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Ilocos Norte & Pagudpud Beach - History and Beach

Turkode

Destinasjoner

Turen starter

34344

Filippinene

Oslo - Gøteborg - Stockholm - København

Turen destinasjon

Reisen er levert av

14 dager

Laoag

Fra : NOK

15 065
Oversikt
I mange år har en badeferie til Filippinene vært ensbetydende med Boracay. Selv om landet selv påstår å ha 7107 øyer er det forbløffende svært få steder med strender som har
noen form for infrastruktur eller med hoteller som er fornuftig priset.Pagudpud nord på Luzon er en slik perle.

Reiserute
Dag 1: Avreise fra Skandinavia med Turkish Airlines
Dag 2: Ankomst Manila på ettermiddagen/kvelden
Dag 3: Ledig dag i Manila
Dag 4: Fly til Laoag og transfer til Vigan
Dag 5: Ledig dag i Vigan
Dag 6: Transfer med sighsteeing Vigan til Pagudpud Beach
Dag 7: Ledig dag Pagudpud Beach
Dag 8: Ledig dag Pagudpud Beach
Dag 9: Ledig dag Pagudpud Beach
Dag 10: Ledig dag Pagudpud Beach
Dag 11: Ledig dag Pagudpud Beach
Dag 12: Ledig dag Pagudpud Beach
Dag 13: Transfer til Laoag og fly til Manila / Istanbul
Dag 14: Ankomst Istamnbul og videre til Skandinavia

I mange år har en badeferie til Filippinene vært ensbetydende med Boracay. Selv om landet selv påstår å ha 7107 øyer er
det forbløffende svært få steder med strender som har noen form for infrastruktur eller med hoteller som er fornuftig priset.
Pagudpud nord på Luzon er en slik perle. Dette er en strand som selv for de fleste Filippinere er et ukjent område og du vil
mest sannsynlig være en av en liten håndfull utlendinger selv i høysesongen. Pagudpuds halvmåne formede strand med
den hviteste puddersanden du kunne forestile deg strekker seg ca 2km ut mot Sørkina havet. Det asurblåe vannet innbyr til
late dager under svaiende palmer med en god bok kun avbrutt av en eller annen dukkert og en iskald San Miguel.
Denne regionen har dessuten mer å tilby enn bare strender og er et av de få stedene i Asia hvor man faktisk kan oppleve
den Europeiske innflytelsen på regionen. Den historiske byen Vigan er et slikt eksempel.
Bli med oss til et ukjent område av fascinerende Filippinene.
Vigan er en av Filippinenes vakreste byer og er da også på UNESCOS verneliste siden 1999. Vigan er ikke noen stor by
men sentrum i byen er som tatt ut av en plakat for Spania! Når de spanske conquistadores kom til området vat Vigan
allerede et handelssentrum med Kina. De europeiske handelsmennene som kom hit var på leting etter silke og porselen og
ble raskt et viktig handelssted for skipstrafikken mellom Asia og Europa.
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Spaser ned Crisologo Street og la deg imponere over de mange staslige herskapsboligene som kranser gaten (alle bygd
"jordskjelvs sikre") - Klikk her for mer om hva du kan oppleve i Vigan!
Dag 1: Avreise fra Skandinavia
Denne reisen er basert på Turkish Airlines fra Skandinavia (tilslutning med SAS er mulig innen Skandinavia, spør oss om
pris), via Istanbul.
Dag 2: Ankomst Manila
Vi ankommer Manila på kvelden (ved 18-tiden). Det er ingen transfer inkludert i pakken men det er enkelt og velorganisert Yellow Cabs på flyplass og vil koste ca USD5 med fast
pris til hotellet i denne pakken som er ganske unikt og ligger ved Manila Bay. Overnatting H2O Hotel
Dag 3: Manila (F)
Tid til å utforske denne utrolig spennende og historiske byen. Manila bærer fortsatt mye preg av sin spanske historie og et besøk til Intramuros, den historiske delen av byen er
vel verdt et besøk. Manila er også et av Asias beste steder for shopping og i kontrast til f.eks Bangkok er det her ikke billige kopier av T-skjorter, vesker, klokker etc, men lave
priser på merkevarer.
Er du ute etter å titte i butikker finner du enorme shopping Malls som bl.a "Mall of Asia" et av verdens største shopping sentere, eller Green Belt med sine mange restauranter,
barer og butikker. Hvis du er lei av dette eller ikke er interessert i å titte i butikker er det mange interessante utflukter man kan gjøre under tiden i Manila på dagtid). Når
kveldsmørket senker seg er det verdt å få med seg en av filippinernes store fritidssyssel! Sang og karakoe. Stort sett hver fredagskveld settes det opp gatebarer langs
havnepromenaden Roxas Boulevard med konsert scener og uteservering og gratis konserter - Du ser fort hvorfor det finnes mange artister fra dette landet.
Overnatting H2O Hotel
Dag 4: Manila til Vigan (F)
Etter frokost tar du deg tilbake til flyplassen i Manila og flyr med Cebu Pacific til Laoag, ca 1 times flytur nordover på Luzon. I Laoag blir du møtt og med bil til den eneste spanske
historiske byen i Asia.
Overnatting Vigan Plaza Hotel eller lignende.
Dag 5: Vigan (F)
Ledig dag i Vigan. Overnatting Vigan Plaza Hotel eller lignende.
Vigan er en av Filippinenes vakreste byer og er da også på UNESCOS verneliste siden 1999. Vigan er ikke noen stor by men sentrum i byen er som tatt ut av en plakat for
Spania! Når de spanske conquistadores kom til området var Vigan allerede et handelssentrum med Kina. De europeiske handelsmennene som kom hit var på leting etter
silke og porselen og ble raskt et viktig handelssted for skipstrafikken mellom Asia og Europa.
Spaser ned Crisologo Street og la deg imponere over de mange staslige herskapsboligene som kranser gaten (alle bygd "jordskjelv sikre") - Klikk her for mer om hva du
kan oppleve i Vigan!

Dag 6: Transfer Vigan til Pagudpud Beach (F)
Avreise etter frokost for en lang dag med besøk til mange av regionens høydepunkter deriblant den famøse diktatoren og "store mann" Ferdinand Marcos Mausoleum. Ankomst
Pagudpud Beach på ettermiddagen.
Overnatting Tartaruga's Boutique Hotel
Dag 7 til 12: Pagudpud Beach (F)
Ledige dager på en av Filippinenes strand perler. Få utlendiger har noensinne hørt om dette området og det har både sine ulemper og fordeler. Er du ute etter et yrende uteliv
og utvalg av barer og restauranter skal du definitivt IKKE velge denne destinasjonen.
Pagudpud er et sted hvor stranden er i sentrum, et sted hvor du får være i fred for selgere på stranden. Liker du å surfe (både bølgesurfing og kiting) er dette et av de beste
stedene på Filippinene.
Dag 13: Transfer til Laoag til Manila og Europa (F)
Frem til avreise har du ledig tid. Transfer tilbake til Laoag (ca 3 timer) og fly til Manila. Her må du komme deg fra innenlands terminalen til den internasjonale terminalen. Du kan
velge mellom shuttlebuss eller taxi. Avreise med Turkish Airlines til Istanbul.
Dag 14: Ankomst Skandinavia
Ankomst Istanbul på morgenen og videre til Skandinavia.

Viktig Informasjon
Pakken inkluderer:
Fly Skandinavia* - Manila - Laoag - Skandinavia* m/Turkish Airlines og Cebu Pacific
Alle flyskatter (ikke avreiseskatter fra flyplasser på Filippinene)
2 netter H2O Hotel, Manila
Romtype: Twin/Double Aqua
Måltider: Frokost
Privat transfer Laoag - Vigan
2 netter Vigan Plaza Hotel (eller lignende), Vigan
Romtype: Heritage Suite
Måltider: Frokost
Privat sightseeing transfer Laoag - Pagudpud
7 netter Tartaruga's Boutique Resort, Pagudpud
Romtype: Standard
Måltider: Frokost
Privat transfer Pagudpud - Laoag flyplass
Ikke inkludert:
Tips
Reise- og avbestillingsforsikring
Transfer ikke nevnt i pakken
Avreiseskatter fra flyplass på Filippinene

Annen nyttig informasjon:
Avreisen fra Skandinavia: Denne er basert på bruk av Turkish Airlines fra deres gateways i Skandinavia. Det er mulig med tilslutningsnilletter med SAS innen Skandinavia.
Pris: er basert på per person i delt twin7dobbelt rom i lavsesong. Alle reiser med REISEbazaar er med rutefly og pris vil avhenge av ledig kapasitet på ønsket reisedato samt sesong
for hotellene benyttet i pakken og kan derfor variere. Alle tilbud gis uforpliktende på forespørsel. Stopover på reisevei er mulig, og pakken kan selvsagt også kombineres med andre
destinasjoner i regionen.
Beste tid for denne destinasjonen: beste tiden for denne delen av Filippinene er juni-oktober.
Beste tid for surfere: kommer tekst
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Se vår destinasjons videoer for denne pakken:

Priser / Datoer
Ved skriftlig aksept av vårt tilbud bekrefter du/dere at våre betingelser er både lest og forstått og at evt kansellerings gebyrer kan tilkomme ved en evt. avbestilling av reisen

Tilgjengelige datoer

Denne 14 dagers turen er gyldig fra 04 January 2017
til 04 January 2018.

Pris (1 voksen)

Pris (1 barn)

NOK 15 065

På forespørsel

Status reise

Ledig

Vi vil komme tilbake til deg med et tilbud på den forespurte reisen/pakken I løpet av 48 timer. Alle tilbud er uforpliktende og er vanligvis gyldige i 7 dager. Vi gjør oppmerksom på
at reserverte tjenester kan bli kansellert innenfor disse 7 dagene og at pris kan endres inntil en endelig bestilling er mottatt.
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