolnica polna nasprotij. Finančni center se zdi, kot da ste se znašli sredi Manha-

ttna, Intramorus – z obzidjem obdano, več stoletij staro špansko mesto - vas popelje v času nazaj. 

•  Stari in novi del
•  Finančno središče
•  Najprestižnejši del Manile
•  Ameriško pokapališče in memorial
•  Staro špansko mesto obdano z obzidjem
•  Eden najstarejših domov v Manili
•  Park, muzej, cerkev in katedrala
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Riževi vrtovi
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Program po dnevih:

1. dan: Odhod iz bližnjega letališča in let proti 

Manili.

2. dan: Prihod v Manilo in nastanitev v hotelu. 

Ogled finančnega središča Makati in lokalne 

tržnice.

3. dan: Odhod iz Manile in let proti Palawanu v 

Puerto Princesso. Prosto na plaži.

4. dan: Dnevni izlet do podzemne reke, ki je pod 

Unescovo zaščito in treking skozi džunglo v 

družbi opic v nacionalnem parku. (po želji - 

brezplačno).

5. dan: Vožnja iz Puerto Princesse proti El Nidu. 

Uživanje na plaži.

6. dan: Dnevni izlet z ladjico po otokih, snorklanje, 

odkrivanje skrivnih plaž. Spanje na samotnem 

otoku v šotorih na plaži z večerjo ob sončnem 

zahodu.  

7. dan: Dnevni izlet z ladjico in odkrivanje skrivnih 

lagun, koral in tropskih rib

8. dan: Prosto na plaži, vožnja proti Puerto 

Princessi.

9. dan: Let iz Palawana proti Cebuju. Ogled 

taoističnega templja ter metropolitanske   

katedrale v Cebuju. Transfer do Osloba. Nočitev.

10. dan: Plavanje in snorklanje z morskim psom 

kitovcem, treking na vrh Osmena in ogled lokalne 

tržnice.

11. dan: Transfer s trajektom iz Cebuja na otok 

Bohol. Prosto za uživanje na plaži.

12. dan: Izlet po otoku Bohol – čokoladni hribčki, 

vožnja s kosilom na ladji po reki skozi tropski 

gozd, obisk lokalne osnovne šole, najmanjši 

primat na svetu Tarsier, ogled riževih teras, spre-

hod po visečem bambusovem mostu, mahagoni-

jev gozd, gorske vasice, spoznavanje lokalnega 

življenja, kamnita cerkev. 

13. dan: Prosto za sproščanje na plaži. Mogoč 

izlet z ladijco na bližnje otočke in opazovanje 

delfinov.

14. dan: Let proti Manili. Večerni sprehod skozi 

Manilo.

15. dan: Ogled stare Manile – Intramuros (staro 

špansko mesto), cerkev San Agustin, Casa Manila, 

utrdba Santiago, muzej J. Rizala, spominski park 

Rizal.

16. dan: Prihod domov.
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Tradicionalna oblačila
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Podatki o potovanju:

Trajanje: 16 dni
Datum:  12. 1. do 27. 1. 2019 / 23. 2. do 10. 3. 2019 
/ 20. 4. do 5. 5. 2019
Cena: 2195 € na osebo v dvoposteljni sobi.

Doplačilo za enoposteljno sobo je 280 € na 
osebo.
 
V ceno je vključeno:

•  Povratna letalska karta z bližnjega letališča v 
ekonomskem razredu z vsemi pristojbinami

•  Tri notranje letalske karte
•  Vse nočitve na destinciji v urejenih, aklimatiziranih 

sobah z lastno kopalnico
•  Obroki: 3x kosilo, 1x večerja, nekaj zajtrkov                                                                    
•  Vsi prevozi na destinaciji po programu
•  Vsi ogledi po programu 
•  Vse vstopnine po programu
•  Organizacija in izvedba potovanja
•  Slovensko vodenje

V ceno ni vključeno:
•  Vse, kar ni navedeno pri »V ceno je vključeno«
•  Osebni izdatki potnikov 
•  Vsa hrana in pijača, ki ni navedena pod vključeno v    
   ceno
•  Prevoz do in z bližnjega letališča

  Maksimalno število potnikov je 14.

  Vsi odhodi so vedno zagotovljeni.

  Ni doplačila, ne glede na velikost 

skupine.

  Brez doplačila za potnike, ki potujejo 

sami in so sobo pripravljeni deliti s 

sopotnikom.
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* Cena po tej ponudbi velja do 15. 12. 2016. Po tem datumu si pridržujemo pravico do zvišanja cene ter/ali spremembe leta (letalske družbe, odhodnega letališča oziroma kombinacije letov) in datumov potovanja. Za potrditev te 
ponudbe je potrebno vplačati nepovratni depozit v višini 650,00 EUR, preostali znesek pa v celoti poravnati najkasneje 30 dni pred začetkom potovanja. Način plačila je nakazilo na bančni račun agencije Mister Matik Ltd., odprt 
pri Banki Koper. Stroški odpovedi potovanja: do 60 dni pred začetkom potovanja znašajo stroški odpovedi 650,00 EUR. Za ostale roke veljajo določila, napisana v splošnih pogojih poslovanja podjetja Mister Matik Ltd. V primeru 
neudeležbe na potovanju znaša strošek 100% cene potovanja. Odpoved potovanja je potrebno sporočiti v pisni obliki. Zaradi zagotovitve kakovosti potovanja si pridržujemo pravico do spremembe vrstnega reda izvedbe 
posameznih ogledov (npr. sprememba zaradi vremena). Splošne pogoje poslovanja potovalne agencije Mister Matik Ltd. lahko prejmete na zahtevo, ali si jih ogledate na spletni strani www.mistermatik.com. 

Tropski gozd


