
 

הודעה לעיתונות:  

האי שירגאו (Siargao) בפיליפינים נבחר לאחרונה לאי הטוב בעולם על ידי כתב 
העת  האמריקני היוקרתי קונדה נאסט טראבלר (Condé Nast Traveler), שמתמחה 

בתיירות וסוקר מלונות 

האי שירגאו ידוע ברחבי העולם בזכות חופי הגלישה המצוינים שלו, שחשופים 
לאוקיינוס השקט; הפיליפינים מושכת אליה גולשי גלים מכל רחבי העולם 

האי שירגאו בפיליפינים נבחר לאחרונה על ידי המגזין היוקרתי קונדה נאסט טראבלר כאי הטוב בעולם. האי שירגאו בחלק 
הדרום מזרחי של הפיליפינים נחשב למעצמת גלישה בפיליפינים וזאת בזכות חופיו החשופים לאוקיינוס השקט.  

באי הקסום ישנם גם אתרי צלילה מרהיבים, שנורקלינג; טבע עוצר נשימה וחיי לילה תוססים והוא מושך אליו גם משפחות 
לחופשה אקזוטית; תרמילאים וזוגות שמעוניינים לבלות בירח דבש. 

אחד מחופי הגלישה הידועים בשירגאו הוא הענן התשיעי (Cloud nine), שמוכר מאוד בעולם הגלישה. נקודת גלישה זו 
נחשבת לנקודת הגלישה הכי מפורסמת בפיליפינים ואחת הידועות בעולם. לאי שירגאו מגיעים גולשי גלים בכל הרמות. אתרי 

הגלישה מתאימים גם לגולשי סאפ. באי ישנם מחנות גלישה וריזורטים לגולשים ואף ווילות חוף רומנטיות. המים הצלולים 
 ,(La Union) בצבע טורקיז ודקלי הקוקוס מושכים מבקרים רבים. אזור נוסף בפיליפינים שמתאים לגלישה הוא לה-אוניון

צפונית למנילה, שפתוח לאוקיינוס השקט.  

רפובליקת הפיליפינים, מדינת האיים השוכנת בדרום מזרח אסיה בארכיפלג השני בגודלו בעולם, מהווה עולם קסום עם 
למעלה מ-7000 איים, שמרביתם אינם מיושבים. מרבית האיים מכוסים בג'ונגל פראי. בפיליפינים ישנם 21 הרי געש פעילים 

וקו חוף מהארוכים בעולם עם מים צלולים בצבעי כחול-ירוק; מפלים מהסרטים; יערות גשם; שוניות אלמוגים יפהפיות; 
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. 

המבקרים בפיליפינים יגלו שטחים עצומים של שדות אורז, אוצרות טבע ותרבות עשירה, בהם 
שבטים נידחים המנהלים אורח חיים מסורתי מזה אלפי שנים. 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.

לאתר משרד התיירות של הפיליפינים: 

 https://philippines.travel

לפרטים נוספים:

0525625135 - (DOT) גולן יוסיפון, נציג משרד התיירות של הפיליפינים בישראל

https://philippines.travel
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