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POCZUĆ RADOŚĆ ŻYCIA

NA FILIPINACH
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WW Wyspa Pangulasian – wycieczka kajakiem

SS Wzgórza Czekoladowe leżą na terenie gmin Carmen, Batuan i Sagbayan

Filipiny to kraina niezmiernie różnorodna
pod względem geograficznym i kulturowym. Dostrzeżemy w niej wyraźne wpływy kolonizatorów. Przybyli tu w XVI w.
Hiszpanie zaszczepili na wyspach chrześcijaństwo. Dziś ok. 80 proc. Filipińczyków jest
katolikami.

<< Pełna magii Republika Filipin leży w Azji Południowo-Wschodniej. Swoimi
granicami obejmuje aż 7107 wysp. Niespełna połowa z nich ma własną nazwę,
a zaledwie kilkaset jest zamieszkałych. Oblewają je wody Oceanu Spokojnego
i mórz Sulu, Celebes, Południowochińskiego i Filipińskiego. >>

owierzchnia wszystkich lądów
w Archipelagu Filipińskim
wynosi ok. 300 tys. km2, czyli
nieco mniej niż terytorium Polski.
Wydzielono tu 3 główne obszary geograficzne: Luzon, Visayas
(Visayan) i Mindanao. Największą
wyspę stanowi Luzon, która ma
niemal 110 tys. km² i 50 mln ludności. Populacja kraju liczy ponad
102 mln mieszkańców, co sprawia,
że znajduje się on na 12. miejscu
wśród najbardziej zaludnionych
państw na świecie.

TT Styczniowy Festiwal Sinulog w mieście Cebu

TT Vigan to najlepiej zachowane hiszpańskie miasto kolonialne w Azji

MARTA DUCZMAN, MICHAŁ KĘPA
www.ducziwdrodze.pl
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TT Nowoczesne centrum stolicy Filipin Manili po zapadnięciu zmroku
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KRÓTKA HISTORIA
Ludzie zamieszkiwali Archipelag
Filipiński prawdopodobnie już ponad
50 tys. lat temu. W późniejszym okresie docierali w te strony m.in. przybysze z Półwyspu Arabskiego, dzisiejszych
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Chin, Tajwanu i Indii. Europejczycy
pojawili się na wyspach wraz
z Ferdynandem Magellanem (1480–1521)
w 1521 r. Portugalski żeglarz i odkrywca,
służący Hiszpanom, przyłączył je wtedy
do hiszpańskiego imperium. Kolonizację
Filipin rozpoczął jednak tak naprawdę dopiero w 1565 r. Miguel López de Legazpi
(ok. 1503–1572), który zbudował pierwszą osadę – Villa de San Miguel, przemianowaną potem na Cebu. Następnie
w 1571 r. założył dzisiejszą Manilę, ówczesną stolicę Hiszpańskich Indii Wschodnich
(aż do 1898 r.). 
TT Nurkowanie w okolicy wyspy Samal
©©PHILIPPINE DEPARTMENT OF TOURISM
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SS Trzeci tydzień sierpnia to czas Festiwalu Kadayawan w mieście Davao

„KANI TAYO!”
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SS Stołeczna Manila jest największym ośrodkiem gospodarczym w kraju

W 1896 r. Filipińczycy wzniecili powstanie narodowe i 12 czerwca 1898 r. ogłosili niepodległość. Radość z wolności nie
trwała zbyt długo. W tym czasie rozgrywała
się wojna amerykańsko-hiszpańska, trwająca od 25 kwietnia do 12 sierpnia 1898 r.
Ponieważ Hiszpanie ponieśli w niej klęskę,
na mocy traktatu paryskiego z 10 grudnia
1898 r. Filipiny włączono do terytoriów
Stanów Zjednoczonych. 8 grudnia 1941 r.,
po ataku na amerykańską bazę Pearl Harbor
na Hawajach, armia japońska dokonała
udanej inwazji na archipelag. Po przegranej w bitwie o Midway w czerwcu 1942 r.
Japończycy zaczęli jednak tracić powoli za-

garnięte tereny. Ostatecznie 4 lipca 1946 r.
Filipińczycy podpisali z Amerykanami traktat w Manili, w wyniku którego proklamowana została niepodległa Republika Filipin.
Pierwszym jej prezydentem był Manuel
Róxas (1892–1948).

PRZYJAŹNI WYSPIARZE
Filipiński (filipino) bazuje na języku tagalskim (tagalog). Oprócz tego istnieje
tutaj mniej więcej 175 innych lokalnych
języków i dialektów (w zależności od zasad klasyfikacji). W niektórych częściach
Filipin wciąż usłyszymy ludzi mówiących
po hiszpańsku. Angielski (drugi urzędowy

TT Ifugao zamieszkują południowo-wschodnią część Kordylierów Filipińskich
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język kraju obok filipińskiego) jest powszechnie używany w urzędach, szkołach
i innych miejscach publicznych. Dlatego
przed podróżą w te strony nie trzeba
się obawiać problemów związanych
z porozumiewaniem się z mieszkańcami.
Termin Filipino pierwotnie oznaczał „człowieka o hiszpańskim pochodzeniu urodzonego na Filipinach”. Żyjący obecnie na archipelagu naród stanowi potomków ludów
austronezyjskich, Chińczyków, Hindusów,
Hiszpanów, Japończyków, Amerykanów
i Arabów. Wyspiarze charakteryzują się pogodnym usposobieniem, otwartością, życzliwością i serdecznością. Między sobą często używają zwrotów Madame i Sir. Podczas
TT Kulturalna Wioska Tibolo na Mindanao
©©PHILIPPINE DEPARTMENT OF TOURISM

wizyty na Filipinach możemy zostać zaproszeni do gry w koszykówkę czy badmintona, a także do wspólnego biesiadowania.
W wioskach i na mniejszych wyspach, szczególnie pod sklepikami zwanymi sari-sari,
miejscowi chętnie częstują turystów lokalnym trunkiem tuba lub bahalina. To nic
innego jak samogon, tyle że otrzymywany
z palmy kokosowej. Ma on mętny brązowy
kolor i bardzo charakterystyczny smak fermentującej rośliny. W niektórych regionach
bywa podawany z pepsi. Takie wspólne
popijanie tuby stanowi okazję do snucia
opowieści o lokalnych zwyczajach i historii.
Nie sposób nie wspomnieć również
o zamiłowaniu Filipińczyków do śpiewania
i ich wstydliwości, która przejawia się tym,
że kiedy nie potrafią odpowiedzieć na pytanie bądź czegoś nie wiedzą, spuszczają
głowę, jakby udawali, iż rozmówca zniknął.
Tę pierwszą cechę także nietrudno zauważyć. Wyspiarze, czy to młodzi, czy starzy,
śpiewają niemal wszędzie. Czasem kiedy
ekspedientka w dużym markecie usłyszy
w głośnikach ulubiony utwór, przy obsługiwaniu klientów bez żadnego skrępowania
wtóruje jego wykonawcy. Jeśli odmówimy
wspólnego wykonania piosenki, tłumacząc się brakiem umiejętności, Filipińczycy
prawdopodobnie odpowiedzą nam, że oni
sami też nie wykazują szczególnych zdolności wokalnych. Jednak tym akurat się
nie przejmują, bo zwyczajnie kochają
śpiewać.

Kuchnia filipińska jest połączeniem wpływów orientalnych, europejskich (głównie
hiszpańskich) i amerykańskich. Wspólne
gotowanie i spożywanie posiłków ma
dla mieszkańców tego kraju duże znaczenie.
Dlatego w trakcie podróży po nim warto nauczyć się zwrotu Kani tayo!, czyli „Zjedzmy
coś!”, funkcjonującego jako zaproszenie
do stołu. Filipińczycy kochają życie i uwielbiają to celebrować podczas różnego rodzaju zjazdów i fiest. Do charakterystycznych
dań lokalnej kuchni należy m.in. podawana
na zimno przystawka z surowej ryby zwana
kinilaw (kilawin). Świeże mięso np. z tuńczyka miesza się z octem, limonką, imbirem,
chilli, cebulą i czarnym pieprzem, a następnie pozostawia na kilka godzin w lodówce.
Taki przysmak przyjemnie orzeźwia w gorące dni. Najważniejszą potrawą wszelkich
uroczystości i świąt jest lechón – cała świnia
pieczona nad rozgrzanymi węglami do uzyskania chrupiącej skórki. Poza tym mięsa

lub owoce morza smaży się także w specjalnej marynacie adobo z czosnku, octu i sosu
sojowego. Przygotowane w ten sposób kalmary są niezwykle smaczne. Popularnością
cieszy się również pancit kanton, czyli smażony makaron jajeczny z krewetkami, wieprzowiną i niewielką ilością warzyw takich
jak marchewka, kapusta i szczypior. Z kolei
kare-kare stanowi rodzaj gulaszu o intensywnym orzechowym smaku.
Co ciekawe, sieci restauracyjne typu
McDonald’s czy KFC do swojego menu
na Filipinach wprowadzają dania kuchni lokalnej. Nawet w takim miejscu możemy więc dostać porcję ryżu do nóżki kurczaka, makaron ze słodkim sosem
pomidorowym lub ciastko z mango. Za
najpopularniejszy filipiński deser uchodzi natomiast halo-halo, na które składają
się schłodzone owoce chlebowca, fasola, mleko, kostki galaretki i kruszony lód.
Ten specjał podaje się w wysokiej szklance
z łyżką. 

TT Często spotykany lokalny sklepik ze wszystkim, nazywany sari-sari
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Wyspiarze kochają kolory. Świadczą
o tym m.in. dość kiczowate malunki na
jeepneyach czy barwne imprezy w poszczególnych dzielnicach (barangay, dawniej
barrio). Aby poznać lokalny folklor, trzeba
koniecznie wybrać się na taką potańcówkę
połączoną z występami i kulinarną ucztą
zakrapianą miejscowymi trunkami. Filipiny
słyną też z różnokolorowych festiwali tanecznych i maskarad. Jedno z najpopularniejszych tego typu wydarzeń odbywa się
w mieście Bacolod na wyspie Negros. Nosi
wiele mówiącą nazwę MassKara. Ta zabawa
to kilkudniowy uliczny spektakl, w którym
główne role grają tańczący ludzie poubierani w eleganckie i pomysłowe kostiumy
z odblaskowymi maskami.
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SS Trycykl – motocykl z kolorowym wózkiem
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SS Niezmiernie barwne jeepneye to popularny widok na ulicach Filipin
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SS Bibingka – ciasto z mąki ryżowej i mleka kokosowego w liściu bananowca

W DRODZE

Typowym elementem azjatyckiej gastronomii są stoiska z jedzeniem ulicznym.
W tym kraju znajdziemy na nich smażone
na głębokim oleju banany, słodkie ziemniaki, jelita kaczki, papryczki chilli w cieście
ryżowym i empanadas, czyli duże pierogi
z ciasta kukurydzianego nadziewane kapustą, marchewką, chilli i mięsem. Na koniec
warto jeszcze wspomnieć o pewnej ciekawostce kulinarnej z Filipin – budzącym mieszane emocje wśród Europejczyków przysmaku balut. Jest to gotowane jajko
z 17-dniowym zarodkiem kaczki z wyraźnie wykształconym już dziobem. Przekąsce
tej przypisuje się właściwości afrodyzjaku.
Kosztuje ona 20 peso filipińskich (PHP) i kupimy ją prawie na każdym rogu.

Do przemieszczania się po lądzie na długich
i krótkich dystansach mamy na Filipinach
do wyboru autobusy typu naszych PKS-ów

który ważył aż 3,435 kg! Na Filipinach zbiera się rocznie ponad 800 tys. t tych owoców
(ok. 3,6 proc. światowej produkcji). Z upra-
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MANGO I FIESTA
Ten pyszny filipiński owoc wpisano do Księgi
rekordów Guinnessa dwa razy. W 1995 r. odmiana manila mango została uznana za najsłodszą
na świecie. Z kolei w 2009 r. w mieście portowym Cagayan de Oro na wyspie Mindanao
podczas lokalnej fiesty zaprezentowano okaz,
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SS Festiwal Kadayawan to świętowanie życia i dziękowanie za dary natury

wy mango słynie przede wszystkim Cebu.
Podczas odwiedzin na niej można wybrać się
na plantację i jeść je prosto z drzewa.

TT Uczestnicy październikowego Festiwalu MassKara w mieście Bacolod
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w wersji klimatyzowanej i nieklimatyzowanej. Szybsze są wyposażone w klimatyzację minibusy, ale komfort jazdy jest w nich
raczej pozorny. W rzeczywistości takim
pojazdem, przeznaczonym dla 11 pasażerów, jedzie tyle osób, ile się zmieści, wraz
z bagażami, np. 10-kilogramowym workiem
ryżu lub żywym inwentarzem w postaci
kurczaków w pudełku. Kolejny popularny
środek transportu publicznego stanowią
jeepneye, czyli stare przedłużane jeepy,
które zostały na wyspach po Amerykanach.
Na pace takiego samochodu terenowego
po obu stronach znajdują się ławki dla podróżujących. Karoserię aut zdobią charakterystyczne różnobarwne malunki, często
pojawiają się na nich postaci Matki Boskiej
albo Jezusa. Ciekawie prezentuje się również trycykl. To motocykl z domontowanym
z boku wózkiem. Choć wygląda na dwu-
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SS Oryginalna taksówka motocyklowa habal-habal

SS Urocze filipińskie banki – wąskie łódki z podporami po obu bokach

osobowy i niejednokrotnie ciężko wsiąść
do niego przeciętnemu Europejczykowi,
przewozi czasem kilkoro Filipińczyków i ich
bagaże. Trycyklem nazywa się też rower
typu BMX z zamocowanym koszem na pasażerów i parasolem ogrodowym. Rzadko ma
on normalny hamulec, przeważnie kierowca zwalnia za pomocą naciśnięcia klapkiem
na oponę. Interesujące rozwiązanie stanowi
także taksówka motocyklowa habal-habal.
Można podróżować nią tylko z kierowcą lub
w większym towarzystwie.
Do pokonywania odległości między wyspami służą wolne, ale tanie promy, trochę
droższe szybkie łodzie (fast boats) oraz

tradycyjne filipińskie banki (banca). Te
ostatnie wyglądają jak duże pająki wodne,
ponieważ do ich wąskich kadłubów przyczepia się długie bambusowe stabilizatory,
które zapobiegają wywróceniu się. Jeśli wybierzemy lokalne środki transportu, na pewno czeka nas wiele niesamowitych przeżyć.

SPORT DLA ODWAŻNYCH
Za nieodłączną część kultury filipińskiej
uchodzą walki kogutów. Mimo iż są krwawe i brutalne, odbywają się całkowicie
legalnie. To lokalna forma hazardu. Arena,
na której walczą ptaki przypomina ring
bokserski. Koguty dzieli się na trzy kate-

gorie wiekowe: 0–9 miesięcy, 9–20 miesięcy i powyżej 20 miesięcy. Standardowy
trening przed walką trwa 21 dni. Zaczyna
się o godz. 3.00 rano przy silnym oświetleniu. Taki zabieg ma na celu oswoić ptaka ze
światłem, które pada na niego na arenie.
Kogut wykonuje różne ćwiczenia wzmacniające jego mięśnie, skrzydła i pazury.
Po 7 dniach treningów w nagrodę właściciel podsuwa mu kurę. Dzięki kopulacji
w koguciej krwi wzrasta poziom testosteronu. Poza tym wpływa ona też pozytywnie
na rozwój muskulatury. W czasie ćwiczeń
ptak dostaje suplementy diety, specjalne
jedzenie oraz witaminy i antybiotyki, 
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SS Jezioro Taal w kalderze wulkanu na Luzon

SS Palawan – przepiękne wapienne klify

a także środki na rozbudowę masy mięśniowej. W dniu walki przed wejściem na arenę do lewej nogi koguta przywiązuje się
ostrze. Z wieloletnich obserwacji wynika, że w 99 proc. przypadków pierwsze
kopnięcie wykonuje on właśnie tą łapą.
Za pomocą tej broni ptak zadaje śmiertelny cios swojemu rywalowi. Gdyby nie
otrzymał takiego wyposażenia, starcie
trwałoby znacznie dłużej. Walki kogutów
są ważną częścią codziennego życia wyspiarzy, dlatego jeśli mamy mocne nerwy,
powinniśmy choć raz obejrzeć tego rodzaju
zawody.

w jego nazwie rzeka (Cabayugan) płynie
przez 8,2 km pod ziemią, wpada bezpo-

WYSPA CUDÓW
Większość turystów rozpoczyna swoją
podróż po Filipinach od największej ich
wyspy Luzon ze stolicą Manilą i znajdującymi się w niej dwoma międzynarodowymi
lotniskami – Ninoy Aquino International
Airport i Clark International Airport. W pobliżu miasta, w prowincji Batangas wznosi
się czynny wulkan Taal (311 m n.p.m.).
Ostatnio wybuchł w 1977 r., lecz od 1991 r.
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SS Park Narodowy Rzeki Podziemnej Puerto Princesa znajduje się koło zatoki St. Paul

pozostaje wciąż aktywny i raz na jakiś czas
daje o sobie znać lekkimi wstrząsami ziemi
i bulgotaniem wydobywającym się z krateru. Wygląda jednak wyjątkowo malowniczo.
Jego stożek wystaje nad spokojną taflę oblewającego go jeziora Taal. To widok zapierający dech w piersiach.

z zachowaną XVI-wieczną zabudową. Jego
historyczne centrum wzniesione przez hiszpańskich kolonizatorów również znalazło się
na Liście Światowego Dziedzictwa Ludzkości
UNESCO. Wśród jego klimatycznych uliczek można poczuć się jak w Hiszpanii.
Warto tu przejechać się dorożką, spróbować empanadas i pizzy pinakbet, odwiedzić
garncarnię i tkalnię. Kinomanów zaciekawi
na pewno fakt, że w tym miejscu kręcono
film Urodzony 4 lipca (1989 r.) z Tomem
Cruise’em w roli głównej.

TT Zabytkowe historyczne centrum Vigan można zwiedzić dorożką
©©MARTA DUCZMAN, MICHAŁ KĘPA/DUCZIWDRODZE.PL
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SS Malownicze wysoko położone tarasowe pola ryżowe Kordylierów Filipińskich

N a L u zo n u j r z y m y t a k że u z n a w a ne za ósmy cud świata, liczące sobie
ok. 2 tys. lat, przepiękne tarasowe pola
ryżowe Kordylierów Filipińskich, położone w prowincji Ifugao. Leżą one
na wysokości mniej więcej 1500 m n.p.m.
W 1995 r. zostały wpisane na prestiżową
Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości
UNESCO.
W górskim regionie (Mountain Province)
znajduje się też miasteczko Sagada.
W tej urokliwej miejscowości o przyjemnym chłodnym klimacie zobaczymy słynne
wiszące trumny. Najpopularniejsze miejsce do ich oglądania stanowią Echo Valley
i jaskinia Lumiang Burial. Przyczepione
do wapiennych skał skrzynie są pozostałością po dawnej formie pochówku sprzed
500 lat. Razem z przewodnikiem można
udać się z Sagady na eksplorowanie okolicznych grot, atrakcyjnych ze względu
na wąskie przejścia i podziemną rzekę.
Na północno-zachodnim wybrzeżu Luzon,
nad Morzem Południowochińskim, leży
50-tysięczne Vigan. To czarujące miasto

PODZIEMNA RZEKA
Najdalej wysuniętą na północ częścią
archipelagu są wyspy Batanes położone
w bliskim sąsiedztwie Tajwanu. Ten region

uchodzi za nie lada gratkę dla miłośników
historii II wojny światowej, ponieważ znajdowała się w nim amerykańska baza wojskowa. Do dziś zachowała się m.in. radiostacja, a także japoński tunel. Poza tym
rejon charakteryzuje się chłodniejszym klimatem i soczyście zielonym krajobrazem
z klifowym wybrzeżem.
Z Manili dolecimy np. do Puerto
Princesa na niezmiernie długiej wyspie
Palawan, leżącej na południowym zachodzie. Słynie ona z obszaru wpisanego
na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości
UNESCO i jednego z 7 Nowych Cudów
Natury, czyli Parku Narodowego Rzeki
Podziemnej Puerto Princesa (bramę do niego stanowi wioska Sabang). Umieszczona

średnio do Morza Południowochińskiego
i podlega pływom. Jej okolicę porasta bujna
roślinność. Odkryto tutaj ok. 800 gatunków
flory. Oprócz tego jaskinie krasowe i ich
sąsiedztwo zamieszkują liczne pajęczaki,
ssaki, gady i ptaki. To znakomite miejsce
dla miłośników biologii.
Na północny wschód od Sabang znajduje
się cichy i leniwy nadmorski Port Barton.
Przed budową drogi ekspresowej pozwalającej dostać się z Puerto Princesa do El Nido
w kilka godzin w tym mieście przyjezdni
zatrzymywali się na nocleg. Wówczas przeżywało ono okres największej popularności.
Obecnie pozostaje trochę zapomniane. Port
Barton spodoba się jednak osobom unikającym masowej turystyki i ceniącym sobie
spokój. Rozciąga się w nim piękna piaszczysta plaża. Wybierzemy się też stąd na całodniowy rejs łodzią na pobliskie malutkie wyspy połączony z oglądaniem raf koralowych
i ich mieszkańców, m.in. żółwi morskich.
Podczas spaceru w głąb dżungli napotkamy
lokalną ludność, ujrzymy liczne małpy i zażyjemy odświeżającej kąpieli w wodach wodospadu. Kolację najlepiej zjeść tu w jednej
z garkuchni.
Z kolei wspomniane wcześniej El Nido
to bardzo popularna miejscowość, położona
na północnym końcu Palawanu. Słynie ona
z dziewiczego archipelagu Bacuit. W jego
okolicach spotkamy manty, delfiny, diugonie przybrzeżne i żółwie (szylkretowe, 
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SS El Nido Resorts Apulit Island – luksusowy ośrodek w zatoce Taytay

SS Wzgórza Czekoladowe na Bohol zabarwiają się na brązowo w porze suchej

oliwkowe, skórzaste i zielone). Miłośnicy
klifów i dziewiczych lagun na pewno będą
zachwyceni tutejszymi krajobrazami.
Z El Nido drogą morską dostaniemy się
na wyspę Coron. Właśnie w jej pobliżu
spoczywa kilka wraków japońskiej floty
zaopatrzeniowej z okresu II wojny światowej. Brak silnych prądów i specyficzne
ukształtowanie terenu czynią nurkowanie
z licencją OWD (Open Water Diver) wokół
tych jednostek wyjątkowo łatwym.

CZEKOLADOWA KRAINA

REKINY I CZARY
Zarówno z Manili, jak i z Puerto Princesa,
można dotrzeć samolotem na wyspę Cebu,
leżącą w sercu regionu Visayas. Miasto
Cebu było pierwszą osadą założoną przez
hiszpańskich kolonizatorów w kwietniu
1565 r. Znajdziemy w nim kaplicę ze słyn-

nym Krzyżem Magellana (niedaleko Bazyliki
Dzieciątka Jezus) i Muzeum Sugbo (Museo
Sugbo). To wspaniałe miejsce do poznawania bogatej historii tego wyspiarskiego
kraju.
O s o by l u b i ą ce n i e co i n n e w ra że n i a p ow i n n y w y b ra ć s i ę w o ko l i ce
Mango Square. Rejon ten znany jest
z klubów nocnych, imprez w stylu house
i klubów go-go. Na ulicach spotkamy
dziewczyny lub transwestytów składających niedwuznaczne propozycje.
W położonym na południe od Cebu miasteczku Oslob można popływać z rekinami
wielorybimi. Te niezwykłe ryby dożywają
podobno nawet 70 lat. Ich skóra o grubości
do 10 cm chroni je przed najgroźniejszymi drapieżnikami. Największy odnotowany okaz miał aż 12,65 m długości i ważył

TT Krzyż Magellana stojący w ośmiobocznej kaplicy w centrum miasta Cebu
©©PHILIPPINE DEPARTMENT OF TOURISM
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SS 20-metrowy pomnik wodza Lapu-Lapu na Cebu

SS Wyraki filipińskie żyją na drzewach

ok. 21,5 t! Choć takie fakty brzmią nieco
przerażająco, zwierzęta nie stanowią zagrożenia dla człowieka. Żywią się głównie
planktonem. Spotkanie oko w oko z rekinem wielorybim z pewnością będzie przeżyciem zapadającym na długo w pamięć.
U południowych wybrzeży Cebu, pomiędzy wyspami Negros i Bohol znajduje się
Siquijor. Wśród Filipińczyków cieszy się
złą sławą i budzi grozę. Jeśli zaprosimy
kogoś miejscowego na wspólne zwiedzanie tego niewielkiego lądu (ok. 337,5 km²),
prawdopodobnie zdecydowanie nam
odmówi. Podobno tę wyspę zamieszkują
czarownice, szamani i stworzenia o nadprzyrodzonych zdolnościach takie jak abat
czy łak-łak (wak-wak, aswang). Ten ostatni według lokalnych wierzeń zjada płody
z wnętrzności ciężarnej kobiety. Mimo
to urokliwa i zróżnicowana Siquijor jest

coraz chętniej odwiedzana przez turystów. Jeśli wypożyczymy motocykl bądź
trycykl, objedziemy ją w jeden dzień.
Warto udać się tutaj do kilku wodospadów.
Cambugahay mają 3 poziomy, a na każdym z nich można wykąpać się w orzeźwiającej wodzie. W Sanktuarium Motyli
zapoznamy się ze stopniami rozwoju tych
owadów i dowiemy się, jakie ich gatunki
występują w tym regionie. Na uwagę zasługują też jaskinie i puste piaszczyste
plaże.

wyspa jest pełna cudów i bogactw natu-

Na samym środku pobliskiej wyspy Bohol, ralnych. Ogromne wrażenie robi zatopioniedaleko miejscowości Carmen leżą słyn- ny cmentarz (Sunken Cemetery), a jego
ne Wzgórza Czekoladowe, czyli co najmniej
historia opowiedziana przez mieszkańok. 1270 kopców osiągających wysokość
ców dodaje mu jeszcze większego uroku.
od 30 do 120 m. W porze suchej (od lute- Na Camiguin odkryjemy również dwa pogo do maja), kiedy wszystko wokół zamiera, tężne wodospady – Tuasan i Katibawasan.
przybierają brązowy kolor podobny do bar- Bije od nich przyjemny chłód i życiodajna
wy czekolady.
energia. Idealnym zakończeniem dnia bęTakże w tej części Filipin znajdziemy
dzie natomiast relaksująca kąpiel w gorąrezerwat uroczych małych małpek – wyra- cych źródłach Ardent u stóp wulkanu Hibokków filipińskich. Po drodze do niego war- -Hibok (1332 m n.p.m.).
to udać się na spływ rzeką Lobok, której
okolica posłużyła za plener do filmu JAK W RAJU
Czas Apokalipsy (1979 r.) Francisa Forda
Z większą wyspą Panay sąsiaduje maleńCoppoli. Ze względu na położenie w sercu
ka Boracay. Zajmuje ona ok. 10 km 2 podżungli zachwyca ona widokami.
wierzchni i szczyci się najpiękniejszą białą
Amatorom mocnych wrażeń przypadnie
plażą oblewaną turkusową wodą na całych
do gustu propozycja przejażdżki rowe- Filipinach – White Beach. Jeżeli zapytamy
rem po linie rozwieszonej na wysokości
Filipińczyków, dokąd warto wybrać się
225 m w Chocolate Hills Adventure Park. w ich ojczyźnie, jak jeden mąż odpowiedzą,
W jej trakcie z siodełka można podziwiać
że właśnie do tej rajskiej oazy. Ten nieniesamowitą panoramę ze Wzgórzami
wielki skrawek lądu został w dużej mierze
Czekoladowymi.
opanowany przez masową turystykę, lecz
Na południowy wschód od Bohol leży
jest na tyle przestronny, że można na nim
Camiguin. Na tym lądzie o powierzchni nie- spędzić spokojnie urlop. Znakomitym pomal 238 km2, zamieszkanym przez 90 tys. mysłem będzie też rejs dookoła Boracay
ludzi, wznosi się aż 7 wulkanów. Erupcje
połączony z przystankami na snorkeling,
i ruchy ziemi sprawiły, że ta spektakularna
skakanie z klifu czy zwiedzanie grot 
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i pływanie w nich. Do miejscowych atrakcji należą również nurkowanie, wind- i kitesurfing czy lot na paralotni, a nawet… kurs
bycia syreną.
Z kolei u północno-wschodnich wybrzeży Panay rozciągają się Wyspy Olbrzymów
(Islas de Gigantes), podzielone na rejon
północny (Gigantes Norte) i południowy
(Gigantes Sur). Ten owiany legendami obszar kusi dziewiczymi piaszczystymi plażami, pysznymi świeżymi owocami i skalnym krajobrazem. Na archipelagu warto
odwiedzić przestronne jaskinie (aż 73!)
i zażyć kąpieli w ich krystalicznie czystych
wodach, a także wejść na latarnię morską (North Gigantes Island Lighthouse).
Przede wszystkim jednak trzeba koniecznie udać się na punkt widokowy, z którego rozpościera się wspaniała panorama
okolicy.

PODWODNE ELDORADO
Filipiny znajdują się w czołówce najlepszych regionów dla nurków na świecie.
Eksploracja podwodnego królestwa w tej

©©PHILIPPINE DEPARTMENT OF TOURISM

SS Rafa Apo rozciąga się ok. 28 km na zachód od wybrzeża wyspy Mindoro

szerokości geograficznej dostarcza niezapomnianych wrażeń. Za największy skarb
archipelagu uchodzi przede wszystkim
wpisany w 1993 r. na Listę Światowego
Dziedzictwa Ludzkości UNESCO Park
Naturalny Raf Tubbataha (Tubbataha
Reefs Natural Park), założony na południowy wschód od Puerto Princesa (Palawan)

TT Filipiny stanowią wymarzone miejsce dla miłośników podwodnych przygód
©©PHILIPPINE DEPARTMENT OF TOURISM
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na morzu Sulu. Zajmuje on 1300 km².
Ochroną objęto tutaj dziewiczą rafę koralową z przepiękną 100-metrową ścianą,
rozległymi lagunami i koralowymi wysepkami. Ten region jest udostępniony
do zwiedzania tylko podczas kilkudniowego nurkowego safari, które – niestety – nie
należy do najtańszych.
Kolejnym idealnym miejscem dla amatorów podwodnych przygód będzie rejon
Parku Naturalnego Rafy Apo (Apo Reef
Natural Park), zwanej też miniaturową
Tubbatahą, rozciągający się u zachodnich
wybrzeży Mindoro. To drugi co do wielkości ciągły system rafowy na świecie
(ok. 34 km2). Podczas nurkowania można
tu spotkać rekiny, ślimaki nagoskrzelne,
ryby z rodziny rogatnicowatych, manty
i barakudy.
Dużą popularnością cieszą się także
Moalboal na Cebu i wyspa Pescador. Wśród
pobliskich miękkich ścian koralowych aż
roi się od egzotycznych stworzeń, w tym
żółwi morskich. Nurkowie odwiedzają rów-
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SS Boracay słynie ze śnieżnobiałych plaż

SS Wspinaczka na najwyższy szczyt Filipin – stratowulkan Apo na Mindanao

nież Bohol i plażę Alona na Panglao, gdzie
działa wiele lokalnych baz. Z tutejszymi instruktorami udamy się na wyspę Balicasag,
wokół której wznoszą się pod wodą strome stoki z koralowców zamieszkane m.in.
przez ryby z gatunku karanksów, plataksy
długopłetwe (Platax teira), mniejsze ślimaki nagoskrzelne czy liczne błazenki.
W okolicach brzegów rajskiej Pamilacan
o poranku można spotkać stada delfinów
radośnie skaczących nad powierzchnię morza w promieniach wschodzącego
słońca.

słynna „Cloud 9” („Chmura 9”) co roku we
wrześniu gości międzynarodowe zawody
surfingowe. Oprócz tego Siargao zachwyca
pięknymi piaszczystymi plażami i kolorowymi rafami koralowymi.
Na Archipelagu Filipińskim nie powinni też się nudzić wielbiciele trekkingu.
Najwyższy szczyt kraju stanowi góra
Apo (2954 m n.p.m.) na Mindanao, położona koło miasta Davao. Wejście na nią
zajmuje 3 dni i nie należy do łatwych
ze względu na ukształtowanie terenu.
Po drodze trzeba pokonać skaliste obszary, omszałe lasy, duże rzeki i bagna.
Jednak zapierający dech w piersiach widok z wierzchołka wynagradza wszelkie
trudy.
Na uwagę zasługuje również uważany za mistyczny Obelisk Kleopatry
(Cleopatras’s Needle), druga najwyższa
góra Palawanu (1593 m n.p.m.). Nazwa

NAD MORZEM I W GÓRACH
We wschodniej części Filipin oblewanej
przez wody Morza Filipińskiego, w rejonie Mindanao leży Siargao (ok. 437 km²).
Dzięki tworzącym się tutaj wysokim falom,
wyspa zaskarbiła sobie względy surferów
z całego świata. Miejsce, gdzie powstaje

ta pochodzi od formacji skalnej znajdującej się na szczycie. Trekking trwa
3–4 dni, a wieńczy go podziwianie wspaniałej panoramy morza Sulu i miasta
Puerto Princesa.
Filipiny są na tyle różnorodne,
że można na nich stale podróżować
do nowych regionów i odkrywać
niezwykłe miejsca. Do poznania
tego archipelagu szczególnie mocno zachęcają dwie rzeczy. Nadal nie ma tutaj
zbyt wielu turystów, a Polacy nie potrzebują wizy, jeśli chcą zatrzymać się
w kraju na okres do 30 dni. Wystarczy,
że okażą ważny jeszcze co najmniej
6 miesięcy paszport, bilet powrotny
i zadeklarują posiadanie środków na pokrycie kosztów pobytu. Warto więc wyruszyć na pełen atrakcji rajski Archipelag
Filipiński, żeby odnaleźć na nim prawdziwą
radość życia. 
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OKDRYJ PEŁNE MAGII

FILIPINY
© PHILIPPINE DEPARTMENT OF TOURISM

opracował:
MICHAŁ DOMAŃSKI

� Urokliwa wioska na wyspie Camiguin położonej między Bohol a Mindanao

<< Filipiny mają naprawdę niezmiernie wiele do zaoferowania nawet
najbardziej wybrednym podróżnikom. Ich zdecydowanie największym skarbem
jest wspaniała dziewicza przyroda, w większości nietknięta przez człowieka,
zniewalające swoim naturalnym pięknem pocztówkowe plaże, zachwycające
zatoki z krystalicznie czystą wodą, spektakularne wodospady, zapierające
dech w piersiach krajobrazy, bogata historia i kultura, widowiskowe święta,
tradycje i zwyczaje oraz przepyszne jedzenie. Magiczny Archipelag Filipiński
stanowi istne eldorado dla amatorów rozmaitych sportów wodnych,
a zwłaszcza miłośników nurkowania lub osób dopiero pragnących rozpocząć
z nim swoją przygodę. Na niemal każdym kroku odkryjemy na tutejszych
wyspach i wysepkach nowe cuda natury, nieznane nam wcześniej owoce,
warzywa, rośliny, zioła i zwierzęta. Wyprawa do tego szalenie fascynującego
zakątka świata z pewnością zapadnie nam w pamięć do końca życia. Gościnni,
JESIEŃ-ZIMA 2015

przyjaźni i sympatyczni mieszkańcy tego przepięknego kraju przywitają nas
z otwartymi ramionami. Nic więc dziwnego, że nie brakuje już wśród naszych
rodaków wielbicieli odległych Filipin, którzy spędzili na nich wakacje marzeń,
pełne pozytywnej energii, szamańskich czarów, magii, niespodzianek, błogiego
relaksu, niesamowitych przygód i spontanicznej zabawy. Co więcej, część
z nich postanowiła nawet osiedlić się tutaj na stałe. Odkryli oni na Archipelagu
Filipińskim swój własny raj. Specjalnie dla Państwa poprosiliśmy sześciu
ekspertów, znających doskonale tak kolorowe, różnorodne i tajemnicze Filipiny,
o krótkie wypowiedzi dotyczące – według nich – najbardziej czarujących miejsc
i rzeczy, które możemy podziwiać na ponad 7,1 tys. wysp archipelagu. Z ich słów
wynika, że daleka podróż do tego położonego w Azji Południowo-Wschodniej
państwa najprawdopodobniej wywrze na nas niezapomniane wrażenia
i że będziemy z całej siły starali się wrócić do niego jak najszybciej. >>
JESIEŃ-ZIMA 2015
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MICHAŁ GROCHOWSKI

BOGUSŁAW ŁACHMAŃSKI

PRZEWODNIK PO FILIPINACH, TWÓRCA BLOGU
BREAK DA CYCLE
XX Mieszkam na Filipinach już ponad 6 lat, a jednak to miejsce
wciąż mnie zaskakuje, codziennie odkrywam tu nowe fascynujące rzeczy. Archipelag Filipiński składa się z ponad 7,1 tys.
wysp. To olbrzymi obszar do eksploracji. Wypełnia go mnóstwo
atrakcji turystycznych, więc każdy na pewno znajdzie coś dla
siebie. W tym kraju można odpoczywać w oazach ciszy i spokoju, podziwiać piękne piaszczyste plaże, strzeliste wulkany,
bajeczne rafy koralowe i lasy tropikalne albo po prostu zwiedzać lokalne wioski i poznawać życie codzienne ich mieszkańców. Niewątpliwym udogodnieniem przy podróży w te strony
©©BREAK DA CYCLE
są bardzo dobre warunki wizowe oraz powszechna znajomość
angielskiego wśród Filipińczyków, drugiego języka urzędowego na archipelagu po filipińskim (filipino).
Dla mnie osobiście największą zaletą Filipin jest łatwy dostęp do zdobyczy medycyny naturalnej,
zwłaszcza z zakresu ziołolecznictwa. Po rozmaite rośliny, zioła i warzywa wcale nie trzeba się tutaj
udawać do lokalnych marketów. To wszystko rośnie wokół nas. Ze względu na tak dużą różnorodność
gatunków warto wspomnieć o najważniejszych okazach flory występujących na wyspach. Na każdym kroku spotkamy na nich m.in. papaje, czyli melonowce właściwe. Z ich liści przyrządza się

©©BREAK DA CYCLE/MICHAŁ GROCHOWSKI

SS Archipelag Filipiński to rajskie plaże i krystalicznie czysta woda

herbatę, która oczyszcza organizm z toksyn, a ich owoce wpływają dobroczynnie na układ pokarmowy. Niezmiernie pożyteczną rośliną jest również wszechobecny aloes, który wspomaga

WŁAŚCICIEL BIURA PODRÓŻY ŁACHMAŃSKI TRAVEL
XX Filipiny są jednym z największych państw wyspiarskich
na świecie. Choć leżą niedaleko głównych szlaków turystycznych Azji Południowo-Wschodniej, nadal pozostają, według mnie, mało jeszcze znanym kierunkiem wyjazdowym wśród
Polaków. W 1521 r. odkrył je dla Europy portugalski żeglarz i odkrywca Ferdynand Magellan i ochrzcił mianem Wysp św. Łazarza.
Nazwę „Filipiny” nadali archipelagowi na cześć króla Filipa II
Habsburga Hiszpanie, którzy panowali tutaj ponad 330 lat. Kraj
oblewają wody Oceanu Spokojnego oraz mórz Celebes, Sulu,
Południowochińskiego i Filipińskiego. Należy do niego 11 dużych wysp i 7096 mniejszych wysepek.
©©ŁACHMAŃSKI TRAVEL
To wyjątkowy region świata mający wiele uroku, magii i charakteryzujący się niezwykłymi tradycjami, których nie spotkamy nigdzie indziej na ziemi. Ten azjatycki przyczółek chrześcijaństwa słynie z niesamowitych praktyk. Co roku w Wielki Piątek lub piątek przed Wielkim Tygodniem grupa ochotników w mieście San Fernando w prowincji Pampanga

na Luzon daje się przybić do krzyża 5-centymetrowymi stalowymi gwoździami na pamiątkę męczeńskiej śmierci Chrystusa.
Pozostali biczują się kijami bambusowymi powiązanymi liną.
Na Filipinach znajdziemy też najbardziej widowiskowe tarasy ryżowe (w prowincji Ifugao), stworzone przez grupę etniczną Ifugao prawdopodobnie wyłącznie pracą ludzkich rąk,
bez użycia maszyn. Wznoszą się one na średniej wysokości
ok. 1500 m n.p.m. i zajmują powierzchnię aż 20 tys. km². Nie tylko Filipińczycy uważają ten osobliwy obszar za ósmy cud świata.

©©BREAK DA CYCLE/MICHAŁ GROCHOWSKI

SS Bantayan zaprasza na wyśmienite ananasy
gojenie ran, polepsza stan skóry i wykazuje działanie przeciwrakowe. Właściwości lecznicze mają także liście gujawy (gruszli).
Owoce mangostanu właściwego zawierają dużą ilość przeciwutleniaczy. Woda kokosowa uchodzi za najzdrowszy napój izotoniczny, a wodorosty są źródłem mnóstwa soli mineralnych.
Oprócz medycyny naturalnej mam też inne zainteresowania.
Uwielbiam pływać moją nowo zbudowaną łodzią po filipińskich
wodach i odkrywać nieznane miejsca. Gdy mogę po prostu wejść
na pokład i zmierzać przed siebie, czuję prawdziwą wolność.
Najpiękniejsza w tych rejsach jest całkowita dowolność w wyborze celu, brak ścisłego programu. Ruszamy tam, gdzie poniesie
nas serce i przygoda. Możemy docierać do różnych malutkich
wysepek i poznawać życie w lokalnych wioskach. Kiedy indziej
robimy postój, żeby kąpać się w ciepłym morzu albo rozpalić
ognisko na plaży. Czasem gdy nadejdzie sztorm, musimy szukać
schronienia przed wzburzonymi falami. Większość turystów
porusza się po lądzie, a przecież nawet na zakupy dopłyniemy
tutaj łódką. Pełne magii Filipiny z tej perspektywy prezentują
się jeszcze wspanialej.

©©ŁACHMAŃSKI TRAVEL/BOGUSŁAW ŁACHMAŃSKI

SS Obchody Wielkiego Piątku w San Fernando

©©ŁACHMAŃSKI TRAVEL/BOGUSŁAW ŁACHMAŃSKI

SS Tarasy ryżowe ludu Ifugao tworzą magiczny krajobraz na wyspie Luzon

Kraj zachwyca wyjątkową mieszanką kulturową, bajecznymi
piaszczystymi plażami, malowniczymi lagunami i zatokami,
pięknymi krajobrazami ze wzgórzami pokrytymi kakaowcami,
pocztówkowymi Wzgórzami Czekoladowymi na Bohol i kolorowym podwodnym królestwem. Oprócz tego żyją tu również
uśmiechnięci, przyjaźni i gościnnie nastawieni ludzie, a miejscowa wspaniała kuchnia obfituje w wyborne owoce morza. Całe
Filipiny są po prostu magiczne.

BOGUSŁAW KAFARSKI
WŁAŚCICIEL BIURA PODRÓŻY ALCO-TOURS KAFARSKI
XX Nie sposób zobaczyć wszystkich wysp w Archipelagu
Filipińskim, ale warto spróbować zwiedzić jak najwięcej z nich.
Podczas moich intensywnych podróży po Azji przyszedł moment na odwiedzenie i tego zakątka świata. Okazja nadarzyła
się sama, ponieważ jeden z moich znajomych zakochał się w uroczej kobiecie z Filipin i zaprosił mnie na swój ślub.
Tydzień przed uroczystością weselną poleciałem przez stołeczną Manilę do Legazpi, urokliwie położonej miejscowości
u podnóża wulkanu Mayon (2463 m n.p.m.). Następnie przez
©©ALCO-TOURS KAFARSKI
wyspy Cebu i Mactan dotarłem na Bohol, aby obejrzeć słynne
Wzgórza Czekoladowe. Tę ciekawą formację geologiczną tworzy niemal 1300 pagórków o wysokości
do 120 m. Z Panay promem przedostałem się na czarującą wysepkę Boracay, która w tym czasie, czyli
w 1988 r., była jeszcze prawie dziewicza, a dziś stanowi duże centrum turystyczne z rozbudowaną
infrastrukturą hotelową. Ponieważ ten skrawek lądu jest naprawdę niewielki (ok. 10 km2), pokusiłem
się na opłynięcie go miejscowym leciwym czółnem, wiązanym łykiem i wyposażonym w mały żagiel.
Pomysł okazał się genialny.
Wreszcie nadeszła pora, aby wrócić na główną wyspę archipelagu – Luzon. Kiedy państwo młodzi
szykowali się na swój wielki dzień, ja z przyjemnością spłynąłem tratwą pod 120-metrowe wodospady Pagsanjan po malowniczo wijącej się w dżungli rzece Bumbungan. Urok tego miejsca zapewne
zadziałał też na Francisa Forda Coppolę, który zdecydował się nakręcić tu część scen do swojego

©©PHILIPPINE DEPARTMENT OF TOURISM

SS Zachwycająca Biała Plaża usytuowana jest po zachodniej stronie Boracay
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filmu Czas Apokalipsy. Niezapomnianych wrażeń dostarcza także
widok stożka wulkanu Taal (311 m n.p.m.) wznoszącego się nad
powierzchnię jeziora o tej samej nazwie.
Po uroczystościach weselnych wynajętym samochodem pojechałem w głąb wyspy Luzon. Odległość ponad 500 km z Manili
do leżącej na północnym wschodzie prowincji Cagayan pokonałem w kilku etapach. W trakcie wyprawy podziwiałem Park

©©PHILIPPINE DEPARTMENT OF TOURISM

SS Kościół św. Tomasza z Villanueva w Danao
Narodowy Stu Wysp (Hundred Islands National Park), zatokę
Baler (scenerię słynnego ataku helikopterów przy dźwiękach
Cwału Walkirii Richarda Wagnera we wspomnianym filmie
o wojnie w Wietnamie) i tarasy ryżowe położone na zboczach
górskich w prowincji Ifugao. Przejażdżka do miejscowości
Bontoc samochodem bez napędu na 4 koła górskimi drogami
w porze monsunowych opadów sama w sobie była przygodą.
Wrażenia ze zwiedzania otwartej nekropolii w grotach zdołała przebić tylko piesza wycieczka (na bosaka!) do jaskini
w Sagadzie połączona z kąpielą w podziemnym jeziorze. O tym
wszystkim nakręciłem nawet film, który prezentował w swoim
czasie Bohdan Sienkiewicz w cyklicznym programie telewizyjnym Dookoła świata.
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ARTUR MATIASZCZYK
PREZES TRADE & TRAVEL COMPANY
XX Filipiny nazywane są „Wyspiarskim Rajem na Ziemi”.
Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ kraj ten leży na ponad
7,1 tys. ciepłych tropikalnych wysp, z których jedynie kilkaset jest zamieszkałych. Wśród nich każdy na pewno znajdzie
swój eden, dziewiczą plażę tylko dla siebie. Poza tym to państwo w Azji Południowo-Wschodniej uchodzi obecnie za największego eksportera kokosów na świecie. Na malowniczym
Archipelagu Filipińskim żyją też ponoć najszczęśliwsi ludzie
na naszym globie.
Jeśli miałbym zdecydować się tylko na jedno z wielu magicz©©TRADE & TRAVEL COMPANY
nych miejsc na Filipinach, które wywarły na mnie niesamowite
wrażenie, to byłaby to wyspa Bohol – zniewalający swoim naturalnym pięknem ląd pełen niezliczonych cudów przyrody i wspaniałych atrakcji turystycznych. Tutejsze rajskie plaże pokrywa
śnieżnobiały piasek, a wnętrze porastają tropikalne lasy deszczowe i zajmują rozległe pola ryżowe. Działają tu świetnie wyposażone ośrodki nurkowe oraz interesujące parki rozrywki i przygód

się symbolem wyspy. Ważą one zaledwie od ok. 100 do 130 g.
Charakteryzują się bardzo dużymi, nieproporcjonalnymi w stosunku do ich głowy, wyłupiastymi oczami. Kolejną słynną miejscową atrakcją są Wzgórza Czekoladowe – wbrew nazwie nieja-

©©TRADE & TRAVEL COMPANY/ARTUR MATIASZCZYK

SS Wyraki filipińskie polują głównie na owady
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SS Leżaki na plaży ośrodka Bohol Beach Club na rajskiej wyspie Panglao
(np. Chocolate Hills Adventure Park, położony niecałe 1,5 godz. drogi od miasta Tagbilaran). Nawet
najbardziej wymagających globtroterów zachwyca niezmiernie bogata kultura i historia tego regionu. Poza tym spotkamy w nim jedne z najmniejszych małpek na ziemi – wyraki filipińskie, które stały

dalne, bo zbudowane ze skał wapiennych. O każdej porze roku
wyglądają całkowicie inaczej. Czasem pięknie się zazieleniają,
innym razem przybierają ciemnobrązowy kolor, przywodzący
na myśl czekoladę. Wokół Bohol znajduje się również mnóstwo mniejszych prawdziwie rajskich i szalenie ciekawych
wysp, m.in. Panglao czy Cabilao. Przyciągają one wielu miłośników nurkowania.
Ten urzekający ląd należy do najwspanialszych miejsc na świecie, jakie do tej pory udało mi się odwiedzić. Niewątpliwie
oczarował mnie swoim wielkim urokiem. Mili, radośni i zawsze
uśmiechnięci mieszkańcy wyspy służą radą i pomocą niemal
na każdym kroku. Nic więc dziwnego, że dosyć często Bohol
określa się mianem „Klejnotu Filipin”. Na pewno zawitam
do tego pasjonującego wyspiarskiego kraju jeszcze nie raz.
Jeżeli ktoś zastanawia się nad wyborem właśnie tego archipelagu na cel swoich najbliższych wakacji, bez wahania mogę polecić mu wizytę w tym magicznym zakątku naszej planety.

PREZES BIURA PODRÓŻY ORKA TRAVEL
XX Filipiny to cudowna kraina warta odkrycia, zaskakująca, dająca możliwość zapomnienia o całym świecie. Ponad
7,1 tys. różnorodnych wysepek potrafi zauroczyć każdego
podróżnika.
Te n k r a j d z i e l i o d P o l s k i o k . 2 0 g o d z i n l o t u .
Ja dotarłam do niego na pokładzie saudyjskich linii
lotniczych Saudia. Podróż minęła mi wspaniale. Nie
wiedziałam jednak, czego mogę się spodziewać
na miejscu, ponieważ wybrałam się na wyprawę po tym,
jak region nawiedziły dwa trzęsienia ziemi. Polskie serwisy
informacyjne wypełniały wiadomości o katastrofie. Mimo
©©ORKA TRAVEL
to w filipińskiej stolicy Manili powitali mnie uśmiechnięci ludzie. Nigdzie nie było widać zniszczeń ani śladów tragedii sprzed 3 tygodni. Szybko udałam się do hotelu na zasłużony odpoczynek, aby następnego dnia z nowymi siłami wyruszyć na
odkrywanie raju.
Wyspa Bohol słynie z pięknych białych plaż, endemicznych wyraków filipińskich (małych małpiatek z ogromnymi oczami) i Wzgórz Czekoladowych. Te ostatnie, choć okazało się, że nie są zbudowane z miazgi kakaowej, wyglądały niezmiernie malowniczo. Wydawało się, jakby ktoś celowo uformował z ziemi równe kopce. Swoją nazwę wzniesienia zawdzięczają temu, że w czasie pory suchej
przybierają brązową barwę przypominającą kolor czekolady. Z kolei wyraki filipińskie oglądaliśmy
w rezerwacie w miasteczku Corella – Philippine Tarsier and Wildlife Sanctuary. Na Bohol mieszkaliśmy nieopodal miejscowości Anda w hotelu położonym przy przepięknej plaży o śnieżnobiałym, miękkim piasku. Krystalicznie czysta woda i fantastyczne rafy koralowe zachęcały do kąpieli.

Z Cebu polecieliśmy na wyspę Palawan, która ma
ok. 450 km długości i jedynie do 50 km szerokości.
Zatrzymaliśmy się w sąsiedztwie Parku Narodowego Rzeki
Podziemnej Puerto Princesa. Jak wskazuje nazwa, słynie
on właśnie z podziemnej rzeki, dostępnej od strony Morza
Południowochińskiego i należącej do 7 Nowych Cudów Natury.
Tutejsze jaskinie wypełniają fantastyczne formacje skalne i zamieszkują liczne nietoperze. Rejs drewnianymi łodziami stanowi
niezapomniane doświadczenie. Wielką atrakcją dla dzieci bę-
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SS Turtle Sanctuary, malutkie żółwie morskie
dzie obserwacja malutkich żółwi morskich, które dopiero co wykluły się z jaj na plaży w pobliżu Secret Paradise Resort & Turtle
Sanctuary w San Vicente. Goście ośrodka mogą pomóc młodym
dostać się do morza. Dla naszych pociech to wspaniała lekcja
przyrody. W ten sposób nauczą się, jak niektóre zwierzęta już
od narodzin muszą walczyć o przetrwanie.
Filipiny są wyjątkową, bajkową krainą, którą warto odwiedzić.
Stały element tutejszego klimatu stanowią huragany. Jednak
zazwyczaj kończą się one tak szybko, jak prędko przychodzą.
Filipińczycy przyzwyczaili się do panujących w ich ojczyźnie
warunków. Na co dzień nie opuszcza ich pogoda ducha. Oprócz
tego stołeczna Manila jest doskonałym miejscem na zrobienie

ANASTAZJA SZERKUS
PREZES CONQUEROR TRAVEL CLUB
XX Filipiny należą do tych niesamowitych miejsc na świecie, które wzbudziły we mnie prawdziwy zachwyt. To państwo obejmuje
swoimi granicami przeszło 7,1 tys. wysp i wysepek. Gdy do niego
zawitałam, Filipińczycy przywitali mnie z szerokimi uśmiechami
na twarzach. Pomyślałam sobie wówczas, że będę się tu dobrze
bawić. Na archipelagu czekają na nas zielone pasma górskie,
liczne wulkany, wielobarwne rafy koralowe, mnóstwo jaskiń
i – oczywiście – rajskie plaże we wszystkich możliwych kolorach.
Poznawanie bogatej kultury i historii kraju, spotkania z dzikimi
zwierzętami i podziwianie rozległych tarasów ryżowych dostarczyły mi wiele wrażeń. Jednak najmocniej utkwiły mi w pamięci
©©CONQUEROR TRAVEL CLUB
niezwykła gościnność mieszkańców i filipińska kuchnia.
Moje magiczne miejsce na Filipinach, do którego na pewno jeszcze wrócę, znajduje się na wyspie Palawan. Jej krajobraz urzekł mnie swoją dziewiczą przyrodą. Dzięki oddaleniu od innych
części archipelagu z dużymi ośrodkami miejskimi ten obszar pozostał niemal nienaruszony.
Nie mogę nie wspomnieć również o Parku Naturalnym Raf Tubbataha (Tubbataha Reefs Natural

Park) u wybrzeży Palawanu, w którym podziwiać można największe na ziemi zagęszczenie koralowców różnych gatunków. Tutejsze podwodne królestwo zapiera dech w piersiach.
Wyspę porastają także bujne lasy deszczowe zamieszkiwane
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SS Wapienne Wzgórza Czekoladowe na Bohol pokryte zieloną roślinnością
Występujące w tym rejonie jeżowce stanowią lokalny przysmak. Najlepiej smakują te niebieskie
z białymi kropkami lub czarno-brązowe. Jedzenie ich jest prawdziwą sztuką. Zawartość pancerza możemy wybierać za pomocą kawałka pieczywa lub łyżki.
Po kilkudniowym pobycie na Bohol popłynęliśmy promem na Cebu. Ta wyspa zachwyciła mnie
najbardziej. Znajdziemy na niej cudowne plaże i hotele, a także wyśmienite jedzenie, w tym najlepsze mango na świecie, które wprost rozpływa się w ustach i nigdy nie ma się go dosyć! Czeka tu
na nas intensywnie zielona roślinność, bajecznie kolorowe kwiaty, tysiące motyli i wspaniały podwodny świat. W rejonie powstały liczne morskie rezerwaty. Podczas wypraw nurkowych zobaczymy
w nich mnóstwo wielobarwnych ryb i ogromne kilkukilogramowe muszle spoczywające na dnie
oceanu. To również świetna okolica na snorkeling (nurkowanie z maską i rurką). Nawet dzieci mogą
podglądać egzotyczne stworzenia pod wodą już w odległości kilku metrów od brzegu.
TT Filipińskie plaże uchodzą słusznie za jedne z najpiękniejszych na ziemi
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SS Wycieczka łodzią po przejrzystych wodach
atrakcyjnych cenowo zakupów. Szczególnie tanie bywają dobrej
jakości buty i ubrania. Na ulicach widać zresztą, że mieszkańcy
tego kraju lubią się stroić. Wakacji na magicznym Archipelagu
Filipińskim nie sposób zapomnieć. 
©©ORKA TRAVEL/DAGMARA WOLANIN
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SS Ekscytujący rejs podziemną rzeką Cabayugan

©©PHILIPPINE DEPARTMENT OF TOURISM

SS Wyspa Palawan urzeka ukrytymi wśród wapiennych skał błękitnymi zatokami
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przez liczne rzadkie gatunki zwierząt, takie jak binturong czy
bażant pawi palawański. Na pobliskiej Balabac żyją jedne z najmniejszych ssaków parzystokopytnych na świecie, czyli kanczyle
filipińskie.
Oprócz tego Palawan zachwyca niewątpliwie Parkiem
Narodowym Rzeki Podziemnej Puerto Princesa, uznanym za jeden z 7 Nowych Cudów Natury. Przepływająca
przez niego Cabayugan wije się pod ziemią pomiędzy skałami i ścianami jaskiń aż przez 8,2 km. Wycieczka łódką
po tym tajemniczym odcinku rzeki pozostawia po sobie
wspaniałe wrażenia. Groty wypełniają stalaktyty i stalagmity, przyjmujące różne fantazyjne kształty. Ich widok działa
na wyobraźnię. Polecam każdemu choć raz w życiu odwiedzić
to miejsce. Ja na pewno niebawem wrócę do tego magicznego
filipińskiego parku…
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