
Filipini – raj v 
Tihem oceanu 

16 dni 
30.11. do 15.12. 2019

Cena:  od 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



KONTAKT: www.mistermatik.com | info@mistermatik.com | 070 /156-960 KONTAKT: www.mistermatik.com | info@mistermatik.com | 070 /156-960
2

Morski psi kitovci

Ne pozabite: 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.

1. in 2. dan: Odhod z bližnjega letališča proti Manili. Prihod v Manilo. Sprehod po lokalni tržnici in prvi 
vtis utripa ulic živahne Manile. Vodnik časti pijačo dobrodošlice v baru na strehi stolpnice z lepim 
razgledom, da bolje spoznate mesto in sopotnike. Dogodivščina se šele začenja. 

3. dan: Kratek let v Puerto Princesso na otoku Palawan. Zabavno raziskovanje otoka, ki se redno 
uvršča na vrh lestvic najlepših otokov na svetu, se začne z obiskom pristne lokalne in neturistične 
plaže. Rit v pesek, svež kokos v roke, globok vdih… res ste tu! Zabavni večer s spoznavanjem 
filipinske kulinarike. 

4. dan: Doživetje enega izmed sedmih čudes sveta – podzemna reka z okoliškim tropskim 
pragozdom in bogatim morskim življenjem. Sprehodu čez džunglo v družbi opic in legvanov sledi 
vožnja s čolnom po podzemni reki in na koncu še osvežitev v rajskem morju. Svež kokos, sadni 
sokovi, hladno pivo ter nasmeški Filipincev dajo piko na i popolnemu dnevu. 

5. dan: Panoramska vožnja iz Puerto Princesse mimo malih ribiških vasic in riževih polj v El Nido. 
Naredimo postanek v mini živalskem vrtu z endemičnimi filipinskimi živalmi in obiščemo lokalno 
pleme, kjer spoznamo njihov način življenja in običaje. Sprostitev na plaži El Nida. Odvrzite obutev in 
se bosi sprehodite po plaži ter se prepustite živi glasbi, barvam sončnega zahoda in okusom odlične 
raznolike kulinarike. 

6. in 7. dan: Epska dogodivščina na morju. Dvodnevni izlet po raju s tradicionalno “pajek   ” ladjico. 
Poskrbite, da bodo baterije fotoaparatov napolnjene, preden izplujemo! Čaka nas plovba po kristalno 
čisti vodi mimo kraških otočkov, odkrivanje skritih lagun, samotnih čudovitih plaž, snorklanje med 
koralami ter tropskimi ribami in sveže pripravljena hrana s postrežbo na peščeni plaži. Prespimo v 
šotorih na samotnem otoku, kjer še prej povečerjamo ob sončnem zahodu in ob ognju, glasbi ter 
zvokih valov pričakamo zvezdnato noč. Za čim bolj nemoteno uživanje v neokrnjenem raju smo z 
lokalnim kapitanom dogovorjeni, da se izognemo najbolj obljudenim potem. 

8. dan: Jutro prosto za uživanje na plaži in kavo v katerem od »beach« barov. Raj je težko zapustiti, 
vendar nas čaka še veliko lepih doživetij. Vožnja v Puerto Princesso. Sprehod čez živahno obalno 
promenado z raznoliko ponudbo lokalne, predvsem morske hrane. Zabavni večer. 
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Skozi tropski gozd

9. dan: Menjava otokov. Let s Palawana na Cebu. Filipini niso le morje, predvsem so ljudje. Najbolj srčni in 
nasmejani. Na Cebuju vidimo raznoliko kulturo Filipinov, saj obiščemo taoistični tempelj, metropolitan-
sko katedralo, živahno mestno tržnico ter baziliko, v kateri je shranjen kipec Santo Nino – ostanek iz 
časa, ki je spremenil Filipine in svet za vedno. Sem ga je namreč prinesel Ferdinand Magellan na prvem 
potovanju okoli sveta. Transfer v hotel v Oslobu. Skok v bazen, pivo za lahko noč in spanje. Zjutraj nas 
namreč čaka soočenje z velikani. 

10. dan:  Vznemirljivo jutro, saj zaplavamo z morskimi psi kitovci. Nepozabno doživetje. Sledi sprehod 
skozi džunglo in nasad kokosa do slapu, kjer se v tolmunu osvežimo. Pogumni lahko skočite vanj z 
različnih višin. Lokalni prebivalci na vašo željo splezajo na palmo po kokos. Bolj svež ne more biti! 

11. dan: Po bogatem zajtrku se s trajektom odpeljemo na sosednji otok Bohol. Nastanitev v hotel. Popol-
dan je posvečen uživanju, lahko na plaži, na večerji pod palmami z nogami v pesku plaže Alona, ob pijači 
v živahnih barih, ali morda celo zapojete na karaokah.  

12. dan: Nepozabna doživetja na otoku Bohol: pogled na unikatne ter slikovite čokoladne hribčke, 
vožnja z ladjo po reki skozi tropski gozd, kjer nam postrežejo s kosilom ter nas zabavajo s kratko 
predstavitvijo tradicionalnega plesa, obisk lokalne osnovne šole, kjer (se) nas šolarčki iskreno razveseli-
jo, spoznamo najmanjšega primata na svetu, tarsierja, ogled riževih teras, sprehod čez viseči bambusov 
most, pristne gorske vasice ter spoznavanje lokalnega življenja. O vtisih dneva se lahko pogovorite ob 
pijači v katerem od »beach« barov. 

13. dan: Zaslužen počitek v raju. Prosto za uživanje na rajski plaži z belim peskom in v kulinarični 
ponudbi. Mogoč izlet z ladjico do bližnjih otočkov in snorklanje na enem najbolj bogatih koralnih grebe-
nov na svetu (ni všteto v ceno). 

14. dan: Dopoldne imamo še čas za skok v morje ali nakup spominka. Popoldne let v Manilo. Večerja nad 
mestom s prekrasnim razgledom. Spanje za utrujene, noč v Manili za drzne.  

15. dan: Spoznavanje Manile. Ogled starega španskega jedra Manile »Intramuros«, utrdbe Santiago, 
parka Luneta ter kitajskih vrtov. Izvemo, kdo je bil Jose Rizal in zakaj se je njegovo življenje končalo pred 
španskim strelskim vodom. Obiščemo njegov muzej ter spominski park. Sprehodimo se tudi čez zelenico 
največjega ameriškega vojaškega pokopališča izven ZDA, kjer spoznamo vlogo Filipinov v drugi svetov-
ni vojni. Popoldne odhod na letališče in let proti Evropi. 
16. dan: Prihod na bližnje letališče v Evropi. 



KONTAKT: www.mistermatik.com | info@mistermatik.com | 070 /156-960
4

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
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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

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.  
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Turkizni raj
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Podatki o potovanju:

Trajanje: 16 dni
Datum: 30.11. do 15.12. 2019
Cena: 2195 € na osebo v dvoposteljni sobi. 
Doplačilo za enoposteljno sobo je 380 € 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
•  Spremstvo slovenskega vodje poti vse dni 

potovanja na destinaciji

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 31. 12. 2019. 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 750,00 EUR, preostali znesek pa v celoti poravnati najkasneje 30 dni pred začetkom potovanja. Način plačila je nakazilo na bančni račun agencije Mister Matik d.o.o., odprt 
pri Banki Koper. Stroški odpovedi potovanja: do 60 dni pred začetkom potovanja znašajo stroški odpovedi 750,00 EUR. Za ostale roke veljajo določila, napisana v splošnih pogojih poslovanja podjetja Mister Matik d.o.o. 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 d.o.o. lahko prejmete na zahtevo, ali si jih ogledate na spletni strani www.mistermatik.com. 

Tropski gozd


