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INFORMAČNÍ DOPIS K ZÁJEZDU 

213 FILIPÍNY 

CHARAKTERISTIKA AKCE 
Fantastické scenérie horských pásem Luzonu i tropický ráj ostrova Boracay. Vulkány, vodopády, krasové jeskyně, 

nejúžasnější systémy rýžových teras na světě, animistické kultury kmene Ifugao. Možnosti prodloužení o další 

kouzelné ostrovy. Palawan, odlehlá perla souostroví, dosud ukrytá před náporem turistů. Nezapomenutelné 

přírodní scenérie krasových homolí, jeskynních řek, pláží a korálových zahrad. Bohol, ostrov Čokoládových hor a 

nejmenší opičky nártouna. Výlet za delfíny u pobřeží ostrova Panglao.  

Poznávací zájezd určený zejména milovníkům přírody. Čekají nás toulky zajímavou krajinou modelovanou 

vulkanickými a krasovými procesy, nedozírná plocha rýžových teras i pobřeží lemovaná krásnými plážemi. 

Zažijeme příjemnou pohostinnost místních obyvatel a ochutnáme výtečnou kuchyni. Díky korálovým útesům s 

bohatým podmořským životem patří Filipíny také k vyhledávané potápěčské destinaci. Využijte možnost 

prodloužení o ostrov Bohol před nebo ostrov Palawan po základním programu. V rámci zájezdu můžete 

absolvovat např. výlet na sopku Taal, kdy přejezd trvá cca 2,5,hod tam a 2,5 hodiny zpět, cca 1 hodina nenáročný 

výstup. Sopka Pinatubo, přejezd 1 hodina tam a 1 hodina, dále ještě přejezd 4x4 jeepem cca 1 hodina, výstup ke 

kráteru cca 2 hodiny v zajímavém terénu s výhledem na kalderu s jezerem, náročnější. Výlety v okoli Banaue a 

Batadu cca 2-3 hodiny trekingu denně, v Banau méně náročné a v Batadu méně i více náročné. Na některých 

výletech má průvodce sebou ještě místního průvodce, takže se klienti rozdělí dle fyzické kondice. 

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 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 tak mít vždy k dispozici. 

VÍZOVÁ POVINNOST 
Pro občany ČR: 

• Filipíny:  bezvízový styk při pobytu do 30 dní 

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

CO VZÍT S SEBOU 
Vzhledem k tomu, že hlavní přesuny z místa na místo budeme absolvovat se všemi zavazadly, doporučujeme 
jako hlavní zavazadlo cestovní tašku (s implementovanými kolečky) nebo velký batoh (nemáte-li na výběr, 
možný je i kufr na kolečkách). Do letadla, na procházky do měst a na denní výlety je vhodný malý batoh. 

Při výběru dávejte přednost pohodlnému oblečení. Postačí vám několik triček s krátkým rukávem, mikina či 
lehký svetr do hor, šortky, kalhoty, plavky. Zájezd není dlouhý a bude teplo, proto je zbytečné vybavovat se 
přehnaným množstvím šatstva. Za nepatrný obnos vám kdekoliv vaše věci přeperou, a pokud vám bude něco 
scházet, vše potřebné si zde můžete koupit za zlomek evropské ceny. 

Z dalších potřebných věcí na cestu připomínáme sluneční brýle (případně náhradní dioptrické brýle), opalovací 
krém s vyšším UV filtrem, základní léky nebo léky, které pravidelně užíváte. Hygienické potřeby a vlastní ručník. 
Máte-li potíže se vstáváním, vezměte si s sebou budík. 
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Vzhledem k barevné nádheře korálů i pestrému životu pod hladinou tropického Pacifiku se 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.  

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. 

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 

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. Konzultaci můžete absolvovat ZDARMA na základě 
Konzultační karty.  

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 . 

Doporučujeme, abyste s sebou měli kromě dostatečné zásoby léků, které pravidelně užíváte, také příruční 
lékárničku s léky a potřebami na případné zdravotní obtíže: proti bolesti (Paralen, Ibalgin), proti kašli; proti 
teplotě (Paralen, Acylpyrin, apod.); proti průjmům a střevním potížím (Endiaron, Reasec, živočišné uhlí, apod.); 
ochrana proti UV záření - ochranný krém na rty (s UV 15-20) a na opalování (s ochranným faktorem 20-50); 
dezinfekční prostředky - Betadin, Septonex, příp. peroxid nebo jodová tinktura; na puchýře a drobná zranění - 
běžné náplasti různých velikostí (s polštářkem i bez), elastické obinadlo, mast či zásyp proti zánětlivým rankám a 
drobným infekcím (mast nebo zásyp framykoin či sulfonamid); příp. širokospektrální antibiotika podle 
doporučení ošetřujícího lékaře (Ambicilin, apod.), nově jsou dostupná antibiotika ve 3 denních dávkách. 

Zkontrolujte si, zda Vám neuplynula doba účinnosti očkování proti tetanu (přeočkování vždy po 10 letech). 
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 ceně zájezdu je zahrnuto základní cestovní pojištění 
BASIC od ERV Evropské pojišťovny a.s., které se vztahuje na úhradu léčebných výloh v zahraničí až do částky 5,4 
mil. Kč, zubní ošetření do 24 000 Kč, fyzioterapii do 120 000 Kč a na službu Euro-Center Prague - aktivní asistenci 
24 hodin denně (zajištění lékařského převozu a repatriace tělesných ostatků do 1 mil. Kč a přivolání opatrovníka 
do 150 000 Kč). 

K základnímu cestovnímu pojištění BASIC lze prostřednictvím naší cestovní kanceláře dále sjednat připojištění 
stornopoplatků, zpoždění či ztráty zavazadel, připojištění na vysokohorskou turistiku, apod.  

• LIVINGSTONE za cenu 990 Kč na 31 dní 
Připojištění na škodu na osobních věcech, zmeškání odjezdu, přerušení cesty, trvalé následky úrazu, 
nevyužitá dovolená, odpovědnost za škodu na zdraví a majetku. 

• LIVINGSTONE EXTRA za cenu 1 990 Kč na 31 dní 

http://www.ockovacicentrum.cz/
https://www.livingstone.cz/upload/File/prihlaska-podminky-pojisteni/Konzultacni_karta_Livingstone.pdf
http://www.strakrle.com/
http://www.medpharm.cz/
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Připojištění na pobyt ve výškách nad 3 000 m, na škodu na osobních věcech, zmeškání odjezdu, 
přerušení cesty, trvalé následky úrazu, nevyužitou dovolenou, odpovědnost za škodu na zdraví a 
majetku. Součástí tohoto připojištěni jsou rizikové sporty a vysokohorská turistika do 6 000 m. 

• STORNO - pouze ze zdravotních důvodů cestujícího 
Za 2,5 % z konečné ceny zájezdu v případě kombinace s připojištěním LIVINGSTONE nebo LIVINGSTONE 
EXTRA nebo 3,5 % z konečné ceny zájezdu v případě pojištění samostatného storna. Limit plnění je max. 
300 000 Kč, spoluúčast 20 %. 

• STORNO PLUS - i z jiných než zdravotních důvodů cestujícího (zdravotní potíže osob blízkých, 
nezaviněné neobdržení víza, rozsáhlé poškození bydliště apod.) 
Za 5 % z konečné ceny zájezdu v případě kombinace s připojištěním LIVINGSTONE nebo LIVINGSTONE 
EXTRA nebo 7 % z konečné ceny zájezdu v případě pojištění samostatného storna. Limit plnění je max. 
300 000 Kč, spoluúčast 20 %. 

 V případě, že se během zájezdu plánujete zúčastnit některé z aktivit jako je rafting, lezení, slaňování, výstup na 
vrchol vyšší než 3 000 m, potápění, bunjee jumping, jízda na koni, apod. NEZAPOMEŇTE si sjednat patřičné 
připojištění na tyto aktivity! 

Více informací o pojištění a pojistné podmínky naleznete v tištěném katalogu, u pracovníků CK nebo 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! Obecně platí, že směnný kurs je 
výhodnější za bankovky vyšších hodnot (50, 100 USD). Je však vhodné mít s sebou i dolarové bankovky nižších 
hodnot (1, 5, 10, 20 USD).  

Ceny na Filipínách jsou srovnatelné s cenami u nás, některé věci lze pořídit i výrazně levněji. Vezená suma záleží i 
na tom, zda vás pohltí množství nabízených suvenýrů, případně zda se rozhodnete absolvovat některou z 
fakultativních aktivit. 

Na nezbytné výdaje doporučujeme částku od 550 USD výše (vstupné do památek a na kulturní představení, 
odletové taxy cca 15 USD, spropitné pro místní řidiče a průvodce cca 40 USD, stravu a nápoje). 

UBYTOVÁNÍ 
Spát budeme v hotýlcích ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím a klimatizací (mimo hor, kde 
klimatizace není třeba). Jednu noc strávíme v horské ubytovně nebo autentické chýši domorodců (po 4-8 
osobách); při alternativním programu lze zajistit hotel. V rámci prodloužení na ostrovech Bohol a Palawan bude 
ubytování zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím a klimatizací.  

DOPRAVA 
Po trase zájezdu se budeme pohybovat především veřejnými dopravními prostředky - autobusy, minibusy, 
tradiční jeepney. Někdy využijeme i nájemní dopravu – minibusy, džípy. Loď využijeme při plavbě po jezeře Taal 
a při přesunu na trase Caticlan (ostrov Panay) – Boracay a zpět. Do programu zájezdu je zahrnutý jeden noční 
přejezd dálkovým autobusem. V rámci prodloužení využijeme leteckou dopravu na trase Manila – Bohol a zpět 

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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a/nebo Manila – Palawan a zpět. Lodí se budeme plavit po moři v rámci výletu do NP Sv. Pavla a během výletu 
po podzemní řece. V rámci okruhu po Boholu se budeme přepracovat v pronajatém minibusu s místním řidičem. 

STRAVA A NÁPOJE 
V ceně zájezdu jsou zahrnuty snídaně. Ostatní strava není v ceně zájezdu zahrnuta a každý účastník si ji hradí 
sám Stravovat se budeme převážně společně v místních jídelnách a restauracích. Průvodce vás seznámí s 
nabídkou, pomůže s objednávkou 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 trasy je možné dokupovat pitnou 
vodu v originálně uzavřených plastových lahvích. 

Vzhledem k tomu, že cena jídla a nápojů je na Filipínách obecně srovnatelná s cenami u nás, je zbytečné vozit 
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 cca 10-15 USD na den. 

VAŠE PŘÍPADNÉ DOTAZY RÁDI ZODPOVÍME:  
V Brně: 
písemně:  LIVINGSTONE, s.r.o., Dominikánské nám. 5, 602 00 BRNO 
telefonicky:  542 214 645 
faxem:   542 213 219 
e-mailem: info@livingstone.cz 
osobně:  po – pá 9.00 – 17.00 hodin 
 

V Praze: 
Každou středu na ulici Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré Město (zastávka tramvaje 
Dlouhá), v budově společnosti Student Agency/ORBIX od 10.30 do 17.30 hodin. 
 
Nemáte-li dosud náš katalog zájezdů, napište či zavolejte si o něj, rádi Vám ho bezplatně zašleme. 


