
                       
 
 
 

AMAZING FILIPIJNEN  
7 april tot 28 april 2020 

Ontdekkingsreis met traditionele feesten 
 
De Filipijnen waren gedurende eeuwen een kolonie van de Spanjaarden, die meteen ook het 
katholieke geloof verspreidden, al dan niet met dwang. De bevolking is nu dan ook voor het overgrote 
deel katholiek, soms zelfs zo fanatiek, dat ze om hun vroomheid te getuigen zich laten geselen of 
kruisigen Dit gebeurt op Goede Vrijdag.  
Tijdens deze bijzondere reis wonen we enkele van deze traditionele feesten bij, zoals ook het 
bijzondere ‘Mountain Day’. 
We maken kennis met dit mooie land met zijn zeer indrukwekkende rijstterrassen, zijn bijzondere 
bevolking en tradities. Een uniek programma. 
 

 
 

REISPROGRAMMA 
Reisleider: Tilly Jansens 

 
 
 
07-04 Vertrek uit Brussel.  
 
08-04 Aankomst in Angeles City. [Clark Airport] om 11.35 uur. Tijdverschil [zomertijd] 6 uren 
later dan in België. Transfer naar en overnachting in het Clarkton  Hotel Angeles City,  
Oriëntatie Angeles City [250.000 inwoners]. Korte stadsrondrit. De Filippijnen [ruim 7000 
eilanden] waren tot 1898 een Spaanse kolonie. In 1898 namen de Verenigde Staten de macht 
over en werd het een Amerikaanse kolonie. In 1946 kreeg het land zelfstandigheid. De 
Filippijnen is nog steeds erg Amerikaans georiënteerd. Bijna iedereen spreekt Engels! 



                       
Na de machtsoverdracht in 1946 behielden de Verenigde Staten nog een aantal bases in de 
Filippijnen. De grootste hiervan waren Clark Airbase en Subic Bay. Vanuit deze bases werden 
in feite de oorlogen in Korea en Vietnam gevoerd. In de toptijd waren op Clark 45.000 
Amerikanen gelegerd. Iedere dag vertrokken vanaf Clark ongeveer 1200 vliegtuigen naar 
Vietnam.  In Subic was tot 1991 de Amerikaanse 7e vloot gelegerd. 
 
09-04 Witte Donderdag. De week voor Pasen wordt in de Filippijnen de ‘Holy Week’ genoemd. 
Pasen is het belangrijkste feest in de Filippijnen. Vanaf woensdag [8 april] tot maandag [13 
april] zijn alle banken en overheidsinstellingen gesloten. Scholen zijn vrij. 
In 1991 was op 12 kilometer van Angeles City de uitbarsting van de vulkaan de Mount 
Pinatubo. Dit was één van de grootste vulkaanuitbarstingen ter wereld van de vorige eeuw. 
De hele berg is geëxplodeerd. We bezoeken de kerk van Bacolor die 9 meter in het puin 
begraven ligt. 
In de middag gaan we op zoek naar grote groepen mannen, die als zelfkastijding, met 
loodzware kruisen en meest op blote voeten, een processie lopen langs 7 kerken en 
kapelletjes. We zien ook mannen die zichzelf geselen, of laten zich geselen, om boete te doen 
voor de zonden, die ze gepleegd hebben.  Overnachting in het Clarkton Hotel Angeles City. 
 
10-04 Goede Vrijdag. ‘s Morgens vroeg gaan we opnieuw zoeken naar mannen die kruisen 
dragen en die zichzelf tot bloedens toe geselen. Daarna gaan we naar San Fernando waar 
traditioneel mannen zichzelf laten kruisigen. Wellicht zien we tegen de avond een processie. 
Overnachting in Clarkton Hotel. 

 
11-04 Stille Zaterdag. Naar Manila, de hoofdstad van de Filippijnen. De stad heeft [naar 
schatting] 22 miljoen inwoners en is, volgens opgave van de Verenigde Naties, in grootte de 
vijfde stad in de wereld. Het verkeer is chaotisch en er zijn eindeloze files! 
Stadsrondrit. We bezoeken eerst de Chinese begraafplaats. Rijke Chinezen hebben hier grote 
mausolea, soms met airconditioning en met een brievenbus! Daarna gaan we naar de Quiapo 
Kathedraal, waar het erg druk zal zijn. [Misschien doen we dit op een later tijdstip.] 
Overnachting in Orchid Garden Suites 
 
12-04 Pasen. Vervolg citytour Manila. We gaan naar Intramouros, de oude ommuurde stad 
met de grote kathedraal, het oude Spaanse fort Santiago, naar de San Augustin Basiliek en 
het grote Rizal Park. Overnachting in Orchid Garden Suites 
 
13-04 Geen 2e Paasdag! 's-Morgens na het ontbijt gaan we naar Pagsanjan (Laguna 
provincie). Hier bevinden zich de beroemde Pagsanjan watervallen. In een banquero (soort 
kano) bestuurd door 2 behendige banquero's die in en uit de boot springen varen we tegen de 
stroom in naar de waterval. De Bumugan River loopt door de jungle met 16 
stroomversnellingen naar de watervallen. Hier zijn de opnamen gemaakt van de bekende 
Vietnam-film Apocalypse now.  



                       
We kunnen ons, door middel van een bamboe-vlot, door de waterval laten trekken en we 
kunnen zwemmen in het (koele) water in de grot achter de waterval.  
 
We logeren in Los Baños, in het City of Springs Hotel. In dit gebied zijn veel minerale bronnen. 
Het hotel heeft vier zwembaden. De kamers hebben een klein zwembad dat op verzoek gevuld 
wordt met warm mineraalwater. 

 
 
14-04 Eerst naar Manila. Vliegen naar het eiland Bohol [ongeveer 1 uur] We logeren in het 
Linaw Beach  Resort op het eiland Panglao, dat met een brug verbonden is met het eiland 
Bohol. 
 
15-04  
Eilandtour. We beginnen met het brengen van een bezoek aan de Baclaon-church. Dit is één 
van de oudste kerken in de Filippijnen. De kerk is gebouwd van koraal-steen en ‘gemetseld’ 
met eiwit. De kerk is flink beschadigd door een aardbeving in 2015.  
Bohol is bekend door haar zeldzame en bedreigde ‘spookdiertje’, de Tarsier. Dit is de kleinste 
primaat [soort aapje]. We brengen een bezoek aan het Tarsier Encounter Center. Iedereen is 
altijd vertederd door deze grappige diertjes. 
We maken een mini ‘lunch-cruise’ op de Loboc River. In een rustig tempo varen we door de 
jungle naar een kleine waterval. 
Verder bevinden zich op Bohol de zogenaamde ‘Chocolate Hills’, dit zijn ruim duizend 
soortgelijke heuvels, die in de maand mei lichtbruin kleuren. We brengen ook een bezoek aan 
een vlindertuin. Aan het einde van de middag met een ‘Oceanjet’ [snelle veerboot] naar Cebu. 
Ongeveer 2 uren varen. Overnachting Waterfront Hotel. 

 
16-04  
Korte stadsrondrit Cebu. We bezoeken de beroemde Sto. Niño Basiliek. Dit is een 
bedevaartsoord voor de Filippino’s. Dichtbij bevindt zich het ‘Kruis van Magelhaen’, dat 
volgens overlevering het kruis zou zijn dat Magelhaen naar Cebu bracht tijdens zijn 
ontdekkingstocht naar de Filippijnen in 1521. We gaan naar het oude Spaanse fort San Pedro 
en we bezoeken een mooie Taoistische tempel. Laat in de middag vliegen we van Cebu naar 
Clark/Angeles City. Overnachting Clarkton  Hotel Angeles. 
 
17-04  
Naar Baguio, de ‘zomerhoofdstad’ van de Filippijnen. Baguio ligt in de bergen en de 
temperatuur is daar wat lager dan in de ‘lowlands’. In het verleden verhuisde de hele regering 
en veel ambtenaren van Manila naar Baguio, vandaar de naam ‘zomerhoofdstad’. In Baguio 
zijn veel luxe huizen van rijke Filippino’s. Voor veel Filippino’s is Baguio het uitgaans-centrum 
voor vakantie. 
 
We gaan naar het uitzichtpunt ‘Mines View’. Van hieruit kunnen we vijf verschillende mijnen 
zien, goud, zilver, koper, nikkel en kool. Bij Mines View is een gezellige, toeristische markt. 
Vooral zilveren sieraden zijn goedkoop, maar wel –zoals overal in de Filippijnen- flink afdingen. 
Verder naar de botanische tuin, het orchidarium en het Burnham Park. Het Burnham Park in 
het centrum van Baguio is het centrum van uitgaansvermaak. Het is leuk om te zien hoe 
Filippino’s genieten van het rijden op gehuurde fietsen, rijden op een paard, varen in een bootje 
op met meer en eten natuurlijk! We logeren in het Supreme Hotel, nieuwe vleugel. 
 
18-04  



                       
Vandaag een spectaculaire autorit naar Banaue, waar we de wereldberoemde rijstterrassen 
bezoeken. Deze rijstterrassen staan op de lijst van werelderfgoederen van de Verenigde 
Naties. We logeren in het Banaue Hotel. Geen airconditioning, maar dat is in de bergen niet 
nodig. 
 
19-04  
Met een lokale gids, Engelse taal, naar Banga-an, een dorp te midden van schitterend 
rijstterrassen. Prachtige, maar stevige, wandeling. Goede schoenen en hoofddeksel! 
's-Middags naar Batad een andere plaats met amphitheater-achtige rijstterrassen. Voor de 
bewoners –Ifugao’s- is dit heilige grond. De 'trappen naar de Hemel'.  
Overnachting in het Banaue Hotel.  
De dorpen hier in de regio kennen veel tradities. Zo worden ceremonies gehouden voor het 
planten van de rijst en voor de oogst. Buitenstaanders worden hierbij nooit toegelaten, maar 
soms lukt het -via sponsoring van bijvoorbeeld een varken- toestemming te krijgen van de 
sjamaan om zo'n ceremonie bij te wonen. Onze gids is in de regio goed bekend en heeft al 
dikwijls iets voor ons kunnen regelen. Dit is werkelijk uniek. Indien de mogelijkheid zich 
voordoet zullen we ons programma daarbij aanpassen. 

20-04 Eerst naar Tama-an. Via een rotstrap bij het Banaue Hotel dalen we af naar dit dorp. 
De bewoners bewaren hier in hun huizen de geraamten van hun voorouders als onderdeel 
van hun animistische rituelen. Soms zijn de bewoners bereid om -tegen vergoeding- een 
voorouder 'uit te pakken'. De lokale gids zal daarbij uitleg geven.  

 
Een Ifugao toont ons trots de beenderen van zijn voorvader 

Dan naar Hapao. Ook hier adembenemende rijstterrassen. Schitterende vergezichten. Soms 
is het mogelijk een culturele show door de plaatselijke bevolking te laten opvoeren in het 
Banaue Hotel of in een zaaltje in het dorp. We doen ons best, maar we kunnen niet garanderen 
dat het lukt. Overnachting in het Banaue Hotel. 

21-04 Via een sinds kort gereed gekomen weg rijden we eerst naar de Mount Polis bergpas, 
ongeveer 2500 meter. Spectaculaire vergezichten.  



                       

 
 
Onze  chauffeurs eten ‘balut’ [een bebroed ei van een eend] 
 

Door naar Bontoc, de hoofdstad van de Mountain-province. Hier leven verschillende stammen 
van de Igorots, die zo'n 60 jaar geleden nog beruchte koppensnellers waren.  

Eerst bezoeken we een klein museum in Bontoc, waar we van een lokale gids uitleg krijgen 
van de gewoonten en de rituelen van de plaatselijke stammen (ook de rituelen behorende bij 
het koppensnellen). Daarna naar Maligcong. Men zegt dat hier de mooiste rijstterrassen ter 
wereld zijn. Wandeling door de rijstterrassen. Overnachting in het Archog Hotel. 

22-04  

‘s Morgens naar Guina-ang. Dit is een dorp van de Bontoc-stam. (Oorspronkelijk 
afstammelingen van de Dajaks op Borneo.) Iedereen houdt varkens en het hele dorp ruikt naar 
varkens. Door naar Mainit. Hier zijn warmwaterbronnen. (Mainit betekent in het Filippijns 
'heet'.) ’s Middags naar Sagada. Hier zijn grotten met ontelbaar veel doodskisten. De 
overledenen werden [en soms worden] eerst gemummificeerd en daarna in foetushouding 
begraven. Op andere plaatsen in Sagada vinden we de hangende doodskisten. Tegen een 
hoge, steile bergwand worden de doodskisten bevestigd. Overnachting in Bontoc in het Archog 
Hotel. 
 

 
Hangende doodskisten in Sagada 
 
 

 
23-04  



                       
Naar Tinglayen in de Kalinka Provincie. Vooral de Kalinka’s waren beruchte  
koppensnellers. Als we geluk hebben kunnen we nog een koppensneller ontmoeten, maar ze 
worden zeer zeldzaam. (De jongste koppensnellers zijn inmiddels ouder dan 90 jaar.) Deze 
koppensnellers zijn te herkennen aan hun tatoeages. De tatoeages geven aan hoeveel koppen 
zij gesneld hebben en zij zijn er trots op! We wandelen door het dorp Tinglayen, dat alleen 
via een voetbrug bereikbaar is. Daarna wandelen we door de rijstvelden. Onze plaatselijke 
gids vertelt over de gewoonten en laat ons kennismaken met de bewoners.  
 
Onder leiding van onze gids wandelen we in een rustig tempo door de bergen naar Busculan. 
Dit is een dorp waar vrijwel nooit toeristen komen. De bewoners zijn erg nieuwsgierig. Zo willen 
ze soms onder onze voeten (of op andere plaatsen) kijken of we daar ook wit zijn.  

 
Koppensneller in Bugnay 

Door naar Butbut. Misschien lopen, maar als we geluk hebben kunnen we regelen dat we daar 
achterop motorfietsen naartoe gebracht worden. Ook in Butbut veel oudere mensen met 
schitterende tatoeages. (Geen klederdrachten.) Via Tinglayen terug naar Bontoc. 
Overnachting in het Archog Hotel. 

24-04 Reservedag. Wellicht kunnen we –met wat schuiven in het programma- deze dag 
gebruiken om een ‘planting-ceremonie’ bij te wonen. In de loop van de dag komen de 
bewoners van soms veraf gelegen dorpen naar Bontoc voor de Mountainday, die de volgende 
dag gehouden zal worden. ’s-Avonds is er een gezellige markt waar de bewoners van dorpen 
in de Mountain-province hun plaatselijke producten verkopen.  

25-04 Mountainday. Dit wordt een hoogtepunt van deze reis! De bewoners van de 
omliggende dorpen (soms 2 dagen reizen) komen naar Bontoc voor de jaarlijkse fiesta. De 
bewoners van de dorpen dragen hun traditionele kleding. Er is een grote parade waarbij op 
straat de oorspronkelijke dansen worden uitgevoerd. Het is altijd een kleurig schouwspel. 

 



                       

 
Groep Igorots staat klaar om te vertrekken  

's Middags zijn er wedstrijden. De verschillende stammen zitten samen op een uitgestrekt 
grasveld en dit is een ideale gelegenheid om nader met hen kennis te maken. Overnachting 
in Archog. 
26-04  
Vandaag een lange, maar schitterende autorit naar Angeles City. We rijden via de van 
Halsema Mountain Highway van Bontoc naar Baguio. Deze weg heet de ‘highway’, maar het 
is geen autoweg. Het is een kronkelige weg, hoog door de bergen. Vooral als de zon schijnt 
zijn de vergezichten hier niet te beschrijven. 
Tegen de avond zullen we aankomen in Angeles City. We logeren in het Clarkton Hotel. 
Afscheidsdiner in het Fortune Restaurant, dat deel uitmaakt van de beroemde Fortune-keten 
uit Hong Kong. 
27-04 Vertrek van Clark International Airport of Manila terug naar Brussel. 
28-04 Aankomst in Brussel.  
 

 
 
Dit is een bijzondere reis en is geschikt voor mensen met een goede conditie. Er zitten een aantal 
wandelingen in en het comfort is eerder basis. Soms zijn er lange ritten en slechte wegen. 

Gelieve er rekening mee te houden dat dit een tamelijk ongeorganiseerd land is en er soms 
veranderingen in de planning moeten gebeuren. Met de juiste ingesteldheid wordt dit een zeer 
bijzondere reis. 

  

Voor deze reis geven we de prijzen zonder de internationale vluchten. We willen deze reis al laten 
doorgaan vanaf 4 deelnemers. We geven dan een offerte voor de vluchten met de prijs van dat 
moment.  

 De prijs per persoon komt op 3550 euro op basis van een 2-persoonskamer. De groep is beperkt tot 
max.12 deelnemers  

Geen toeslag voor een één-persoonskamer. 

 

In de prijs begrepen:  



                       
 
Alle hotelovernachtingen in eenvoudige (maar schone) hotels. Kamers met airconditioning, behalve 
in de bergen waar aircon niet nodig is. Altijd privé-badkamer met douche en toilet. Bijna altijd warm 
water. 

Alle maaltijden volgens programma. 
De verplaatsingen per autocar/airco  
De inkomgelden voor gebouwen en voorstellingen voorzien in het programma. 
De diensten van een ervaren Vlaamse REISLEIDER. 

Lokale Engelssprekende gids  
Een info vergadering en reisdocumenten. 

De fooien voor lokale gidsen en bagagedragers 

 

Niet in de prijs begrepen: 

De terminaltax. Bij het vertrek uit de Filippijnen moet op het vliegveld contant afgerekend. 

Persoonlijke uitgaven: niet vermelde maaltijden en drank (schatting 250 euro pp) 
 

Reisverzekering: vermits steeds meer mensen een jaarpolis hebben of via hun credit card een 
reisverzekering hebben, maken we deze facultatief. 
Het is zeker aan te raden een erkende reisverzekering te hebben. 
Een reisbijstandsverzekering, welke u via de mutualiteit heeft, kan voldoende zijn - maar vraag het 
alvast na. 
Annulatieverzekering: indien u geen jaarabonnement heeft of geen reisverzekering hebt via de credit 
card kunnen wij u een voorstel doen. 

 

Deze reis kwam tot stand door samenwerking met AMAZING TOURS BTS - Travel Experts (lic.5989).  
Deze reisorganisatie staat voor professionalisme, betrouwbaarheid en een correcte, snelle en 
persoonlijke service.   

 

INFO OF INSCHRIJVING BIJ  

AMAZING TOURS 0477/949872   of yves.v@travel-experts.be 

 


