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259 ZÁŽITKOVÉ FILIPÍNY 

CHARAKTERISTIKA AKCE 
Jedná se o poznávací zájezd určený zájemcům o hlubší vhled do kultury Filipín, ale především i milovníkům 
exotické přírody a aktivního pohybu pěšky. Poznávací cesta napříč celou zemí nabízí neobyčejně pestrou 
dovolenou. Svébytná kultura, nevšední kulinářské zážitky i neuvěřitelné scenérie. V průběhu velikonoc navštívíme 
i netradiční festival. Program je koncipován tak, aby bylo dostatek času na prohlídku zajímavých míst. Vzhledem k 
velkému rozsahu území, na kterém se budeme pohybovat, je pro akci charakteristické značné množství přesunů. 
Po celou dobu akce budeme užívat kombinovanou dopravu. Pronajatá vozidla, autobus, džípy, minivany. 
Podnikneme i několik lodních výletů a využijeme k přesunům mezi ostrovy i trajekty a rychlé lodě. Cena zájezdu 
zahrnuje i dva místní přelety z Legazpi na Palawan a z Coronu do Manily. 

CESTOVNÍ DOKLADY 
Budete potřebovat platný cestovní pas (platnost minimálně 6 měsíců po návratu zpět do České republiky) 
s minimálně 2 volnými stranami (pozor, na stránce by nemělo být ani propité razítko z předchozích stránek). 
Vezměte s sebou do příručního zavazadla 2 fotografie pasového formátu a fotokopii dvoustrany pasu s osobními 
údaji (pro případ ztráty nebo krádeže pasu). Případně si zašlete naskenovanou kopii pasu s osobními údaji na 
vlastní e-mail, budete ji mít tak vždy k dispozici. 

VÍZOVÁ POVINNOST 
Pro občany ČR: 

• Filipíny: bezvízový styk do 30 dnů pobytu 

Pokud cestujete s pasem jiného státu, je nutné si před cestou samostatně ověřit vízovou povinnost do 
navštívených zemí. 

CO VZÍT S SEBOU 
Protože hlavní přesuny z místa na místo budete absolvovat se všemi zavazadly, je pro tento zájezd kufr spíše 
nevhodný (když už tak na kolečkách). Doporučujeme Vám cestovní tašku nebo velký batoh a malý batoh pro denní 
výlety. Sandály, pevnější tenisky či lehké trekové boty. Většinu času strávíme v letním oblečení, stačí tedy několik 
triček s krátkým rukávem, mikina či lehký svetr do hor, kraťasy, kalhoty, plavky. Doporučujeme přibalit také triko 
s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty, lehkou větrovku, která vás ochrání před případným deštíkem a větrem. 
Kdekoli vám vaše věci přeperou za nepatrný obnos. Je zbytečné brát velké množství věcí. Jihovýchodní Asie je 
oblastí, kde levně nakoupíte vše, co jste zapomněli. 

Z dalšího vybavení na cestu doporučujeme pokrývku hlavy, kvalitní sluneční brýle (a náhradní dioptrické brýle), 
opalovací krém s vysokým ochranným faktorem. Repelent proti komárům. Základní léky nebo léky, které 
pravidelně užíváte. Hygienické potřeby a vlastní ručník. Máte-li potíže se vstáváním, vezměte si s sebou budík. 

Vzhledem k barevné nádheře korálů i pestrému životu pod hladinou tropického Pacifiku se určitě budou hodit 
potápěčské brýle a šnorchl. Vybavení na šnorchlování se dá zapůjčit i na místě, ale samozřejmě za poplatek (cca 
200 peso, tj. přibližně 5 USD). Vhodné jsou i boty do vody. Pokud jste majitelem potápěčského nože, tak i když je 
ve velkém odbavovaném zavazadle, mohou vám jej zabavit. Doporučujeme si brát jen malé nožíky. 

K elektronickému vybavení (foťáky, kamery, tablety…) doporučujeme přibalit i kvalitní a odolný obal (proti prachu, 
vodě, oděru). Předejdete tak jejich případnému poškození. Před vlastním letem je vhodné mít všechny 
nejdůležitější věci (kameru, fotoaparáty, finance, cennosti, apod.) v příručním zavazadle, které si berete s sebou 
do letadla. 
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ZDRAVÍ 
S cestami do exotických zemí často souvisí i zvláštní zdravotní opatření. V tabulce níže jsou uvedena pouze 
nejčastější očkování pro cesty do exotických zemí. Upozorňujeme, že se tento stav může měnit. Očkování 
doporučená mohou být vyžadována jako povinná a naopak. 

Vakcinaci a užívání léků je potřeba konzultovat s odborným lékařem.  

• Hepatitida A+B Doporučené 

• Břišní tyfus  Doporučené 

Zkontrolujte si, zda Vám neuplynula doba účinnosti očkování proti tetanu (přeočkování vždy po 10 letech). Se 
žádostí o odbornou konzultaci se obraťte na specializovaná centra cestovní medicíny.  Jejich síť najdete po celé 
České republice - Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Zlín, Hradec Králové, Pardubice a další. Adresy a kontakty 
jsou uvedeny na www.ockovacicentrum.cz.  

Mimo tato pracoviště se můžete v BRNĚ obrátit na ambulanci cestovní medicíny MUDr. Vladimír Strakrle, Údolní 
16 (vchodem lékárny do 1. patra), Brno tel. 545 240 743, www.strakrle.com, v PRAZE na Centrum cestovní 
medicíny, Havelská 14, Praha 1, tel. 222 094 121, www.medpharm.cz . 

Vezměte s sebou platný mezinárodní očkovací průkaz. Doporučujeme, abyste s sebou měli kromě dostatečné 
zásoby léků, které pravidelně užíváte, také příruční lékárničku s léky a potřebami na případné zdravotní obtíže 
(střevní potíže, bolest, horečka apod.). Nezapomeňte před odjezdem navštívit kromě svého lékaře i zubaře. 

POJIŠTĚNÍ 
Cestovat do vzdálených končin bez cestovního pojištění je velké riziko. Pro kvalitu servisu, spolehlivost a rozsah 
plnění i nadále zůstáváme u ERV Evropské pojišťovny a.s.  

V případě, že se během zájezdu plánujete zúčastnit některé z aktivit jako je rafting, lezení, slaňování, výstup na 
vrchol vyšší než 3 500 m, potápění, bunjee jumping, jízda na koni, apod. NEZAPOMEŇTE si sjednat patřičné 
připojištění na tyto aktivity! 

Více informací o pojištění a pojistné podmínky naleznete na webových stránkách www.livingstone.cz/prakticke-
informace/cestovni-pojisteni  

Pojištění proti ztrátě likvidity, čili proti úpadku CK, je nutnou samozřejmostí. My jsme pojištěni u ERV Evropské 
pojišťovny a. s. Tato pojistka je zahrnuta v cenách našich zájezdů. Doklad o pojištění proti ztrátě likvidity od nás 
obdržíte na vyžádání. Další informace naleznete na www.livingstone.cz/o-nas/pojisteni-ck  

VALUTOVÉ VYBAVENÍ 

Místní měna: 

• Filipíny:  1 USD = 52,4 PHP (filipínské peso) 

Kurzy místní měny lze orientačně zjistit na https://www.oanda.com/currency/converter/ 

Doporučenou měnou jsou americké dolary. V bance si vyměňte pokud možno nové nepoškozené dolarové 
bankovky. Za starší dolary může být horší kurs nebo je třeba nechtějí vůbec! Je vhodné mít s sebou dolarové 
bankovky i nižších hodnot, celkem za 50 USD. Jinak obecně platí, že směnný kurs je výhodnější za bankovky vyšších 
hodnot (50, 100 USD). 

Ceny na Filipínách jsou srovnatelné s cenami u nás, některé věci lze pořídit i výrazně levněji. Vezená suma záleží 
na tom, zda vás pohltí množství nabízených suvenýrů. Možné jsou fakultativní aktivity - čtyřkolky po lávových 
proudech Mt. Mayon, jízda na zipline, výlet loďkou do mangrovových porostů, večerní výlet loďkou za světluškami, 
dodatečné lodní výlety po ostrovech ve volném čase ponor se pohybuje kolem 30 USD, šnorchlování. 

Na nezbytné výdaje doporučujeme částku od 550 USD výše (vstupné do památek a na kulturní představení, 
odletové taxy cca 20 USD, spropitné pro místní řidiče a průvodce cca 40 USD, stravu a nápoje. 

http://www.ockovacicentrum.cz/
http://www.strakrle.com/
http://www.medpharm.cz/
http://www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni
http://www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni
http://www.livingstone.cz/o-nas/pojisteni-ck
https://www.oanda.com/currency/converter/
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PLATEBNÍ KARTY: 
Platební karty VISA, Master Card a Američan Express jsou akceptovatelné v drahých hotelech, restauracích a 
některých obchodech se suvenýry. Při platbě kartou je často účtován poplatek až ve výši 5% hodnoty zboží. 
Bankomaty najdete ve velkých městech a turistických centrech. Poplatky za výběr záleží na Vaší bance, 
doporučujeme si jejich výšku zjistit předem a zároveň Vaší bance nahlásit, že budete kartu používat v těchto 
destinacích. Přestože používání platebních karet je čím dál tím rozšířenější, doporučujeme vzít si alespoň část 
kapesného v hotovosti. 

SPROPITNÉ 
Spropitné není povinné. Dražší restaurace a hotely mohou mít spropitné zahrnuté do ceny. V levnějších hotelích 
a restauracích není nutné dávat spropitné, ale nic vám nebrání, když jste byli spokojení. Jestliže využijete služeb 
nosiče zavazadel na letišti, je slušné dát mu malé spropitné. Restaurace a hotely střední cenové kategorie přidávají 
k cenám na účtu 15% vládní daně. Spropitné pro řidiče a místního průvodce činí cca 40 USD, které není povinné. 

CENA ZÁJEZDU 

Cena zájezdu zahrnuje: 

• Mezinárodní letenka. 

• Letištní taxy.  

• Vnitrostátní přelety Legazpi-Manila-Palawan a Coron-Manila. 

• 14 x ubytování v hotelech turistické třídy se snídaní, 1 x oběd. 

• Pronajaté minivany na delších trasách, 1x jeepney, 3x linková loď, na kratších trasách místní linková 
doprava (nadzemka, autobus, jeepney) či taxi (auto či tricykl). 

• Lodní výlet na sopku na jezeře Taal, za žraloky velrybími, po podzemní řece v Sabangu a vstup do jeskyně, 
1x lodní výlet po Bacuitských ostrovech v El Nidu s obědem, 1x lodní výlet na Coronu. 

• Český průvodce. 

• Místní průvodci dle potřeby. 

Cena zájezdu nezahrnuje: 

• Vstupy do památek a muzeí. 

• Stravování 

• Spropitné. 

• Příplatek za jednolůžkový pokoj 7 500 Kč. 

• Cestovní pojištění 

FAKULTATIVNÍ AKTIVITY 
Příklady vstupů a fakultativních aktivit, které nejsou zahrnuty do ceny zájezdu:  

Vstupné: 

• Pevnost Santiago a St. Augustin 275 PHP 

• Poplatek jezero Taal 50 PHP 

Fakultativní aktivity: 

• čtyřkolky po lávových proudech Mt. Mayon 24 USD 

• jízda na zipline, výlet loďkou do mangrovových porostů 16 USD 

• večerní výlet loďkou za světluškami cca 15 USD 

• dodatečné lodní výlety po ostrovech ve volném čase 25 USD 

• potápění bez licence s předchozí výukou 130 USD 

Ceny jsou orientační a mohou se měnit! 
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UBYTOVÁNÍ 
Ubytováni budeme v hotýlcích turistické kategorie. Jedná se o dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím a 
obvykle s klimatizací. Filipíny jsou rok co rok oblíbenější turistickou destinací a s rostoucím počtem turistů vzrůstá 
i počet barů a diskoték. Sami filipínci zbožňují karaoke a na noční klid rádi zapomínají. Při výběru hotelu i pokojů 
na to myslíme, ale hluku se nelze bohužel vždy vyhnout. Doporučujeme si přibalit špunty do uší. 

DOPRAVA 
Po celou dobu akce budeme užívat kombinovanou dopravu. Pronajatá vozidla, autobus, džípy, minivany. 
Podnikneme i několik lodních výletů a využijeme k přesunům mezi ostrovy i trajekty a rychlé lodě. Cena zájezdu 
zahrnuje i dva místní přelety z Legazpi na Palawan a z Coronu do Manily. 

STRAVA A NÁPOJE 
V ceně zájezdu jsou zahrnuty snídaně a 2 x oběd. Po zbytek pobytu se budeme stravovat převážně společně v 
místních jídelnách a restauracích. Průvodce seznámí zákazníky s nabídkou, pomůže s objednávkou konkrétního 
jídla. Oblast jihovýchodní Asie se vyznačuje širokou škálou stravovacích zařízení od nejobyčejnějších jídelen, přes 
zahradní restaurace až po klimatizované podniky. Ideálním místem pro rychlý a chutný oběd bývají i místní tržnice 
a četné stánky v ulicích a podél silnic, které nabízí pestrou škálu čerstvých a autentických jídel.  

Po celý rok je zde velký výběr tropického ovoce, takže mezi nejčastější nápoje patří kromě vody také čerstvé 
ovocné šťávy a džusy. Běžně dostupné jsou také Coca Cola, Fanta a ostatní nealkoholické nápoje tohoto typu. 
Poměrně populárním nápojem je pivo San Miguel. 

Voda z místních zdrojů se nedoporučuje používat ke konzumaci. V obchodech i restauracích dostanete balenou 
vodu. Během celé naší trasy je možné dokupovat pitnou vodu v originál uzavřených plastových lahvích. 

Orientační ceny jídel a nápojů: Vzhledem k tomu, že cena jídla a nápojů je na Filipínách obecně srovnatelná s 
cenami u nás, je zbytečné vozit si potraviny s sebou. V jídelnách a restauracích pro místní bývá i výrazně levněji 
(oběd v přepočtu za cca 25–50 Kč), zatímco v restauracích v turistických letoviscích jsou ceny na srovnatelné úrovni 
jak u nás či lehce vyšší (vydatné hlavní jídlo za 100-250 Kč). Ve městech najdete všechny známé mezinárodní 
řetězce rychlého občerstvení (Mc Donald, KFC a další). Chutné a nijak drahé je i místní pivo San Miguel (třetinka 
za 15-20 Kč). Výhodnou koupí je místní třtinový rum, který svou kvalitou příliš nezaostává za slavnými karibskými 
(0,5 l za cca 20-30 Kč!)  

Na útratu za jídlo a pití, budete-li skromnější, počítejte s částkou 10-15 USD na den, tzn., že budete potřebovat 
cca 250 USD na dobu pobytu. 

KLIMATICKÉ PODMÍNKY 
Filipínské klima je vlhké a tropické. Průměrné denní teploty se pohybují v rozmezí 28 - 37 °C. Nejvyšší teploty jsou 
od dubna do května v období sucha a nejnižší od prosince do února. 

MANILA 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nejvyšší průměrná teplota (°C) 26 26 28 29 30 29 28 28 27 27 27 26 

Průměrné srážky (mm) 13 7 13 24 129 287 354 474 401 182 76 63 
 

VAŠE PŘÍPADNÉ DOTAZY RÁDI ZODPOVÍME:  
V Brně: 
písemně:  LIVINGSTONE, s.r.o., Marešova 14, 602 00 BRNO 
telefonicky:  542 214 645 
faxem:   542 213 219 
e-mailem: info@livingstone.cz 
osobně:  po – pá 9.00 – 16.00 hodin 


