
Filipinai_2021 (10.05 d. versija) 

 

Kelionės dviračiais planas-aprašymas. Viso 1810 km, 25  važiavimo dienos, iš jų 5 d. - žiediniai  maršrutai. Aplankomos  8 didesnės ir keletas mažesnių  salų  

Filipinų centrinėje dalyje ( Visajų salyne). Atvykimui  į  šalį  bei išvykimui, persikėlimams  keltais bei poilsiui dar reikėtų numatyti 3-4 papildomas dienas.  

Kiekvienos dienos maršrutai sužymėti adresu:  https://ridewithgps.com/events/137882-philipines_2021. 

 

Maršrutas preliminarus, galimi  neesminiai pakeitimai, nes  šiuo metu  nėra žinoma,  kokiais grafikais  pokarantiniu laikotarpiu  plaukios keltai ir ar iš vienos 

salos į kitą reikės keltis dienos pabaigoje ar  kitos dienos ryte ir kada aplamai  bus galima keliauti į  šią  šalį.  Taip pat  dviračius perkelti iš  vienos salos į kitą 

kai kada gali tekti  atskiru lėtesniu „Cargo“ keltu.   

 

Atvykimas  lėktuvu į Manilos aerouostą. Iki  30 d. trukmės  kelionei  ES  piliečiams  Filipinų vizos iki karantino paskelbimo  nereikėdavo.  Šiuo metu  

pigiausius  bilietus  pavasariui siūlo Turkijos avialinijos, iš Vilniaus su persėdimu Stambule  ( apie  620 EUR  ten ir atgal). Numatytas taip  pat vienas  

perskridimas  vietinėmis  avialinijomis ( Cebu Pacific arba  Philipine airlines) lėktuvu iš Sebu į  Puerto Princesa.  

 

Sausasis  turizmo sezonas   gruodžio – balandžio mėnesiais, tačiau pats oras drėgnas  visus metus.  Vyraujantis vėjas  šiuo metu -  šiaurės rytų/ rytų. Vidutinė 

temperatūra – 26-33°C ( balandis- karščiausias mėnuo).   

 

Maršrutas  daugiausia  kietos  dangos keliais ( betono, asfalto), išskyrus keletą grunto/smėlio atkarpų Palawan saloje 19-21 maršruto dienomis  bei galimas 

trumpas blogesnio kelio atkarpas ar   nukrypimus ( side-kick)  dėl  turistinių  objektų lankymo kitomis dienomis. 

 

Šalyje  nėra žinoma kempingų „kultūra“, taip pat  nevisur yra   mums įprastų hostelių, todėl nakvynėms greta jų dažniau tektų naudotis  gest- hauzų, viešbučių  

ar  „beach resort“ paslaugomis, kurių   daugiau ar  mažiau  bus  kiekvienoje  suplanuotoje  nakvynės vietoje. Laukiniai kempingai galėtų būti įmanomi tik 

keletu atveju. 

 

Šiuo metu (10.05 d.) vis  dar galioja   karantino   režimas,  užsieniečiai turistai  neįleidžiami ir   bevizis režimas negalioja. Vietiniai turistai  nuo  10.01  d. 

leidžiami tik į  Boracao salą.   Keliavimui iš  šalies vienos provincijos į kitą  reikalingi leidimai (su keletu išimčių). Šalies prezidentas  paskelbė, kad   padėtį   

bus  galima  normalizuoti  tik  tuomet, kai  atsiras  ir  bus  prieinama  vakcina.  

 

  

*** 

MANILA. Manila – Filipinų sostinė ir širdis – milžiniškas metropolis, sujungtas iš septyniolikos atskirų miestų į vieną dinamišką vietą. Manila vis dar 

kvepia ispaniška kolinijine kultūra, sumišusia su nauju moderniuoju Filipinų gyvenimu. Čia verta aplankyti Intramuros rajoną, kuriame išvysite ir 

bohemiškojo menininkų gyvenimo pėdsakus, ir moderniausius restoranus bei prekybos centrus. Karštą dieną tikra atgaiva Maniloje – Rizalio parkas. 

Tačiau Manila taip pat -  triukšmingas, užterštas ir užkimštas transportu miestas, todėl keliavusieji  dviratininkai rekomenduoja  iš jo važiuoti autotransportu 

iki  Batangas uosto. 

 

San Augustino bažnyčia yra Romos katalikų bažnyčia, kuriai vadovauja Šv. Augustino ordinas, esantis istorinio miesto Intramuros viduje, Maniloje. 1993 

m. San Augustino bažnyčia buvo viena iš keturių Filipinų bažnyčių, pastatytų per Ispanijos kolonijinį laikotarpį, ji tapo UNESCO Pasaulio paveldo objektu. 

Filipinų vyriausybė 1976 metais suteikė Nacionalinės istorinės vietos statusą. 

https://ridewithgps.com/events/137882-philipines_2021


 

Rizal parkas 

Rizal parkas, kitaip dar žinomas, kaip Lunetos parku ar paprasčiausiai Luneta yra istorinis Filipinų miesto parkas. Įsikūręs Roxas bulvare, Maniloje, tai yra 

vienas didžiausių miesto parkų Azijoje. Tai yra labiausiai lankomas parkas, itin didelis žmonių kiekis būna sekmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis. 

Rizal parkas yra viena iš pagrindinių turistinių vietų Maniloje. 

 

MANILA- BATANGAS, pervažiavimas autotransportu. 

 

Iš Manilos į pietus iki Batangas   miesto  100 km  dėl  tankiai apgyvendinto regiono,  intensyvaus ir chaotiško  eismo bei užteršto oro dviračiais važiuoti 

nerekomenduojama.  Galimas transportas- autobusu ( pigesnis variantas, trunka apie  3,5 val.)  arba  samdytas automobilis/mikroautobusas.  Iš Batangas į  

Sabangą ( Mindoro sala)  keltas, kėlimosi trukmė  apie  30 min. 

 

 Daugiau turistinės informacijos adresu https://guidetothephilippines.ph/articles/ultimate-guides/manila-travel-guide. 

 

*** 

 

I  MINDORO sala . Plotas 10571 km2, 1,2 mln. gyv. Vyrauja kalnuotas paviršius. Aukštis siekia iki 2582 m.  Mindoro sala mums garsi tuo, kad šioje vietoje 

1923-iaisiais lietuvis Pranciškus Šivickis įkūrė Puerto Galeros biologinę stotį, 1924–1925 m. jis buvo šios stoties direktorius, studentams dėstė jūrų zoologijos 

kursą. Puerto Galeroje pats ir su studentais atliko įvairių stebėjimų ir bandymų. 

 

Mindoro lieka neišvystyta net pagal Filipinų standartus. Didelė salos dalis pasižymi beveik nepraeinama laukine gamta ir  mažai apgyvendintomis įlankomis 

bei izoliuotais  žvejų kaimeliais.  Sala yra padalinta išilgai į dvi provincijas – Mindoro „Occidental“ ir „Mindoro Oriental“, rytinė dalis  yra  labiau išvystyta 

ir dažniau lankoma. Dauguma keliautojų čia lankosi tik dėl paplūdimių, nardymo ir naktinio gyvenimo pramogų Puerto Galera mieste, bet Mindoro yra daug 

daugiau nei tai - šioje  saloje yra ir išskirtinio grožio gamtos vietovių.  

 

Čiabuviai. Saloje  gyvena apie  100 tūkst. Mangianų  tautybės čiabuvių, priklausančių aštuonioms genčių grupėms, jų gyvenimo būdas nedaug pasikeitė po 

ispanų  kolonizavimo XVI a. Jie pasižymi  bendruomeniniu natūriniu ūkiu, primityvia apranga. Keletą jų kaimų  galima aplankyti netoli  Puerto Galeros. 

 

Puerto Galera (36 tūkst. gyventojų)– nardymo kurortas su turtingu povandeniniu gyvenimu. Puerto Galera įlanka vienintelė  iš  Filipinų  yra įtraukta į 

„Gražiausių pasaulio įlankų klubo“ sąrašą. Sabango paplūdimys yra pagrindinė užsienio turistų kryptis. Didysis La Laguna paplūdimys ir Mažasis La Laguna 

paplūdimys laikomi Sabango miesto dalimi, juos labiau lanko vietiniai poilsiautojai ir  nardytojai. 

 

Daugiau turistinės informacijos adresu : https://guidetothephilippines.ph/articles/ultimate-guides/puerto-galera-travel-guide ir 

https://www.philpar.com/2018/09/mindoro-travel-guide.html ir https://travelauthenticphilippines.com/destinations/mindoro/ 

 

  Dienos numeris, Nuo  iki Km Bendras 

pakilimas, 

 Kelias  POI ( points of interest) 

https://guidetothephilippines.ph/articles/ultimate-guides/manila-travel-guide
https://guidetothephilippines.ph/articles/ultimate-guides/puerto-galera-travel-guide
https://www.philpar.com/2018/09/mindoro-travel-guide.html
https://travelauthenticphilippines.com/destinations/mindoro/


 

Roxas – Odiongan  ( Tablas sala) – keltas, tris kartus per savaitę,  

 (arba tiesiogiai  Roxas- Caticlan – keltas, kas 3 val. 3,5   val.  trukmės, kaina  9-12  USD. 

 

*** 

 

2 TABLAS sala (839 km2, 164 tūkst. gyventojų). Didžiausia Romblono provincijos sala.  Mažai paveikta turizmo ir išlaikiusi  Filipinų kultūrines tradicijas. 

Laukinė gamta ir kraštovaizdis atrodo nepaliesti, žalią augmeniją kerta upės ir upeliai. Galima tyrinėti nuostabius krioklius ir urvus, kuriuos supa tropinė 

gamta. Sig-Kop ola, Mablaran kriokliai, Garing kriokliai, Mainito kriokliai arba turkio spalvos „Linao D Victo“ yra gamtiniai lankytini objektai šioje saloje.  

Salos viduryje peizažai tampa kalvoti ir kalnuoti. Aukščiausias kalnas yra Mt. „Payaopao“ 665 m Sala  nėra taip lankoma turistų, lyginant su Boracay, todėl 

paplūdimiai neapgyvendinti ir ramūs. 

 

Turint papildomą dieną arba pakoregavus  maršrutą galima aplankyti  tolimesnę  Romblon provincijos salą – Sibuyan, kuri  yra vadinama Azijos Galapagais 

ir  nuo pat  susiformavimo  niekada nebuvo susijusi su jokia kita sausuma, pasižymi endeminiais augalais( pvz .  vabzdžiaėdis Puodinis ąsuotenis auga tik 

šioje saloje).  Sala  taip pat pasižymi aukštos kokybės marmuro gavyba.   

 

viso 

1 Puerto Galera-Calapan_01 52,8 +598  betonas 9 km į  rytus  nuo  Puerto Galera yra Talipanan kriokliai. Greta – Iraia 

Mangian   čiabuvių kaimas. 

Calapan ( 125 tūkst. gyventojų) - uostas ,“Mindoro oriental“ sostinė. 

Mangyman Heritage centras  

Iš čia   organizuojamas trekingas į  Mt. Halkon ( 2582 m) 

1 Calapan- Pinamlayan_02 70 +254  Betonas. 
Pinalamayan –uostas, 70 tūkst. gyventojų.  Žymus  bananų, kokoso riešutų 

auginimo centras. 

1 Pinamalayan- Roxas_03 82 +371 m  Betonas, 

highway 

Roxas  -50 tūkst. gyventojų  - uostas, keltas į Romblono salas. 



 Daugiau turistinės informacijos   adresu  https://www.phbus.com/blog/romblon-group-of-islands-travel-guide/ ir https://www.journeyera.com/things-to-do-

tablas-island-romblon/. 

 

 

Odiongan- Caticlan  keltas  kasdien , 6PM,   trunka  apie 3 val. 

 

*** 

3. PANAY  

Plotas 12 011 km². Salos paviršius kalnuotas, aukštis siekia iki 2117 m, gyventojų  3,5 mln. Mūsų maršrutas  eina per rečiau apgyvendintą  vakarinę  salos 

dalį, iš pradžių aplankant  Boracay salą.  

Boracay. Borakajus yra maža sala ( maždaug 2 km pločio ir  7 km ilgio) Filipinuose, esanti maždaug 2 km nuo Panay salos šiaurės vakaruose, Vakarų 

Visayas regione Filipinuose. Borakajaus sala ir jos paplūdimiai gavo apdovanojimus iš daugybės kelionių leidinių ir agentūrų. Saloje susipina platūs ir ilgi 

balto smėlio paplūdimiai, įspūdingos olos ir vešlios atogrąžų džiunglės. Borakajus turi puikią turizmo infrastruktūrą ir teikia įvairias paslaugas, įskaitant 

geriausius viešbučius ir SPA kompleksus, restoranus patiekiančius šviežiausias jūros gėrybes. Paplūdimiai suteikia begalinį pramogų pasirinkimą, įskaitant 

banglentes, nardymą, slidinėjimą vandeniu tempiant kateriui. Tiems, kurie mieliau pramogauja sausumoje, siūlomi žygiai pėsčiomis, kalnų dviračiai ir 

jodinėjimas. Lankytojai gali nusisamdyti vietinių burlaivių ir ištirti šį unikalų atogrąžų rojų.  

Motag gyvasis muziejus. Motag gyvasis muziejus yra įsikūręs Barangay Montag, Aklan. Iki šios vietovės nusigauti užtrunka tik 11 minučių keliaujant nuo 

Caticlan oro uosto. Montag muziejus siekia išsaugoti paveldą ir gimtojo gyvenimo būdą, kad naujoji karta didžiuotųsi savo šaknimis. Čia jūs atrasite vietinių 

tradicijas ir kultūrą, pasinerdami į gyventojų kasdienybę, lankydami namus, kepdami ryžius, naudodami tradicines priemones ir  t.t. 

Arielio taškas. Arielio taškas yra įsikūręs netoliese Borakajaus salos, pasiekiamas plaukiant neilgą, vaizdingą kelione valtimi.  "Ariel's Point" yra puiki vieta, 

skirta Borakajaus keliautojams, norintiems pasimėgauti natūralia aplinka, su penkiomis nardymo platformomis (nuo 3 metrų iki 13 metrų aukščio) ir daugybe 

galimybių plaukioti, išbandyti baidarių sportą, nardyti paviršiumi su įranga. Svečiai gali pasiekti šią vietovę įsigiję 5 valandų dienos išvyką. 

 

Myagao bažnyčia buvo pastatyta 1797 m Ispanijos vienuolių ir  tarnavo kaip tvirtovė. Actekų architektūros turintis baroko statinys buvo įtrauktas į UNESCO 

Pasaulio paveldo sąrašą. 

 

Guimaras  sala  šalia Iloilo miesto- Filipinų mango sostinė. Vingiuotų kelių, koralo salelių, kurortų, besikeičiančių vaizdų  ir  žaliuojančių plantacijų sala.  

 

2 Odiongan-Odionan  round trip  ( 

south)_04 

72,8 km +1028 m   Žiedinis maršrutas pietinėje dalyje, tačiau vietoje jo  galima pasirinkti ir 

šiaurinę dalį. 

 

42 km Looc  fish sanctuary. 

 

https://www.phbus.com/blog/romblon-group-of-islands-travel-guide/
https://www.journeyera.com/things-to-do-tablas-island-romblon/
https://www.journeyera.com/things-to-do-tablas-island-romblon/


 Daugiau turistinės informacijos  adresu: https://guidetothephilippines.ph/articles/ultimate-guides/boracay-travel-guide  ir 

https://guidetothephilippines.ph/articles/ultimate-guides/iloilo-travel-guide ir https://guidetothephilippines.ph/articles/ultimate-guides/boracay-white-beach-

guide ir https://www.silent-gardens.com/Panay.php bei http://www.discoverguimarasph.com/ 

 

 

Iloilo- Bacolod – keltas, 1 val. 

 

*** 

 

4. NEGROS  sala ( 13074 km2  4,5 mln. Gyventojų), taip pavadinta  dėl tamsesnės  čiabuvių odos.  Vadinama „Sugarlandia“ nes augina du trečdalius  šalies 

cukranendrių. Aukščiausias kalnas  -Kanlaonas 2465 m. pietinėje dalyje.  Aplink Dumaguete   miestą  yra nardymo centrai ir  geriausi paplūdimiai. Maršrutas 

numatytas vakarine  rečiau apgyvendinta  salos pakrante. 

 

Bacolod -  salos sostinė, 0,5 mln. gyventojų, istoriniai  Silay ir Victorias miestai.  Daugiau informacijos : https://guidetothephilippines.ph/articles/ultimate-

guides/bacolod-travel-guide. 

 Daugiau turistinės informacijos adresu : https://www.visitnegrosoriental.com ir https://thehappytrip.com/2018/02/negros-occidental-travel-guide/ ir 

https://travelauthenticphilippines.com/destinations/negros-occidental/ 

3 Caticlan – Boracay –Caticlan 

_05 

34 km +426  Žiedinis pasivažinėjimas po Boracay salą, poilsio diena. 

 

3 Caticlan_Tibiao_06 88 km +710 m.  27 km.  Malumpati upės šaltiniai ir  kruizas. 

33 km. Pandan – ekoturizmo centras, 

Tibiao -25 tūkst,. gyventojų – ekoturizmo centras. Bugtong  Bato kriokliai. 

Tibiao  ryžių terasos, nusileidimas lynu per Tibiao upę  

3 Tibiao- San Chose_07 73 km +401 m.  Kelias pakrante, paplūdimiai. 

46 km. Patnongon ( 35 tūkst . gyventojų). 

San Chose   (55 tūkst. gyventojų).  

3 San Cose –Iloilo_08 94,7 km. +858  50 km Miagao  Church 

75 km  GarinFarm Piligrimage  resort.  

Iloilo -425 tūkst. gyventojų. Vėliausia Ispanų imperijos  Azijoje sostinė.  

Verti  dėmesio objektai -  miesto katedra, esplanada.  

3 Guimaras island  round trip_09 65 km +681  7 km. Spring  bloom  plantacija  

24 km Santa Ana  bay. 

35 km  Guisi švyturys 

https://guidetothephilippines.ph/articles/ultimate-guides/boracay-travel-guide
https://guidetothephilippines.ph/articles/ultimate-guides/iloilo-travel-guide
https://guidetothephilippines.ph/articles/ultimate-guides/boracay-white-beach-guide
https://guidetothephilippines.ph/articles/ultimate-guides/boracay-white-beach-guide
https://www.silent-gardens.com/Panay.php
http://www.discoverguimarasph.com/
https://guidetothephilippines.ph/articles/ultimate-guides/bacolod-travel-guide
https://guidetothephilippines.ph/articles/ultimate-guides/bacolod-travel-guide
https://www.visitnegrosoriental.com/
https://thehappytrip.com/2018/02/negros-occidental-travel-guide/
https://travelauthenticphilippines.com/destinations/negros-occidental/


 

4. Bacolod-  Kabankalan_10 90 km +336   Kabankalan -150 tūkst. gyventojų.  

4.  Kabankalan- Sipalay_11 80 km +655   Kelias pakrante, įlankos, paplūdimiai. 

Sipalay -70 tūkst. gyventojų. Turizmo centras,  vadinamas „new  Boracay“. 

Puikūs paplūdimiai,  koralų salos. 

4. Sipalay- Bayawan_12 76 km +767  Kelias pakrante, įlankos , paplūdimiai 

 Bayawan  -110 tūkst. gyventojų.  

4. Bayawan- Dumagete_13 100 km +808   Dumaguete -135 tūkst. gyventojų.  Verti dėmesio objektai :  Katedra, 

Zoologijos sodas su vietiniais retais gyvūnais. Vadinamas  „besišypsančių 

žmonių“ miestu. Daugiau  informacijos  adresu : 

https://guidetothephilippines.ph/articles/ultimate-guides/dumaguete-travel-

guide. 

 

Dumagete (Negros)-Siquijor ferry,  50 min. 

 

*** 

5 SIQUIJOR ( liet. Sikichor) 337 km2, 100 tūkst. gyventojų) sala Filipinuose yra žinoma kaip paslaptinga sala, kurios kalnuose gyvena healeriai (gyduoliai), 

dar kitaip vadinami – šamanai. Čia galite įsigyti meilės eliksyrų, vudu lėlių ir kitokių magiškų dalykėlių. Galite nuvykti į kalnus pas šamanus, jie jums 

„patikrins“ sveikatą bei paskirs masažinį gydymą. 

Siquijor salą Ispanai vadina “Isla del Fuego” (Island of Fire) – ugnies sala, nes šioje saloje yra labai daug naktį šviečiančių muselių.  

 

Cantabon urvas – tai iššūkis drąsiems žmonėms, reikia su žibintais leistis žemyn 800 metrų gilyn. Ekskursijai privalomas gidas. 

 

Saloje suplanuota tik viena maršruto diena tačiau, norint, artimiau susipažinti su salos specifika jai  reikėtų skirti dar bent vieną papildomą  dieną.  

 

Daugiau turistinės  informacijos adresu : https://www.tripsavvy.com/guide-to-siquijor-island-philippines-1458333 ir  

https://travelauthenticphilippines.com/destinations/siquijor/ 

 

5. Siquijor –Larena, round trip_14 60km  +825 m    16 km. Luganason kriokliai yra lyg nuotykių parkas. Čia galite ne tik 

atsigaivinti, pasiplaukioti vėsiame krioklio vandenyje, bet ir šokinėti į 

vandenį su virvėmis. 

 24 km Old Enchanted Balete Tree Senasis užkerėtas medis. Šalia – 

žuvelių masažo  baseinas. 

https://guidetothephilippines.ph/articles/ultimate-guides/dumaguete-travel-guide
https://guidetothephilippines.ph/articles/ultimate-guides/dumaguete-travel-guide
https://www.tripsavvy.com/guide-to-siquijor-island-philippines-1458333
https://travelauthenticphilippines.com/destinations/siquijor/


 

 32 km. Cambugahay kriokliai susidaro iš kelių krioklių ir krioklių 

baseinų. Gana skaidrus ir vėsus vanduo, įrengta įvairaus aukščio virvių, su 

kuriomis galite nusileisti ir įšokti į krioklio baseinus.  

Tubod Marine draustinis. 

 

 Larena( Siquijor)- Tagbilaran ( Bohol)- ferry, 1,5  val. 

 

*** 

 

6. BOHOL sala (Plotas 3865 km². 1,137 mln. Gyventojų) 

iš www.kelioniuakademija.lt: 

Bohol sala yra viena iš įspūdingiausių vietų Filipinuose, taip pat vienas iš svarbiausių turistinių centrų. Viena iš priežasčių, kodėl ši sala yra tokia populiari, 

tai  balto smėlio paplūdimiai ir šimtai kalkakmenio kalvų, kurios suteikia salai dramatišką panoramą. Atogrąžų miškai ir daugybė kvapą gniaužiančių krioklių 

yra dar viena priežastis, kodėl Bohol pritraukia lankytojų iš viso pasaulio. Šokolado kalvos yra vienas iš patraukliausių gamtos kūrinių Filipinuose. Saloje yra 

daug bei įvairių apgyvendinimo galimybių, nuo nebrangių paprastų kambarių iki aukščiausios klasės prabangių apartamentų ir poilsiaviečių.  

Šokolado kalvos. Šokolado kalvos yra neįprastas geologinis kalvų darinys. Iš viso taip išsidėstę yra apie 1260 vienodų kalnelių daugiau nei 50 kvadratinių 

kilometrų plote. Kalvos padengtos žalia žole, kuri paruduoja sausuoju laikotarpiu - nuo to ir kilęs šokoladinių kalvų pavadinimas. Šokoladinės kalvos yra 

žymios pasaulyje ir vilioja turistus. Kalvos pavaizduotos regiono vėliavoje, taip pat įtrauktos į Filipinų turistams siūlomas aplankyti vietas ir yra siūlomos 

įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Geologai dar nerado vieningo paaiškinimo, kaip tokios netradicinės kalvos susiformavo. Populiariausia versija 

teigia, kad kalvos – nusistovėję jūrinių klinčių dariniai ant nelaidaus molio sluoksnio. Taip teigia ir bronzinė lentelė, kurią galima rasti užkopus 214 laiptelių 

iki kalvos viršūnėje esančios stebėjimo aikštelės. 

San Jose katedra ( Tagbilaran) . San Jose katedra arba Švento Juozapo Darbininkų katedra yra pati gyvybingiausia bažnyčia tarp visų, nes ji yra komercinės 

paskirties pastatų ir įstaigų plote.  

Tarsiers (angl) – ilgakulniai ( lietuviškai) . Šie primatai randami tik Filipinuose ir Sumatroje, o jų išvaizda primena mokslinės fantastikos filmų personažus. 

Tai Žemės žinduoliai, turintys didžiausias akis, lyginant su bendromis kūno proporcijomis. JŲ    parkai : Philipine tarsier  sanctuary ir Tarsier Conservation 

Area. 

Baclayon. Seniausia salos bažnyčia/muziejus  (UNESCO paveldas). Tiek pats bažnyčios fasadas, tiek interjeras atrodo įspūdingai, o bažnyčios muziejuje 

galima išvysti pačių įvairiausių archajinių relikvijų.  

 

Panglao sala. Su  Bohol sala  sujungta dviem tiltais. Saloje- vieni iš geriausių paplūdimių, nardymo centrai. 

 

 Daugiau turistinės informacijos  adresu : https://guidetothephilippines.ph/articles/ultimate-guides/bohol-travel-guide ir  

https://www.bohol-philippines.com. 

https://guidetothephilippines.ph/articles/ultimate-guides/bohol-travel-guide
https://www.bohol-philippines.com/


 

6 Tagbilaran- Panglao island  

round  trip_15  

84 km  +612 m   Žiedinis maršrutas  Panglao  bei Bohol salose aplankant greta  esančius 

objektus. 

 

17 km Philipine tarsier sanctuary  

 31 km Lobos river cruise 

49 km Baclayon   church –seniausia  Filipinų  bažnyčia( UNESCO paveldas). 

 65  km  Dumaluan  beach 

 70 km Alona  beach 

 73  km  Virgin island  

 83 km Hinagdanan   cave 

6 Tagbilaran –Anda_16 95 km  +541  Kelias pakrante.  Pliažai, nardymo, paviršinio nardymo, banginių ryklių 

stebėjimo centrai.  

63 km  Jagna  miestas, 32 tūkst. gyventojų. Turizmo centras. 

Anda- turizmo centras. Balto smėlio palūdimiai,  Cabagnow ir Tibaw  baseinai 

urvuose. 

 6  Anda – Tubigon_17 103,5 km +866 m  Kelias per salą, aplankant  Šokoladines kalvas  bei kitus pakelyje esančius   

objektus. 

28 km  Canumantad   kriokliai 

40 km Jardin  Necitas  - gėlių sodas 

62-68 km  Chocolate Hills. 

63 km  Carmen miestas, apžvalgos aikštelė 

 

Tubigon  - Sebu ferry  1,5  val. 

 

*** 

 

7 SEBU sala 4467 km2 (iki  20-30 km pločio ir  300 km ilgio)  4,2 mln  gyventojų. 

( iš WWW. Kelioniuakademija.lt): 

Sebu salai būdinga sodri džiunglių augmenija, įspūdingi kalkakmenio uolynai, ilgi baltojo smėlio paplūdimiai ir žėrintis mėlynas vanduo. Daugybė turistų 

atvyksta į šią salą dėl nardymo, ši pramoga yra viena iš populiariausių Cebu ir Malapascua salose. Malapascua yra neabejotinai viena iš geriausių nardymo 

vietų šioje šalies dalyje, galinti didžiuotis spalvingais koralų sodais ir egzotine jūrų gyvūnija.  

 



Sebu miestas-  pirmoji ispanų įkurta gyvenvietė šalyje šiuo metu - antras didžiausias Filipinų ekonomikos centras Mieste yra apie 700.000 gyventojų, o 

visoje metropolio teritorijoje gyventojų skaičius viršija du milijonus. Miesto ekonominį pagrindą formuoja pramonė, laivyba ir turizmas. Taip pat tai yra 

pagrindinis laivybos centras, kuriame įsikūrę per 80 % šalies laivybos bendrovių. Cebu oro uostas yra pagrindinė susisiekimo oru įstaiga esanti už Manilos 

ribų.  

Simalos šventykla. Simala, tai vieta žinoma, kaip šventykla, kuri turi antgamtinių galių. Šventosios Eucharistijos vienuolyne yra Sibongos bažnyčia skirta 

Marijos bhaktams. Bažnyčia yra labai populiari tarp tikinčiųjų ne tik todėl, kad laikoma stebuklingos Mergelės įvaizdžio namais, bet ir dėl to, kad vieta tikrai 

nuostabi ir įspūdinga.  

Taoistinė šventykla. Taoizmo šventykla yra skirta taoizmo religijos garbinimui, kuri vadovaujasi senovės kinų filosofo, Lao Zi, mokymusi. Šventykloje 

bhaktai atlieka ritualus. Vienas iš ritualų yra, kai vienas meldžiasi dievams, siekdamas, kad jo norai būtų išpildyti. Tokio pobūdžio ritualas susideda iš rankų 

plovimo, lankymasis koplyčios viduje basomis ir dviejų medienos blokų. Metus medinius blokus ir jei jie yra atsisukę aukštyn, tai reiškia, kad galima galvoti 

norą. Jei ne, tai reiškia, kad vis dar netinkamas laikas, kad būtų suteiktas noras, ir reikia sugrįžti į šventyklą kitą kartą. Šventykla yra privačiame „Beverly 

Hills“ padalinyje Sebu mieste.  

Kadangi Sebu sala   yra  viena tankiausias apgyvendintų Filipinuose,  o  įspūdingesni gamtos objektai  yra  tolokai nuo Sebu miesto  viename arba kitame  

salos gale, kelionė po  šią  salą  neplanuojama, vieną dieną  numatoma skirti susipažinimui su  Sebu miestu ir jo apylinkėmis arba poilsiui. 

 

Daugiau turistinės informacijos  adresu: https://guidetothephilippines.ph/articles/ultimate-guides/cebu-travel-guide. 

 

7 SEBU  rest day arba žiedinis 

pasivažinėjimas dviračiais_18 

     SEBU miesto ir apylinkių lankytinos  vietos/ 

 

 

Perskridimas  iš Sebu  į Puerto Princesa  ( Palawan sala) lėktuvu, 2,5 val.  

 

*** 

 

8 PALAWAN sala 

Palavanas (tag. Palawan) – sala Filipinų salyno vakaruose, tarp Sulu ir Pietų Kinijos jūrų. Su aplinkinėmis salomis sudaro Palavano provinciją. Plotas 11 

800 km², apie  700 tūkst. gyventojų. Salos ilgis ~450 km, ištįsusi pietvakarių kryptimi. Paviršius kalnuotas, horstinis. Aukštis iki 2085 m. Palavaną dengia 

drėgnosios tropikų džiunglės. Tai viena mažiausiai urbanizuotų Filipinų salų, išsaugojusi daug nepaliestos gamtos plotų. Saloje yra Puerto Princesos 

požeminės upės nacionalinis parkas, įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldą. Palavane rastas didžiausias pasaulyje Lao Dzu perlas. 

Du dalykai, kurių negalima praleisti kelionės į Puerto Princesą metu: Honda įlanka ir ilgiausia pasaulyje požeminė upė su karstinėmis olomis. Į pastarąją 

kviečiama leistis pripučiamais laiveliais, kuriais kelionė užtruks maždaug pusantros valandos. Tuo tarpu norintiems pasimėgauti nuostabiais paplūdimiais, 

plaukiojimu ar paviršiniu nardymu – būtina aplankyti Honda įlanką. 

https://guidetothephilippines.ph/articles/ultimate-guides/cebu-travel-guide.
https://lt.wikipedia.org/wiki/Tagal%C5%B3_kalba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Filipinai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sulu_j%C5%ABra
https://lt.wikipedia.org/wiki/Piet%C5%B3_Kinijos_j%C5%ABra
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Palavano_provincija&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Puerto_Princesos_po%C5%BEemin%C4%97s_up%C4%97s_nacionalinis_parkas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Puerto_Princesos_po%C5%BEemin%C4%97s_up%C4%97s_nacionalinis_parkas
https://lt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://lt.wikipedia.org/wiki/Perlas


Be šių dviejų įspūdingų vietų siūloma skirti laiko keliems saloje esantiems muziejams, išmėginti nardymą, kurio metu galima pamatyti įvairių egzotinių žuvų 

ar  vėžlių. 

El Nido.  Svarbus turizmo centras. Koralų rifai, įlankos, kurias geriausia pasiekti kajakais ir baidarėmis,  uolos ar visai šalia esantys šaltiniai ir kriokliai. 

Išvystytos vandens pramogos, tarp kurių ir nardymas, rekomenduojama išmėginti laipiojimą uolomis.  

Daugiau turistinės informacijos adresu: www.palawanislandphilippines.com ir https://guidetothephilippines.ph/articles/ultimate-guides/palawan-travel-guide  

ir https://guidetothephilippines.ph/articles/ultimate-guides/el-nido-palawan-travel-guide 

 

8 Puerto Princesa- Sabang_19 71 km +950 m.   Puerto Princesa -151 tūkst. gyventojų. 

Sabange- požeminė upė.  

8. Sabang- Caruray  boat trip  

 Caruray- Port Barton _20 

 40 km +1045 m.   Iš  Sabang kelio  vakarine pakrante nėra, todėl tektų laivu persikelti iki  Caruray 

kaimelio, nuo ten  - grunto/smėlio kelias iki  Sent Visente. 

40 k Port Barton. Įlanka,  salos, paplūdimiai.  

8.  Port Barton  – Taytay_21 85 km +1090 m  24 km Sent Visente. Ilgiausias paplūdimys Azijoje.(14 km)  

 Taytay. Įlanka , salos.  

8  Taytay –El Nido_22 76 km +721 m  El Nido. Balto smėlio paplūdimiai, salelės, lagūnos. 

8. El Nido_23    Kelionė  baidarėmis ar laiveliais po  įlanką.  

8 El Nido -  Taytay  (kitas 

kelias)_24 

60 km +641 m.  Tačiau grįžti į  Port Princesa  galima ir  autobusu/automobiliu arba  negrįžti, o  

sutaupytas  dvi  dienas skirti   kelionei keltu iš  El Nido į  Coron salą  ir iš jos  - į  

Manilą. 

 Coron Island - is a black limestone island with breathtaking cliffs cascading 

down to 13 magnificent lakes (only two open to public) and powder white sand 

coral beaches. 

8. Taytay- Roxas_25 74 km +862 m   Roxas. 

8 Roxas –Puerto Princesa_26 125 km +1151 m.   

 

27 d. Kelionė  į Manilą  lėktuvu arba keltu ( per Coron salą). 

http://www.palawanislandphilippines.com/
https://guidetothephilippines.ph/articles/ultimate-guides/palawan-travel-guide


 

*** 

 

Šalis  didelė ir visko aprėpti neįmanoma, tačiau  galima būtų  maršrutą  ir pratęsti, papildomai aplankant Luzon  salos  šiaurinę dalį : iš Manilos  

autobusu/automobiliu nuvykus 250 km  į šiaurę  iki Bagio kalnų kurorto,   dar  9-10 d. skirti  žiediniui maršrutui iš Bagijo į Bagiją Luzon salos šiaurės 

vakarine - šiaurine pakrante ir  salos vidaus kalnų regionu. Turistiniai objektai:  Banaue ryžių terasos, kolonijinis Vigano miestas, vaizdingi kalnai, 

pakrantės.   
 

 Daugiau turistinės informacijos adresu : https://guidetothephilippines.ph/articles/ultimate-guides/northern-philippines-travel-guide. 

 

Visais atvejais vengtinos vietos –  tankiai apgyvendintas ir  transporto  kamščiais įžymi Luzon salos centrinė dalis ( Manila  didmiesčio regionas)   bei  

Mindanao sala ( dėl  jos vakaruose  besitęsiančių karinių konfliktų  su musulmonais). 

 

****** 

https://guidetothephilippines.ph/articles/ultimate-guides/northern-philippines-travel-guide.

