הודעה לעיתונות:

פיליפינים הקסומה והמרגשת נבחרה עלי ידי אתר התיירות הנודע Big 7 Travel
במקום השני בעולם כיעד האטרקטיבי ביותר לשנת  2021לצילום בפלטפורמת
האינסטגרם
בשורה מהפיליפינים :פיליפינים הקסומה והמרגשת נבחרה עלי ידי אתר התיירות הנודע  Big 7 Travelבמקום
השני בעולם כיעד האטרקטיבי ביותר לשנת  2021לצילום בפלטפורמת האינסטגרם.
בסקר לבחירת  50המקומות האטרקטיביים ביותר להעלאת תכני צילום באינסטגרם השתתפו כ 600-אלף משתמשי
אינסטגרם מרחבי העולם שעוקבים אחרי תכנים העוסקים בתיירות ומזון והתוצאות התקבלו לאחר שנותחו
האשטגים על יעדי תיירות פופולריים ברחבי הגלובוס .במקום הראשון נבחרה יפן ,במקום השלישי והמכובד
ובמקום השלישי בירת צרפת ,פריז .במקום הרביעי ניו יורק ובמקום החמישי העיר איסטנבול .במקום השישי
דובאי ,בשביעי הוואנה בירת קובה סידני שבאוסטריה נבחרה למקום השמיני ,לונדון במקום התשיעי והעיר שיקאגו
סוגרת רשימת עשר היעדים האטרקטיביים בעולם לצילום באינסטגרם.
בנימוקים בבחירה בפיליפינים נכתב כי היא ביתם של פלאי טבע מדהימים כמו הנהר התת קרקעי ,פוארטו פרינססה
וטרסות אורז מרהיבות .יש בה תרבות והיסטוריה תוססת המשתרעת על פני אלפי שנים ויותר מ 7000-איים
ב"טבעת האש" במערב האוקיינוס השקט.
שרת התיירות של הפיליפינים ,ברנדטה רומלו פוייאט ,ציינה כי היא גאה על הבחירה בפיליפינים כיעד השני
בעולם לשנת  2021בפלטפורמת האינסטגרם.
הפיליפינים היא עולם קסום עם למעלה מ 7000-איים ,שמרביתם אינם מיושבים ומכוסים בג'ונגל פראי.
בפיליפינים ישנם  21הרי געש פעילים וקו חוף מהארוכים בעולם עם מים צלולים בצבעי כחול-ירוק; מפלים
מהסרטים; יערות גשם; שוניות אלמוגים יפהפיות; פסטיבלים ססגוניים; אקלים טרופי וגן עדן לחובבי הצלילה.
שוניות אלמוגים יפהפיות ועולם תת ימי מרהיב עם דגים טרופיים .איים אקזוטיים עם חול לבן ודקלי קוקוס; חופים
לגלישת גלים מהטובים בעולם ורצועות חוף מרהיבות באינסוף גוונים של טורקיז ותכלת .שטחים עצומים של
שדות אורז ,אוצרות טבע ותרבות עשירה.בפיליפינים מגוון עשיר של תרבויות המתבטא ביותר מ 180-שפות.
תושבים מכניסי אורחים ואוהבי מוסיקה וכל זה על רקע הרי געש מרהיבים .חווית טיול בלתי נשכחת למשפחות,
לקבוצות ,לירח דבש ולתרמילאים.
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