Орієнтовна програма Філіпіни 1-15 квітня 2020.
День 1 (2 квітня)
Приліт в аэеопорт Себу (CEB). Трансфер на комфортабельних авто в резорт (близько 2 годин).

Поселення в Sumisid Lodge, двомісні номери Deluxe AC, харчування сніданки, 6 ночей.

Оскільки приліт в Себу пізній 2-го квітня, рекомендується 3-го квітня день відпочинку та
акліматизації.

Дні 2-6 (3 - 7 квітня)
Щодня після сніданку вихід в море на дайвінг. Всього заплановано 9 денних та 1 нічне
занурення на домашньому рифі.
Острів Себу - популярний курорт на Філіппінах. Сюди приїжджають дайвери з усього світу. На
жаль, на території острова не так багато дайв-центрів, однак тут існує велика кількість сайтів,
де можна подивитися морську фауну і поплавати з акулами, скатами та іншими тваринами.

День 7 (8 квітня)Виселення з готелю після сніданку. Трансфер до порту Себу. Перехід на
швидкісному поромі (2 години) до Тагбіларана. Груповий трансфер в резорт (20 хвилин).

Поселення в Oasis Resort, двомісний номер Deluxe AC, харчування сніданки, 6 ночей.

Дайвінг на о.Бохол приваблює любителів різноманітної морської фауни, різнокольорових
коралових садів та підводної макрозйомки. Острів та його околиці користуються заслуженою
популярністю серед діп-дайверів: глибина в деяких локаціях перевищує сотню метрів.
Підводний світ представлений різними видами риб та черепах, білоперими акулами,
баракудами, колоніями смугастих морських змій та іншої екзотичною живністю. Завдяки
наявності інтенсивних морських течій, дайвінг на Бохол особливо популярний серед
любителів дрифтингу. Гостям місцевих курортів пропонуються нічні занурення та сафарі на
найближчі острови Філіппін.

Дні 8-12 (9 - 13 квітня)
Кожен день рано вранці або після сніданку виходи в море на дайвінг. Всього заплановано 9
денних та 1 нічне занурення:
2 занурення на дайв-сайті Doljo Point
2 занурення на о. Памілакан2 занурення на о. Балікасаг
4 занурення на домашньому рифі
Важливо дотримуватися 24 годинного інтервалу до вильоту.

День 13
Виселення з готелю після сніданку. Трансфер в аеропорт Тагбіларан. Повернення додому.

Вартість: 1 400 EUR для дайвера при двомісному розміщенні в номерах Deluxe AC, сніданки
Для не дайвера 950 EUR
Доплата за одномісне розміщення в номері - 265 EUR
Включено:
Групові трансфери а / п Себу - Sumiside Lodge - порт Себу - порт Тагбіларан - Oasis Resort - а /
п Тагбіларан
Проживання на Моалбоал в резорті Sumiside Lodge при двомісному розміщенні в номері
Deluxe AC, 6 ночей
Проживання на Бохоля в резорті Oasis Resort при двомісному розміщенні в номері Deluxe AC,
6 ночей
Харчування - сніданки (в обох Резорт)
Пакет з 20 занурень, включаючи 2 нічних
Nitrox (для сертифікованих дайверів)
12 л балони, вантажі
Послуги дайв-гіда
Не включено (обов'язково):
Віза Філіппін - 40 USD/чол (оформляється заздалегідь) + 40 USD / чол сервісний збір
Дайвінг-страховка (для дайверів)

Додатково:
Міжнародний переліт
Доплата за раннє заселення / пізніше виселення
Парковий збір Моалбоал - 100 PHP / чол / дайв (орієнтовно 1,7 EUR / чол / дайв)
Паркові збори Панглао - 100 PHP / чол / день (орієнтовно 1,7 EUR / чол / день)
Паркові збори Балікасаг - 250 PHP / чол / день (орієнтовно 4,3 EUR / чол / день)
Доплата за дайвінг на Doljo Point - 500 PHP / чол (орієнтовно 8,6 EUR / чол, вкл. Парковий збір
Панглао)
Доплата за дайвінг на Памілакан - 500 PHP / чол (орієнтовно 8,6 EUR / чол, вкл. Парковий збір
Панглао)
Паливний збір на Кабіла - 1000 PHP / чол / день (орієнтовно 17 EUR / чол / день)
Паркові збори Кабіла - 400 PHP / чол / день (орієнтовно 6,9 EUR / чол / день)
Збір барокамери Кабіла - 500 PHP / чол / день (орієнтовно 8,6 EUR / чол / день)
* Розмір державних зборів може бути змінений за рішенням уряду
Таким чином, доплати на місці (все залежить від обраних занурень):
Мінімум - близько 25 EUR / чол
в середньому - близько 45 EUR / чол (за запропонованою програмою вище)
максимум - близько 80 EUR / чол
Додаткові денні або нічні занурення
Оренда спорядження
15 л балони
Ланч-бокс або BBQ на острові між зануреннями на Моалбоал і Бохол
Ланч-бокс можна вибрати на місці, замовити напередодні ввечері, до ранку він буде готовий
перед виїздом на дайвінг. Зазвичай туди входить сендвіч, банан і напій, вартість близько 7
EUR / чол. Якщо замовити вечерю барбекю на острові - доплата 13 EUR / чол.
Наземна екскурсія по Бохол (близько 40 EUR / чол при групі 8-10 чол)
чайові
_______________________________

Умови оплати та анулювання

Безповоротний депозит 30% для підтвердження бронювання
Повна оплата за 60 днів до початку поїздки
За не явки (no show) або анулювання за 25-30 днів до початку поїздки штраф 100% від
вартості бронювання
_______________________________
Оптимальні варіанти перельоту:
# 1 з Києва - Турецькі авіалінії, хороші стикування
1 квітня - 14 квітня 2020 року, Київ - Себу / Тагбіларан - Львів
Вартість: 950-1000 USD / чол * (включаючи 1 місце багажу до 20 кг)
* Вартість уточнюється на момент бронювання і може бути змінена в залежності від
наявності місць по даному тарифу

