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N

ádherná príroda, snehobiele pláže s palmami,
luxusné hotelové rezorty, ale aj život
domácich v chatrčiach, to všetko
sú Filipíny. Obyvatelia, ktorých tu
žije viac ako 90 miliónov, sú síce
chudobní, ale vždy usmievaví, milí.
Pochádzajú pôvodne z oblasti Malajzie a Číny, ale nájdete medzi nimi
aj miešancov, ktorým v žilách prúdi
krv po španielskych kolonizátoroch.
Filipíny, to sú aj svetoznámi ľudoví liečitelia - ich domovom sa stal
ostrov Siguijor; aj náboženskí fanatici, ktorí sa každoročne na Veľký
piatok nechávajú mučiť do krvi a
pribíjať na kríž, aby si tak pripomenuli utrpenie Krista. A filipínske
kresťanské „oslavy“ lákajú do krajiny čoraz viac turistov.

Borocay

Filipíny sa rozliehajú na tisíckach
ostrovov a medzi najkrajšie a najvyhľadávanejšie patrí malý ostrovček
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Borocay. Miestna až gýčovito
krásna pláž s perleťovým
pieskom a palmami naklonenými nad tyrkysovú hladinu
sa stabilne umiestňuje na
popredných priečkach prestížnych ankiet o najkrajšiu
pláž sveta. Už samotný fakt,
že z hlavného ostrova Panau
sa na Borocay treba previezť
loďkou, evokuje príjemné
exotické predstavy. Filipínci
vnímajú Borocay ako svoju
„zem zasľúbenú“, ako stelesnenie národnej hrdosti
a ak sa opýtate, kam ísť na
dovolenku, ich odpoveď
býva jednoznačná. Hlavnú
ulicu, prímorské korzo tvorí
piesková ulička - z jednej
strany ju od pláže lemujú
palmy a bambusové vlnolamy a z druhej strany sa
jeden vedľa druhého tlačia
pestré obchodíky a reštaurácie. Kúpite tu šatky, bikiny,
bižutériu, lampy, mušle, sošky, čokoľvek... Večer sa pláž
ozýva ruchom romantických
reštaurácií. Pri stolíkoch so
sviečkami si možno pochutnať na čerstvých grilovaných

rybách. Ostrov radi vyhľadávajú
milovníci šnorchlovania, keďže tu
nachádzajú úžasné koralové útesy
s množstvom rozmanitej morskej
fauny. Modré i červené vejárové
koraly, obklopené modro-žltými
rybkami, sprevádzajú ľudských
návštevníkov do rozprávkovej ríše
podmorského sveta.

Luzon

N

ezabudnuteľný zážitok
možno očakávať aj pri
návšteve najväčšieho filipínskeho ostrova Luzon
s jeho ôsmym divom sveta - dvetisíc
rokov starými ryžovými terasami,
začínajúcimi v nadmorskej výške
1.500 m. Vybudovali ich príslušníci
kmeňa Ifugao a dnes patria medzi
pamiatky chránené organizáciou
UNESCO. K najpútavejším atrakciám severnej časti ostrova patrí
nádherná pláž Pagudpud a horské
mesto Baguio - pokiaľ máte odvážnu
povahu, môžete tu stráviť niekoľko

Filipíny
Filipíny

Boli ste už na Bali či v Thajsku a hľadáte novú destináciu,
kde na každom rohu nenatrafíte na turistu? Potom sú
Filipíny, druhé najväčšie súostrovie sveta, pre vás ideálnou
voľbou.
nocí s domorodými obyvateľmi
v horách. Juh ostrova zasa prekvapí
nádherným kráterovým jazerom
Taal. V jeho samom strede sa nachádza ostrovček Volcano Island so
sopkou a možno sa naň preplaviť
loďkou. More okolo Luzonu je plné
planktónu, za ktorým sem plávajú
najväčšie ryby sveta, ohrozené žraloky veľrybie, dosahujúce dĺžku 15
m. Pred vyhubením ich, paradoxne,
zachránil turizmus. Miestni obyvatelia ich lovili pre obživu, no teraz
ich „predvádzajú“ turistom, aby sa
mohli pokochať pohľadom na vzácnych exotických tvorov. Keďže sa

živia výlučne planktónom,
môžete si nasadiť plutvy
a okuliare a pozorovať ich
z bezprostrednej blízkosti.
Luzon však upúta aj hlavným mestom, niekoľkomiliónovou Manilou, akoby
vytrhnutou z klasického
kontextu života Filipíncov.
Oplatí sa tu vidieť najstaršiu
časť mesta opevnené mesto
Intramuros, Lunetský park,
Kokosový palác i zaujímavú
čínsku štvrť.
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Cebu, Bohol, Palawan

C

ebu je ekonomicky najsilnejší ostrov republiky.
V spojení s Mactanom
predstavuje stredisko
medzinárodných firiem, špičkových hotelov i finančných inštitúcií.
Atrakciou číslo jedna na je tu pláž
Moalboal na juhozápadnom pobreží.
Neďaleký ostrov Bohol je pre zmenu
známy nádhernou faunou a flórou.
Okrem iného tu žijú najmenšie
poloopice na svete, 10-centimetrové
okále sundské. Tieto malé tvory
sú aktívne predovšetkým v noci,
dokážu preskočiť až tri metre či

otočiť hlavu o 180 stupňov.
Na Bohole sa nachádzajú aj
nádherné čokoládové kopce
(celkovo 1.268) s výškou 30 120 m. Ďalší filipínsky ostrov
Palawan mnohé prestížne
časopisy už viackrát vyhlásili za najlepší ostrov sveta.
Natáčali sa tu viaceré filmy,
napríklad Pláž či James
Bond: Jeden svet nestačí a
Palawan si získal veľa fanúšikov aj medzi takými svetovými celebritami ako Brad
Pitt či Rachel Weisz, ktorá
vyhlásila, že pripomína viac
fantáziu, ako realitu. Ukrýva
množstvo prírodných unikátov,
ten najznámejší s podzemnou
riekou Puerto Princesa sa nachádza na západnom pobreží a je
zaradený na zoznam svetového
dedičstva UNESCO. Tento impozantný jaskynný systém môžu
turisti obdivovať počas plavby
loďkou. Milovníci potápania si

zasa prídu na svoje v morskom
parku Tubbataha Reef National
Marine Park (tiež zapísaný na
zoznam UNESCO).
Ak túžite zažiť Filipíny v ich
plnej kráse, pre viac informácií
kontaktujte cestovnú kanceláriu
Magic Travel.

Tipy na dovolenku

Shangri-La‘s Borocay
Resort & Spa 5*

Shangri-La’s Boracay Resort &
Spa patrí k prvým luxusným
rezortom na ostrove Boracay.
Nachádza sa v jeho severnej časti
na kopci v prírodnej rezervácii a
ponúka novú úroveň luxusu aj
pre náročných hostí. Hotel disponuje 219 izbami a apartmánmi
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Amanpulo 5*

A

zariadenými v klasickom, ale
modernom štýle s prvkami
miestnej kultúry. So svojím
zábavným centrom a dobrodružnou zónou len pre deti
je vhodný pre rodiny s deťmi.
Rezort si pre pôsobivý výber
reštaurácií obľúbili aj návštevníci z okolitých hotelov. A kto túži
nechať sa rozmaznávať kôrou
z banánovníka, masážami či
paletou pestrých, vzrušujúcich
terapií, nájde útočisko v kúpeľoch CHI.

manpulo je súkromný
ostrov na Pamalických ostrovoch. Pláže
s bielym pieskom,
tyrkysové more či viacfarebné
koralové útesy iba 300 m od
brehu z neho robia skutočný raj
na zemi. Dovolenkárom umožňuje uniknúť pred nástrahami
civilizácie a ponúka celkovo 42
„casitas“ a víl na pláži alebo v
kopcoch. Všetky sú navrhnuté podľa autentických obydlí
„bahay kubo“, pričom každá
má k dispozícii golfové autíčko,
slúžiace na objavovanie ostrova. Romantický Amanpulo (v
preklade „pokojný ostrov“) je
ideálnym miestom nielen pre
tých, ktorí si chcú oddýchnuť,
ale aj pre aktívnych jedincov,
čo si chcú vyskúšať morské
dobrodružstvá, zahrať tenis,
zacvičiť v posilňovni či zaplávať
v 30-metrovom bazéne.

Magic Travel
02/4444 1130
magic@magictravel.sk  
www.magictravel.sk

Shangri-La‘s Mactan
Resort & Spa 5*

T

ento päťhviezdičkový
komplex, ukrytý v
bujných záhradách,
predstavuje ideálne
miesto pre rodiny, pretože má
množstvo reštaurácií, detský
klub a kúpele CHI, najväčšie a
najluxusnejšie v regióne. Komplex vzdialený iba 15 minút od
medzinárodného letiska v Cebu
sa rozprestiera na 14 hektároch
bujnej tropickej zelene a ponúka
530 luxusných priestranných
izieb a apartmánov v dvoch
krídlach. Rodiny s deťmi určite
privítajú možnosť tráviť dovolenku spolu v „dobrodružnej
zóne“ alebo v „E-zóne“ plnej
najnovšej elektronickej zábavy s
dvomi karaoke miestnosťami.
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