
 

 

 

 

 
 
 

Pielgrzymka  
HONGKONG – MAKAU – PALAWAN - EL 

NIDO - FILIPINY - 14 dni 

 

proponowany termin: 11.02 – 24.02.2020 
Hongkong – Macau – Palawan – Puerto Princesa – El 

Nido – Park Narodowy Rzeki Podziemnej - Manila 



PROGRAM PIELGRZYMKI: 
Dzień 1 WYLOT Z POLSKI 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do Hongkongu z przesiadką.  
 
Dzień 2 PRZYLOT DO HONGKONGU 
Przylot do Hongkongu. Transfer do hotelu, zakwaterowanie. Odpoczynek po podróży. Wieczorem spacer po tętniącym życiem 
rozświetlonym tysiącami neonów centrum Kowloon, najważniejszej dzielnicy Hongkongu. Od ilości świateł, wieżowców i tłumów 
na ulicy może zakręcid się w głowie. Centrum miasta to wielka atrakcja dla miłośników orientalnej kuchni, wobec której trudno 
pozostad obojętnym. Nocleg w hotelu w centrum Hongkongu. 
 
Dzień 3 HONGKONG 
Zwiedzanie byłej brytyjskiej kolonii. Celem jest wyspa Hong Kong. Zwiedzanie rozpoczniemy od wyjazdu kolejką liniową na 
wzgórze Wiktorii, skąd zobaczymy zapierającą dech panoramę miasta. Następnie wizyta w pobliskiej świątyni Man Ho. Przejazd w 
kierunku południa wyspy. Spacer po zabytkowym porcie nad zatoką Aberdeen - obserwacja dżonek i pozostałości tradycyjnego 
życia na wodzie. Wizyta w świątyni Wong Tai Sin, jednej z najpopularniejszych świątyo w mieście. Jest to słynne miejsce kultu  dla 
wyznawców trzech religii: Taoizmu, Buddyzmu i Konfucjanizmu. Hongkong na każdym kroku zachwyca – nowoczesnośd splata się 
tutaj z tradycją. Powrót na nocleg. 
 
Dzień 4 MAKAU 
Wycieczka wodolotem do Makau – byłej kolonii portugalskiej kolonii. Bardzo wyraźnie są tu widoczne wpływy europejskie, a 
ponad 5% ludności stanowią katolicy. Makau jest teraz azjatycką stolicą hazardu, z dużą ilością hoteli i kasyn. Spacer po 
portugalskiej starówce. Zobaczymy tu m.in. ruiny katedry św. Pawła, kościół św. Wawrzyoca oraz słynny Plac Senacki - Largo do 
Sanado. Następnie wizyta w świątyni A-Ma. Stare miasto zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Po południu 
możliwe zobaczenie jednego z wielu kasyn, kolorowych, kapiących od złota i sztucznych kamieni. Powrót wodolotem do 
Hongkongu i przejazd do hotelu. 
 
Dzień 5 PRZELOT NA FILIPINY  
Przejazd na położone na sztucznej wyspie nowoczesne lotnisko i lot na Filipiny, wyspiarskie paostwo, które jest jedynym krajem 
azjatyckim, w którym katolicy stanowią większośd. Lądowanie na wyspie Luzon, najważniejszej wyspie kraju. Z lotniska przejazd  
do miejscowości Bacolor, w którym nawiedzimy zabytkowy kościół p.w. św. Wilhelma, który został częściowo zasypany podczas 
erupcji Mt. Pinatubo, jednego z najgroźniejszych wulkanów na świecie. Oglądamy zachowane do dzisiaj ślady zniszczeo, a sam 
wulkan widoczny jest jak na dłoni. W okolicy Pinatubo mieszkają też pradawni mieszkaocy Luzonu, będziemy mied okazję 
zobaczenia ich wioski. Przejazd do hotelu w okolicy. 
 
Dzień 6 LOT NA PALAWAN 
Rano wylot do Puerto Princessa na wyspie Palawan. Wyspa jest wspaniałym miejscem dla miłośników przyrody, dzikich plaż i 
snorkelingu. Nocleg w Puerto Princessa. 
 
Dzień 7 PUERTO PRINCESSA I EL NIDO 
Msza Święta w katedrze Niepokalanego Poczęcia. Na pobliskim placu zobaczymy pomnik upamiętniający ofiary japooskiej 
masakry z czasów wojny. Przejazd na północ wyspy Palawan do rejonu El Nido znanego z przepięknych formacji skalnych, małych 
wysepek i najpiękniejszych plaż świata. Spacer w pięknej scenerii i nocleg. 
 
Dzień 8 EL NIDO 
Wycieczka morska między pięknymi skałami, wysepkami i ocienionymi palmami zatokami. Wspaniałe warunki do pływania i 
nurkowania na rafie koralowej. Tutaj znajdziemy się na kilka godzin w jednym z najcudowniejszych miejsc Ziemi. Widzimy strome  
skały schodzące wprost do błękitnego morza. 
 
Dzień 9 EL NIDO 
Kolejna wycieczka przyniesie nową dozę cudownych, bajkowych widoków. Tym razem popłyniemy w rejon wysepki Miniloc, aby 
zobaczyd takie miejsca, jak Sekretna Laguna i wiele innych podobnie pięknych. Czas na opalanie się i pływanie w czystej wodzie 
pełnej barwnych ryb i koralowców. Lunch podczas wycieczki. Po południu podróż do środkowej części wyspy na jej zachodnie 
wybrzeże w rejon Sabang. Dojazd do hotelu położonego przy plaży, gdzie rozpoczniemy wypoczynek.  
 
Dzień 10-11 WYPOCZYNEK I PARK NARODOWY RZEKI PODZIEMNEJ 
Wypoczynek na plażach Palawanu w hotelu przy plaży. Czas na pływanie i nurkowanie. Podczas pobytu kilkugodzinna wycieczka 
do wielkiej atrakcji wyspy - Parku Narodowego Rzeki Podziemnej. Park znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. 
Rejs małymi łodziami podziemną rzeką. Miejsce to w 2011 roku zostało ogłoszone nowym cudem świata. Noclegi w hotelu przy 
plaży.  
 
Dzień 12 PALAWAN - MANILA 
Przejazd na lotnisko. Przelot do Manili – pełnego kontrastów największego miasta kraju. Oglądamy Intramuros, zabytkową, 
kolonialną częśd miasta wybudowaną przez Hiszpanów. Dużo tu kościołów i zabytkowych kamienic. Nawiedzimy Katedrę 



Niepokalanego Poczęcia NMP. Świątynia jest głównym kościołem Filipin oraz siedzibą archidiecezji i prymasa Filipin. Nocleg w 
Manili. 
 
Dzień 13 MANILA 
Dalsze zwiedzanie Manili. Ważnym miejscem dla wiernych jest Bazylika Mniejsza Czarnego Chrystusa. Figura Chrystusa w złotej 
koronie cierniowej z trzema wielkimi promieniami w ikonografii hiszpaoskiej symbolizującymi Trójcę Przenajświętszą została 
sprowadzona do Manili z Meksyku przez hiszpaoskich misjonarzy w 1606 roku. Wykonana jest z ciemnego drewna i nazywana 
Czarnym Nazarejczykiem. Zatrzymamy się też w Bazylice św. Wawrzyoca. Św. Wawrzyniec Ruiz (Lorenzo Ruiz) to jeden z dwóch 
filipioskich świętych. Został beatyfikowany i kanonizowany przez Jana Pawła II. Obiad podczas wycieczki. Powrót do hotelu.  
W nocy przejazd na lotnisko i wylot do Polski z przesiadką. 
 
Dzień 14 PRZELOT DO POLSKI 
Przylot do Warszawy. 

 

Ceny: 
dla grupy 20 - 24 osób – 3 990  USD/os  
dla grupy 25 - 29 osób – 3 800  USD/os 
dla grupy 30 - 35 osób – 3 670  USD/os 
powyżej 36 osób – 3 580  USD/os 
 
WARUNKI PŁATNOŚCI 
I rata: 800 USD do 2 dni od podpisania umowy 
II rata: 1000 USD płatna do 30 września 2019 
III rata: dopłata do 100% płatna do 31 grudnia 2019 
 
Cena zawiera: 
- przeloty na całej trasie (przelot główny i przeloty wewnętrzne), opłaty i podatki lotniskowe 
- bagaż główny nadawany – max. 20 kg 
- transfery i przejazdy klimatyzowanymi i wygodnymi busami, 
- wszystkie wycieczki wg programu, rejsy wg programu, 
- noclegi na trasie w hotelach 4* lub 3* (wg oceny biura, pokoje 2-os. z łazienką i klimatyzacją) 
- śniadania w hotelach, codziennie obiady lub obiadokolacje w lokalnych restauracjach, 
- all inclusive podczas wypoczynku na Palawanie (2 dni) 
- ubezpieczenie TU AXA (KL, NNW i bagaż) 
- lokalni przewodnicy w wybranych miejscach, opieka polskiego pilota na całej trasie 
 
Cena nie zawiera: 
- zwyczajowych napiwków i biletów wstępów - około 90 USD  
- pozostałych posiłków i napoi wg indywidualnych potrzeb  
- dopłaty do pokoju SGL – 675 usd 
 

UWAGI: Należy posiadad paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu, z przynajmniej 2 zupełnie 
wolnymi stronami oznaczonymi, jako strony na wizy. Przy zapisaniu się na pielgrzymkę należy dostarczyd do 
biura skan lub fotokopię paszportu. Osoby, które nie wymagają pokoju jednoosobowego są 
dokwaterowywane do innych osób tej samej płci i nie muszą dokonywad dopłaty do pokoju 1-osobowego. 
 
WAŻNE: 
1. Oferta z dnia 18.04.2019 
2. Na tę chwilę żadne rezerwacje nie zostały dokonane.  
3. W dniu podpisania umowy i wpłaty zaliczki cena pielgrzymki jest ostatecznie potwierdzana. 
4. Ponieważ wycenę programu przygotowujemy z dużym wyprzedzeniem czasowym względem jego realizacji, 

chcielibyśmy zwrócid uwagę, że w przypadku wzrostu cen paliwa, opłat lotniskowych, itp. może zdarzyd się, że cena 
ulegnie zmianie. Na miesiąc przed wylotem linie lotnicze aktualizują koszty przelotu, – co może wpłynąd na cenę. 

5. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚD ZMIANY KOLEJNOŚCI ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW. 
6. B.P. ORLANDO TRAVEL NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK ZMIANY WPROWADZONE PRZEZ LINIE LOTNICZE. 
 


