
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Denne	  tur	  går,	  i	  mine	  øjne	  til	  noget	  af	  det	  bedste,	  som	  Filippinerne	  
har	  at	  byde	  på.	  Jeg	  har	  arrangeret	  den	  i	  samarbejde	  med	  gamle	  
kollegaer	  fra	  WWF	  Filippinerne.	  	  

Så,	  er	  du	  til	  hvalhajer,	  havskildpadder,	  smukke	  koralrev	  og	  eksotiske	  
øer,	  så	  er	  det	  her	  gaven,	  som	  du	  bør	  give	  dig	  selv	  og	  dine.	  Det	  er	  ikke	  
en	  rejse,	  som	  du	  kan	  finde	  andre	  steder.	  

Turen	  har	  kun	  plads	  til	  10	  personer.	  
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Igennem	  en	  længere	  årrække	  havde	  jeg	  fra	  min	  base	  på	  Borneo	  og	  via	  min	  
ansættelse	  i	  WWF	  Danmark	  et	  frugtbart	  samarbejde	  med	  WWF	  partnere	  i	  
Filippinerne.	  I	  dag	  arbejder	  jeg	  ikke	  længere	  for	  WWF,	  men	  da	  min	  kontakt	  til	  
regionen	  stadigt	  er	  intakt	  har	  jeg	  sammen	  med	  WWF	  Filippinerne	  sat	  denne	  
rejse	  sammen,	  hvor	  vi	  blandt	  andet	  skal	  sejle	  ud	  i	  Sulu-‐havet	  ombord	  på	  WWFs	  
skib	  Navorca.	  Jeg	  vil	  følge	  med	  på	  turen	  og	  undervejs	  vil	  vi	  også	  møde	  og	  være	  
sammen	  med	  WWF	  Filippinerne	  personale,	  der	  vil	  fortælle	  os	  om	  det	  arbejde,	  
der	  lige	  nu	  er	  i	  gang.	  

Turen	  har	  fokus	  på	  noget	  af	  det	  bedste	  af	  Filippinerne	  og	  vi	  vil	  besøge	  flere	  
områder	  udpeget	  som	  Unesco	  Verdensarvs-‐områder,	  og	  sågar	  den	  underjordiske	  
flod	  på	  Palawan,	  der	  for	  nyligt	  blev	  udnævnt	  som	  en	  af	  ’Verdens	  7	  nye	  natur-‐
vidundere’.	  Så,	  glæd	  dig	  til	  hvalhajerne	  i	  Donsol	  og	  det	  utroligt	  rige	  havområde	  i	  
Tubbataha,	  hvor	  vi	  både	  finder	  masser	  af	  koraller	  og	  fisk	  og	  nogle	  af	  de	  
allersidste	  af	  regionens	  yngleområder	  for	  havfugle.	  Vi	  skal	  også	  møde	  de	  folk,	  der	  
24	  timer	  i	  døgnet	  året	  rundt	  passer	  på	  dette	  havområde.	  Og	  så	  skal	  vi	  besøge	  
Cagayancillo-‐øerne,	  som	  du	  næsten	  med	  garanti	  ikke	  kender	  andre,	  der	  har	  
besøgt	  –	  med	  mindre	  du	  kender	  Prins	  Henrik	  og	  nogle	  få	  andre	  udvalgte,	  der	  
besøgte	  øerne	  tilbage	  i	  2007.	  

Dette	  er	  ikke	  en	  luksustur,	  men	  en	  helt	  igennem	  unik	  tur,	  som	  du	  absolut	  ikke	  
bør	  gå	  glip	  af.	  Der	  er	  kun	  plads	  til	  10	  personer,	  så	  det	  er	  bare	  med	  at	  hoppe	  på	  
snarest.	  	  

Turen	  til	  Tubbataha	  og	  Cagayancillo	  forgår	  ombord	  WWF	  Filippinernes	  skib	  
Navorca.	  Navorca	  er	  et	  71	  fods	  træskib,	  som	  WWF	  til	  dagligt	  bruger	  til	  deres	  
arbejde	  i	  Sulu-‐havet.	  Hun	  er	  indrettet	  med	  alt	  navigationsudstyr,	  et	  
opholdsområde,	  toilet	  og	  baderum	  og	  rum	  med	  køjer.	  De	  fleste	  af	  
besætningsmedlemmerne	  er	  de	  samme,	  som	  da	  jeg	  første	  gang	  var	  med	  WWF	  i	  
Tubbataha	  for	  6	  år	  siden.	  Gode	  og	  erfarne	  folk.	  	  

Bemærk	  at	  turen	  starter	  i	  Manila,	  men	  vi	  hjælper	  naturligvis	  gerne	  med	  at	  
arrangere	  turen	  fra	  København	  og	  hjem.	  Du	  kan	  altså	  udmærket	  lade	  denne	  tur	  
være	  en	  del	  af	  en	  længere	  tur	  i	  Asien.	  

For	  videre	  oplysning	  og	  tilmelding	  ring	  til	  Lene	  Topp	  på	  26240405	  

	  



Rejseplan	  (forbehold	  for	  mindre	  ændringer):	  

15.	  april	  	  -‐	  turens	  deltagere	  mødes	  i	  Manila	  på	  Hotel	  New	  Horizon,	  hvor	  vi	  også	  
overnatter	  

16.	  april	  –	  med	  morgenfly	  til	  Legaspi	  og	  videre	  med	  minibus	  til	  Donsol.	  Check	  in	  
på	  Woodland	  Resort.	  Eftermiddag	  bruger	  vi	  til	  at	  svømme	  med	  hvalhajer.	  

17.	  april	  –	  fuld	  dag	  i	  Donsol.	  Vi	  har	  mulighed	  for	  at	  svømme	  med	  hvalhajer	  både	  
morgen	  og	  eftermiddag.	  Aftentur	  med	  katamaran	  på	  floden,	  hvor	  vi	  spiser	  og	  
nyder	  synet	  af	  ildfluer.	  

18.	  april	  –	  med	  fly	  fra	  Legaspi	  til	  Manila	  og	  videre	  til	  Puerto	  Princessa.	  

19.	  april	  –	  Dag	  i	  Puerto	  Princessa	  by.	  aften	  afgang	  til	  Tubbataha	  ombord	  på	  det	  
gode	  skib	  Navorca	  

20.	  april	  –	  ankomst	  tidlig	  morgen	  til	  Tubbataha.	  Snorkling	  over	  kulørte	  rev	  og	  
besøg	  på	  rangerstation.	  Sejle	  omkring	  øerne	  med	  fugle	  

21.	  april	  –	  snorkling	  omkring	  Tubbataha.	  Aften	  afgang	  til	  Cagayancillo	  

22.	  april	  –	  ankomst	  tidlig	  morgen	  til	  Cagayancillo.	  Besøg	  i	  land	  (spansk	  kirke	  og	  
fort)	  og	  snorkling.	  

23.	  april	  –	  omkring	  i	  Cagayancillo	  –	  øen	  Calusa	  –	  landture	  (arkæologisk	  område,	  
marin	  sø	  med	  lokale	  både)	  og	  snorkling	  

24.	  april	  –	  øen	  Cawili	  –	  landture	  og	  snorkling.	  Aften	  afgang	  mod	  Puerto	  
Princessa.	  

25.	  april	  –	  ankomst	  til	  Puerto	  Princessa	  morgen.	  Videre	  til	  Sabang.	  Afslapning.	  

26.	  april	  –	  tur	  til	  Underground	  River.	  Afsluttende	  middag	  på	  resort	  i	  Sabang.	  	  	  

27.	  april	  –	  køretur	  tilbage	  til	  Puerto	  Princessa	  –	  fly	  til	  Manila	  

Der	  tages	  forbehold	  for	  aflysninger	  forårsaget	  af	  situationer	  ude	  af	  vores	  kontrol,	  
såsom	  aflysninger	  grundet	  dårligt	  vejr.	  

Pris	  for	  turen	  er	  11.450	  kr.	  	  

Dertil	  skal	  lægges	  en	  flybillet,	  der	  kan	  købes	  for	  omkring	  fra	  godt	  6000	  kr	  og	  
opefter.	  Den	  bedste	  forbindelse	  er	  nok	  med	  KLM	  over	  Amsterdam.	  Det	  vil	  koste	  
o.	  7500	  kr.	  

	  

Turen	  inkluderer:	  	  

• de	  i	  programmet	  nævnte	  indenrigsflyvninger	  
• de	  i	  programmet	  nævnte	  aktiviteter	  
• transport	  i	  forbindelse	  med	  gennemførelse	  af	  programmets	  aktiviteter	  

(biler	  og	  både)	  
• fuld	  kost	  på	  turen	  med	  Navorca	  til	  Tubbataha	  og	  Cagayancillo	  



• aftenmad	  på	  floden	  i	  Donsol	  d.	  20.	  April	  
• hotelophold	  og	  morgenmad	  i	  forbindelse	  med	  disse	  
• Indgang	  til	  Underground	  River	  	  
• Registreringsafgift	  til	  Tubbataha	  Nationalparken	  
• Registreringsafgift	  til	  Donsol	  hvalhajerne	  

Turen	  inkluderer	  ikke:	  

• andre	  måltider	  end	  de	  allerede	  ovenfor	  nævnte	  
• drikkevarer	  ud	  over	  vand	  på	  turen	  
• drikkepenge	  
• alle	  forsikringer	  i	  forbindelse	  med	  rejsen	  (rejse,	  bagage,	  sygdom)	  

	  

Turens	  deltagere	  kan	  naturligvis	  både	  før	  og	  efter	  denne	  tur	  vælge	  at	  rejse	  rundt	  
på	  egen	  hånd	  eller	  eventuelt	  med	  en	  lokal	  guide.	  Vi	  har	  senere	  i	  dette	  dokument	  
foreslået	  nogle	  potentielle	  destinationer	  i	  Filippinerne.	  Hvis	  det	  ønskes	  vil	  
Toppx2	  naturligvis	  være	  behjælpelige	  med	  sådanne	  arrangementer.	  

	  

Detaljer	  om	  turens	  destinationer:	  

Donsol	  –	  hvalhajernes	  bugt:	  

Hvert	  år	  kommer	  de	  store	  hvalhajer	  til	  bugten	  ud	  for	  den	  lille	  by	  Donsol	  i	  Bicol	  
Provinsen	  i	  Philipperne.	  Det	  er	  verdens	  største	  fisk	  –	  og	  en	  haj	  –	  med	  fuldstændig	  
fredelig.	  Den	  lever	  nemlig	  af	  det	  mindste	  i	  havet	  –	  plankton	  –	  som	  der	  i	  perioder	  
er	  rigtigt	  meget	  af	  i	  Donsol.	  Hvalhajerne	  har	  nok	  altid	  været	  her,	  men	  det	  var	  
først	  i	  1998,	  at	  udefra-‐kommende	  gjorde	  de	  lokale	  opmærksomme	  på,	  at	  de	  
faktisk	  havde	  noget	  unikt	  svømmende	  omkring	  deres	  fiskerbåde.	  	  

Indgangen	  til	  Donsol	  er	  via	  lufthavnen	  i	  Legaspi,	  hvorfra	  der	  er	  omkring	  1	  1/2	  
times	  køretur	  til	  Donsol.	  Områdets	  landskab	  er	  domineret	  af	  den	  meget	  aktive	  
vulkan	  Mayon,	  der	  kan	  ses	  fra	  nær	  og	  fjern.	  Mayons	  næsten	  perfekte	  kegle	  
knejser	  over	  Legaspi	  by	  og	  i	  aftenmørket	  kan	  man	  af	  og	  til	  se	  rødt	  lys	  lyse	  på	  
himlen	  fra	  kraterets	  aktive	  indre.	  	  

WWF	  har	  været	  involveret	  i	  udviklingen	  af	  et	  hvalhajturisme-‐program	  i	  
Donsolbugten	  siden	  1999.	  Programmet	  har	  haft	  utrolig	  stor	  betydning	  for	  
lokalbefolkningen	  i	  området	  og	  har	  givet	  fattige	  lokale	  fiskere	  en	  velkommen	  
ekstra	  indtægt.	  Det	  er	  helt	  igennem	  lokalt	  kørt	  turisme,	  og	  derfor	  har	  alle	  i	  
Donsol	  i	  dag	  en	  interesse	  i	  at	  være	  med	  til	  at	  bevare	  disse	  store	  karismatiske	  
havdyr,	  der	  lokalt	  kaldes	  for	  butanding.	  Udover	  hvalhajerne	  kan	  gæster	  også	  
besøge	  områder	  omkring	  vulkanen	  (blandt	  andet	  en	  kirke	  dækket	  af	  lava),	  eller	  
tage	  en	  aftentur	  op	  ad	  floden	  for	  at	  se	  det	  fantastiske	  skue	  fra	  ildfluer.	  

Hvalhajturisme	  foregår	  ved	  at	  man	  sejler	  ud	  i	  Donsol	  bugten	  ombord	  på	  de	  
lokale	  fiskeres	  udriggerbåde.	  Med	  om	  bord	  har	  man	  en	  spotter,	  en	  guide	  (BIO)	  og	  
et	  par	  bådsmænd.	  Når	  spotteren	  ser	  skyggen	  af	  hajen	  i	  vandet	  gør	  man	  sig	  klar	  til	  
at	  springe	  i	  med	  snorkel	  og	  finner,	  og	  guiden	  vil	  så	  dirigerer	  gruppen	  i	  retning	  af	  



hvalhajen.	  Det	  er	  en	  hel	  unik	  og	  ubeskrivelig	  oplevelse	  at	  være	  i	  vandet	  sammen	  
med	  disse	  enorme,	  men	  yderst	  fredelige	  dyr.	  Og	  chancen	  for	  at	  se	  en	  -‐	  og	  ofte	  
flere	  -‐	  er	  rimelig	  stor	  (højsæson	  april-‐juni).	  	  

	  

	  

	  

Hvalhajen	  er	  verdens	  største	  fisk	  og	  kan	  blive	  op	  til	  18	  meter	  lang.	  Den	  befinder	  
sig	  på	  Rødlisten	  over	  truede	  dyrearter.	  Alligevel	  er	  dens	  beskyttelse	  i	  praksis	  
meget	  sparsom.	  Hvalhajen	  er	  således	  fredet	  i	  Philippinerne,	  men	  slagtes	  stadig	  i	  
andre	  dele	  af	  verden	  og	  illegalt	  i	  de	  lande,	  hvor	  den	  er	  fredet.	  	  	  

Vi	  vil	  svømme	  med	  hajerne	  og	  møde	  de	  lokale	  og	  WWF-‐folk,	  der	  til	  dagligt	  
arbejder	  med	  at	  samle	  mere	  viden	  om	  hajerne.	  	  

	  

Tubbataha	  Revet	  (World	  Heritage	  Site):	  

Tubbataha	  ligger	  omkring	  98	  sømil	  (182	  km)	  fra	  Puerto	  Princesa	  på	  øen	  Palawan	  
–	  og	  cirka	  80	  sømil	  øst	  for	  Cagayancillo.	  Tubbataha	  Reef	  Natural	  park	  blev	  
erklæret	  for	  UNESCO	  World	  Heritage	  Site	  i	  1993	  og	  udvidet	  i	  2006.	  
Marineparken	  består	  af	  to	  atoller,	  North	  Reef	  og	  South	  Reef,	  og	  revet	  ved	  Jezzie	  
Beazley	  -‐	  i	  alt	  et	  område	  på	  96.828	  hektar.	  De	  to	  atoller	  er	  adskilt	  af	  en	  omkring	  
otte	  kilometer	  dyb	  kanal.	  Hver	  atol	  har	  en	  enkelt	  lille	  ø,	  der	  stikker	  ud	  af	  vandet.	  
På	  den	  nordlige	  ø	  findes	  ynglende	  havfugle,	  såsom	  brune	  og	  rødfodede	  suler	  og	  
sorte	  terner,	  og	  øen	  får	  også	  jævnligt	  besøg	  af	  havskildpadder,	  der	  lægger	  æg	  i	  
sandet.	  På	  den	  sydlige	  ø	  findes	  et	  fyrtårn	  og	  et	  mindre	  antal	  fugle.	  Øerne	  er	  
lukkede	  for	  besøgende,	  men	  man	  kan	  sejle	  omkring	  øerne,	  og	  fuglene	  kommer	  
tæt	  på	  bådene.	  Desuden	  suser	  havskildpadder	  ofte	  omkring	  bådene.	  Der	  er	  
virkeligt	  mange	  havskildpadder	  i	  området.	  

	  



	  

	  

Området	  er	  ubeboet,	  men	  på	  den	  nordlige	  atol	  findes	  en	  rangerstation,	  hvorfra	  
en	  gruppe	  bestående	  af	  personer	  fra	  parkmyndighed,	  kystvagt,	  og	  militær	  hver	  
dag	  året	  rundt	  holder	  øje	  med	  at	  revet	  ikke	  forstyrres	  af	  udefrakommende	  både.	  
Tubbataha	  er	  nemlig	  en	  såkaldt	  ‘no-‐take	  zone’,	  og	  er	  derfor	  helt	  og	  aldeles	  lukket	  
for	  alle	  former	  for	  udnyttelse,	  med	  undtagelse	  af	  dykkerturisme,	  hvor	  
registrerede	  dykkerbåde	  har	  lov	  til	  at	  ankre	  op	  ved	  de	  fast	  etablerede	  bøjer	  i	  
området,	  men	  kun	  i	  nogle	  få	  uger	  hvert	  år.	  Vi	  tager	  på	  besøg	  på	  Tubbatahas	  
rangerstation,	  og	  hører	  om	  hvordan	  det	  er	  at	  befinde	  sig	  her	  midt	  i	  Sulu-‐havet	  tre	  
måneder	  af	  gangen	  i	  al	  slags	  vejr.	  

	  

	  	  	   	  

	  

	  	  Brune	  suler	  på	  Fugleøen.	  

Havskildpadder danser 
over Tubbataha rev 



Tubbataha	  er	  regnet	  for	  at	  være	  et	  af	  de	  rigeste	  økosystemer	  i	  verden	  og	  85%	  af	  
de	  koralarter,	  der	  findes	  i	  Fillippinerne	  findes	  her.	  Man	  har	  registreret	  479	  arter	  
af	  fisk,	  og	  djævlerokker	  og	  en	  række	  forskellige	  hajarter	  ses	  ofte	  ved	  revet.	  Der	  er	  
to	  arter	  af	  havskildpadder	  og	  ni	  arter	  af	  marine	  pattedyr,	  udover	  bestandene	  af	  
truede	  havfugle.	  

Med	  øernes	  placering,	  her	  langt	  fra	  menneskelig	  aktivitet,	  er	  vandet	  ofte	  
krystalklart.	  Nærmeste	  beboede	  område	  er	  Puerto	  Princessa	  og	  Cagayancillo	  
øerne	  (se	  nedenfor),	  hvorfra	  fiskere	  tidligere	  kom	  for	  at	  udnytte	  ressourcerne	  i	  
Tubbataha.	  Vi	  vil	  snorkle	  i	  dette	  smukke	  havområde,	  og	  se	  smukke	  rev	  og	  masser	  
af	  kulørte	  fisk	  –	  og	  næsten	  sikkert	  havskildpadder	  og	  hajer,	  og	  hvis	  vi	  er	  heldige,	  
så	  ser	  vi	  også	  djævlerokker.	  	  

WWF	  har	  arbejdet	  med	  Tubbataha	  revet	  og	  Cagayancillo-‐øerne	  i	  en	  årrække.	  Det	  
har	  været	  en	  lang	  og	  sej	  proces	  at	  få	  dette	  unikke	  område	  beskyttet,	  men	  I	  dag	  
kan	  Tubbataha-‐projektet	  betegnes	  som	  et	  yderst	  vellykket	  projekt,	  med	  meget	  
synlige	  og	  målbare	  resultater.	  	  

	  

Cagayancillo	  –	  en	  øgruppe	  og	  dens	  beboere:	  

Cagayancillo	  er	  en	  isoleret	  øgruppe	  i	  Sulu-‐havet	  omkring	  80	  sømil	  (150	  km)	  vest	  
for	  den	  filippinske	  ø	  Panay.	  Øerne	  strækker	  sig	  omkring	  10	  km	  i	  længden	  og	  3	  
km	  i	  bredden,	  og	  er	  hovedsageligt	  stenede	  og	  uden	  floder	  og	  frisk	  vand.	  
Cagayancillos	  beboere	  var	  de	  oprindelige	  brugere	  af	  Tubbataha	  før	  det	  blev	  et	  
beskyttet	  område.	  I	  dag	  er	  fiskeri	  og	  produktion	  af	  tang	  hovedindkomst	  for	  øens	  
omkring	  7000	  beboere.	  	  

Beboere	  betegnes	  som	  katolikker,	  men	  lokal	  overtro	  og	  tilbedelse	  af	  ånder	  er	  
stadigt	  ret	  udbredt.	  Det	  siges,	  at	  de	  tidligere	  beboere	  kom	  fra	  Borneo,	  blandt	  
andet	  fordi	  deres	  sprog	  på	  mange	  måder	  adskiller	  sig	  fra	  andre	  sprog	  i	  
Fillippinerne.	  

	  

	  

Cagayancillo, en 
øgruppe langt ude i 
Sulu-havet 



Ud	  over	  stedets	  naturlige	  skønhed	  med	  kalkstensformationer,	  der	  ligger	  som	  øer	  
i	  vandet,	  så	  findes	  her	  også	  huler	  i	  massevis,	  og	  i	  nogle	  af	  disse	  finder	  man	  
menneskekranier	  og	  skeletdele.	  Cagayancillo	  er	  et	  pre-‐Hispanic	  akæologisk	  
område,	  og	  hovedbyen	  byder	  på	  et	  gammel	  spansk	  fort	  (bygget	  mellem	  1575	  og	  
1714),	  og	  en	  spansk	  kirke	  (bygget	  mellem	  1874	  og	  1877).	  Vi	  vil	  slentre	  gennem	  
byen	  og	  suge	  den	  lokale	  atmosfære	  til	  os.	  Der	  er	  også,	  en	  marin	  sø,	  og	  smukke	  
rev	  med	  dramatiske	  drop-‐offs	  (kanten	  på	  koralvægge	  der	  fortsætter	  dybt	  ned	  i	  
havet),	  over	  hvilke	  vi	  vil	  snorkle.	  	  

	  

	  

	  

WWF	  har	  i	  forbindelse	  med	  arbejdet	  med	  Tubbataha	  revet	  haft	  samarbejde	  med	  
Cagayancillos	  beboere	  I	  en	  lang	  årrække.	  Det	  har	  ikke	  altid	  været	  let,	  men	  over	  
tid	  blev	  øboerne	  så	  begejstrede	  over	  at	  se	  beviser	  fra	  Tubbataha-‐revet	  på,	  at	  et	  
rev	  kan	  komme	  sig,	  hvis	  man	  blot	  lader	  det	  være	  i	  fred.	  Derfor	  har	  de	  i	  dag	  selv	  
udlagt	  beskyttede	  no-‐take	  zoner	  i	  områderne	  omkring	  Cagayancillo-‐øerne.	  	  	  	  

	  

Puerto	  Princesa	  -	  og	  den	  underjordiske	  flod	  (World	  Heritage	  Site	  og	  et	  af	  
‘Verdens	  7	  nye	  naturvidundere’):	  

Puerto	  Princesa	  er	  hovedby	  på	  øen	  Palawan.	  Den	  har	  omkring	  170.000	  beboere.	  
Byen	  og	  øen	  den	  ligger	  på	  har	  fået	  ry	  for	  at	  være	  den	  reneste	  og	  grønneste	  i	  
Fillippinerne.	  Puerto	  Princesa	  er	  udgangspunktet	  både	  for	  vores	  tur	  til	  
Tubbataha	  og	  Cagayancillo,	  og	  til	  verdens	  længste	  underjordiske	  flod.	  Floden	  –	  
eller	  Puerto	  Princesa	  Subterranean	  River	  National	  Park	  -‐	  blev	  indskrevet	  som	  
UNESCO	  World	  Heritage	  Site	  i	  1999	  og	  er	  nyligt	  udpeget	  som	  en	  af	  Verdens	  7	  nye	  
naturvidundere.	  	  

For	  at	  komme	  til	  floden	  skal	  man	  køre	  til	  Sabang,	  der	  findes	  81	  km	  fra	  Puerto	  
Princessa	  på	  Palawans	  vestkyst.	  Her	  findes	  indgangen	  til	  verdens	  længste	  
underjordiske	  flod.	  Cabayugan-‐floden	  snor	  sig	  8,2	  km	  i	  østlig	  retning	  under	  
jorden	  gennem	  en	  hule	  med	  et	  fantastisk	  drypstenslandskab,	  hvorefter	  den	  
flyder	  direkte	  ud	  i	  det	  sydkinesiske	  hav.	  Udstyret	  med	  lygter	  sejler	  man	  gennem	  
hulen	  i	  små	  lokale	  outriggerbåde,	  de	  såkaldte	  ‘bancas’,	  der	  kan	  sno	  sig	  mellem	  de	  
mange	  skarpe	  formationer	  og	  gennem	  korridorer	  og	  katedral-‐lignende	  rum.	  	  

Som et ensomt træ i 
vandet – en smuk 
kalkstensformation	  



	  

	  

Området	  omkring	  indgangen	  til	  den	  undersøiske	  flod	  er	  også	  interessant	  og	  
dækket	  af	  primærskov	  af	  forskellig	  type	  og	  med	  mægtige	  træer	  fra	  strand	  til	  
bjergtop.	  Denne	  unikke	  skov	  huser	  en	  række	  dyr	  og	  planter,	  hvoraf	  mange	  er	  
endemiske.	  Stedet	  besøges	  ofte	  af	  entusiastiske	  fuglekiggere,	  på	  grund	  af	  de	  
mange	  endemiske	  fugle,	  der	  findes	  her,	  men	  også	  fordi	  der	  er	  truede	  arter,	  der	  af	  
og	  til	  bliver	  spottet	  her	  (eks.	  Palawan	  Pheasant	  Peacock,	  Philippine	  Cockatoo).	  	  

	  

Forslag	  til	  andre	  aktiviteter	  i	  Filippinerne:	  	  

El	  Nido	  Marine	  Protected	  Area:	  

El	  Nido	  ligger	  i	  den	  nordlige	  del	  af	  Palawan.	  Området	  er	  kendt	  for	  sine	  
fantastiske	  landskaber	  og	  skønhed,	  og	  består	  da	  også	  af	  både	  regnskov,	  
mangrove,	  koralrev	  og	  fantastiske	  kalkstensformationer.	  Her	  er	  hvide	  
sandstande,	  skjulte	  laguner	  og	  masser	  af	  huler	  man	  kan	  gå	  på	  opdagelse	  i.	  	  

Ønsker	  man	  at	  afslutte	  ferien	  med	  en	  god	  gang	  luksus	  i	  et	  af	  de	  smukkeste	  
områder	  i	  verden,	  så	  skal	  man	  tage	  til	  El	  Nido.	  	  

	  

Resortene	  på	  Lagen	  Island	  og	  Miniloc	  er	  omgivet	  af	  kalkstensformationer	  og	  
krystalklart	  vand	  hvor	  man	  under	  en	  snorkletur	  sagtens	  kan	  møde	  en	  
havskildpadde.	  Der	  er	  også	  mulighed	  for	  at	  dykke,	  sejle	  hobiecat,	  windsurfe,	  tage	  
en	  tur	  i	  kajak,	  eller	  bare	  slappe	  af	  ved	  vandet.	  Kort	  sagt,	  et	  ideelt	  sted	  for	  en	  god	  
slapper.	  	  

Indgangen til den underjordiske flod 



Interessen	  for	  bevarelse	  af	  El	  Nidos	  rige	  natur	  har	  været	  til	  stede	  meget	  længe,	  
og	  helt	  tilbage	  i	  1935	  fik	  området	  sin	  første	  beskyttelsesstatus.	  I	  1984	  blev	  det	  
erklæret	  for	  værende	  et	  ‘Marine	  Turtle	  Sanctuary’,	  og	  i	  1991	  blev	  det	  ophøjet	  til	  
‘the	  El	  Nido	  Marine	  Reserve’	  og	  endelig	  i	  1998	  til	  ‘Protected	  Area’.	  Det	  
beskyttede	  område	  strækker	  sig	  over	  mere	  end	  90.000	  hektar,	  og	  inkluderer	  nu	  
også	  landområder	  -‐	  men	  omkring	  60%	  er	  marint.	  

	  

Risterrasserne	  i	  Banaue	  (Unesco	  World	  Heritage	  site):	  

Disse	  enorme	  risterrasser	  siges	  at	  være	  mere	  end	  2500	  år	  gamle	  og	  har	  længe	  
gået	  under	  betegnelsen	  ‘Verdens	  8.	  Vidunder’.	  Området	  er	  erklæret	  for	  et	  Unesco	  
Verdensarvs-‐område.	  Terasserne	  blev	  skabt	  af	  områdets	  oprindelige	  befolkning,	  
Ifugao-‐stammen,	  efter	  sigende	  med	  anvendelse	  af	  meget	  få	  og	  simple	  redskaber.	  
Terasserne	  ligger	  omkring	  1500	  meter	  over	  havets	  overflade	  og	  dækker	  et	  
område	  på	  over	  10.000	  kvadratkilometer.	  	  

	  

Sagada:	  

Den	  lille	  bjergby	  fik	  for	  alvor	  omverdenens	  opmærksomhed,	  da	  man	  i	  nogle	  
lokale	  huler	  fandt	  mumificerede	  kroppe	  af	  medlemmer	  af	  områdets	  oprindelig	  
befolkning.	  Området	  er	  i	  dag	  kendt	  for	  sine	  hængende	  kister,	  men	  også	  for	  
smukke	  scenerier.	  Klimaet	  er	  her	  køligt	  og	  behageligt	  til	  en	  vandretur	  lang	  
risterrasserne	  eller	  i	  nåleskoven.	  	  

	  

Kiangan	  :	  

Det	  var	  her,	  at	  den	  japanske	  General	  Yamashita	  overgang	  sig	  til	  de	  amerikanske	  
styrker	  og	  afslutningen	  af	  2.	  Verdenskrig	  blev	  en	  realitet.	  Området	  ligger	  lavere	  
end	  Banaue	  og	  Sagada,	  men	  nyder	  også	  godt	  af	  kolde	  vinde	  fra	  Cordilleras.	  Der	  er	  
også	  her	  risterrasser,	  vandfald	  og	  huler,	  som	  man	  kan	  besøge.	  

	  

Derudover	  kan	  der	  naturligvis	  arrangeres	  dykker-	  eller	  badeferie	  flere	  
steder.	  

	  

	  

	  


