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Ekskursija pa Sebu. 

Sebu pilsēta izpelnījusies kā labākais tūrisma 

virziens dēļ siltā klimata visu gadu un dēļ 

pieejamības. Sebu pilsēta ir ar bagātu vēsturi un ir 

pati vecākā Filipīnu vecpilsēta  (1565). Ekskursija 

sākas ar izcilo Taoista Templi (Taoist Temple). 

Templis atrodas 6 km attālumā no pilsētas centra, 

kuru uzcēla pēc ķīniešu diasporas lūguma, kas dzīvoja Sebu salā. Tas bija atklāts 1972 gadā. Templis atrodas Sebu 

ziemeļu rajonā, 300 m augstā uzkalnā, celts tradicionālā ķīniešu stilā. Uz templi ved 81 pakāpiens.  Piektdienās 

templī notiek zīlēšanas uz akmeņiem pēc senām metodēm, kas ļauj paskatīties nākotnē. Pēc tam jūs dosieties uz 

Baziliku Minore de San Augustin (Basilica Minore de San Agustin), braucot garām tirgum Karbon (СагЬоп Market), 

uz San-Huan-Street atrodas 1565 gadā celta Sv. Augustīna baznīca, kur glabājas pati senākā reliģiozā relikvija – 

Svētā Jēzus mazuļa ikona, ko gleznojis Magelāns. Pēc 40 gadiem Spānija turpināja arhipelāga kolonizāciju, viens no 

zaldātiem atrada šo ikonu pilnīgi neskartā stāvoklī.  

Dažu soļu attālumā atrodas Magelāna Krusts (Magellan's Cross). Tieši šeit uz Filipiīnu zemes Spēra kāju Fernāns 

Magelāns. Tas bija 1521 gadā. Izkāpšanas vietā tika celts Magelāna Krusts – kristiešu eposa sākuma simbols 

Filipīnās. (šodien Filipīnas ir katoliska valsts, kaut gan ir arī ļoti daudzas dažādas  reliģijas). 

Netālu atrodas San-Pedro forts (Fort San Pedro), pirmā kara apmetne, kura celtniecība ritēja no 1565 līdz 1738 

gadam. Tā kalpoja kā aizsardzība no pirātiem, kas mitinājās Minando salā. Forts tika uzcelts Legaspijā un tika 

nosaukts kuģa vārdā ar kuru tie atpeldēja uz Filipīnām.  Trīsstūrainais būvējums, kas vērsts uz divām pusēm – uz jūru 

un uz artirlēriju. Savā pastāvēšanas laikā forte kalpoja kā patvērums, kā skola, kā klīnika un kā zoodārzs.  XX 

gadsimta sešdesmito gadu beigās sākās restaurāciju darbi. Mūsdienās forte ir kā miniatūrs muzejs zem klajas debess, 

kur pilsētnieki var atpūsties. Pēc tam jūs apmeklēsiet Kasa Gorordo (Casa Gorordo), pirmā Sebu bīskapa muzeju-

māju, monsenjors Huans Gorordo. Te jūs, kā laika mašīnā, nokļūsiet XIX gadsimtā, tipiskā bagātā filipīniešu mājā. 

Jums pastāstīs par katras istabas nozīmi ar tā laika priekšmetiem. Pēc tam jūs atgriezīsieties atpakaļ viesnīcā. 

Ekskursija pa Sebu salām 

Ekskursija sākas ar to, ka jūsu gids jūs sagaidīs viesnīcā un ar motorlaivu, uz kura borta, jūs sāksiet savu ceļojumu pa 

Sebu zemūdens pasauli. 

     Pirmā sala, kuru jūs apmeklēsiet ir Hiluntungan sala (Hilutungan Island).  Salas apkārtnē ūdeņi skaitās kā jūras 

dabas parks. Te ir iemīļota daiveru vieta, kā arī kam patīk snorkelēt. Jums tiek dota iespēja pavērot daudzus koraļļus, 

zivtiņas un citas ūdens dzīvās radības, kā arī tās pabarot. 

     Nākamā sala būs Nalusuan sala (Nalusuan Island). Te jūs varēsiet baudīt pusdienas svaigā gaisā. Tropiskais rifs 

atrodas tikai 2 metru dziļumā, tapēc tas bez grūtībām būs redzams  bez niršanas, pietiks, ja pie rokas būs tikai maska 

un trubiņa. Tāpat uz sala atrodas brīnišķīga smilšu pludmale, kas dos jums iespēju papeldēties un pasauļoties.  

     Pēc tam jūs atgriezīsieties atpakaļ viesnīcā. 

 

 

 

 



 

 

 

Ceļojuma cena: 

Izvietošana 3* viesnīcās 

Costabella Beach Resort 

Le Soleil de Boracay  

 

Vienam cilvēkam divvietīgā numurā    EUR 1850.00 

Vienam cilvēkam vienvietīgā numurā  EUR 2500.00 

Trešajam cilvēkam  numurā                  EUR 1430.00 

 

Izvietošana 4* viesnīcās 

Maribago Bluewater Resort 

Boracay Regency Beach Resort 

Vienam cilvēkam divvietīgā numurā    EUR 2055.00 

Vienam cilvēkam vienvietīgā numurā  EUR 2810.00 

Trešajam cilvēkam  numurā                  EUR 1650.00 

 

Izvietošana 5* viesnīcās 

Shangri-La’s Mactan Resort & Spa 

Shangri-La’s Boracay Resort & Spa  

Vienam cilvēkam divvietīgā numurā     EUR 3395.00 

Vienam cilvēkam vienvietīgā numurā   EUR 5500.00 

Trešajam cilvēkam  numurā                   EUR 1950.00 

 

Tūres cenā iekļauts: parlidojums,viesnīcas pēc izvēles, ēdināšana un transfēri pēc programmas. 

 Cenā arī ir iekļautas 2 ekskursijās. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Tūrisma aģentūra „LATTUR” 

Adrese: Bruņinieku 29/31 

Tālrunis: +371 29121209 

+371 29236700 

 +371 67006700  

http://web.costabellaresort-cebu.com/rooms/
http://www.lesoleil.com.ph/photo-gallery
http://www.lesoleil.com.ph/photo-gallery
http://web.boracayregency-beachfront.com/
http://www.shangri-la.com/cebu/mactanresort/photos-videos/
http://www.shangri-la.com/cebu/mactanresort/photos-videos/
http://www.shangri-la.com/boracay/boracayresort/photos-videos/
http://www.shangri-la.com/boracay/boracayresort/photos-videos/

