
 

הודעה לעיתונות 

האיים הקסומים והלבנים בורקאי במרכז הפיליפינים, ואל נידו בפאלאוואן נבחרו לאחרונה במקומות 
השני והתשיעי כחופים הטובים בעולם לשנת 2020 על ידי מגזין התיירות הנודע קונדה נסטה 

מגזין התיירות הנודע קונדה נסטה בחר לאחרונה באיים בורקאי ואל נידו במקומות השני והתשיעי בקטגוריית האיים היפים 
והטובים בעולם. בבחירה השתתפו קוראי המגזין הנודע. ברשימה העולמית מופיעים 25 איים קסומים מרחבי העולם. 

בבחירה באי בורקאי, שנמצא במרכז הפיליפינים, נכתב כי האי כאילו נלקח מתוך תמונת שומר מסך במחשב. יש בו חולות 
לבנים ואקזוטיים, מים צלולים בצבעי כחול-ירוק- טורקיז, ג'ונגלים ויערות גשם, ספורט ימי, אתרי צלילה מרהיבים ועוד שלל 

אטרקציות לכל המשפחה. על האי אל נידו בפאלוואן נכתב כי מדובר בגן עדן של ממש. יש באי הטרופי 50 חופים לבנים כל 
אחד יותר יפה מהשני. המים כחולים בגוונים שונים והשקיעות מרהיבות. שוניות האלמוגים יפהפיות ויש באי שלל אפשרויות 

צלילה, איילנד הופינג, יערות גשם ואפילו טיפוס הרים. נמסר עוד, כי יותר מ-715 אלף קוראי המגזין קונדה נסטה בחרו 
באתרי הנופש באי אל נידו: ,Apulit, Lagen ,Pangulasian - כאתרי הנופש הטובים ביותר ביבשת אסיה. 

בתוך כך נמסר כי משרד התיירות של הפיליפינים בשיתוף לשכת הסחר של ישראל בפיליפינים ערכו בימים אלה סמינר מיוחד 
על מגמות בשוק התיירות הישראלי, בכל הקשור לתנועת התיירות היוצאת והצפי לחידוש תנועת התיירות בשנת 2021. בכנס 

השתתפו בין השאר שרת התיירות של הפיליפינים, שגריר הפיליפינים בישראל, שגריר ישראל בפיליפינים ונשיא לשכת 
הסחר של ישראל בפיליפינים. 

שרת התיירות של הפיליפינים, ברנדטה רומלו פוייאט, ביקשה להודות לקוראי המגזין "קונדה נסטה" על הבחירה באיים 
בורקאי ואל נידו בצמרת הרשימה העולמית לשנת 2020. לדבריה, יעדי התיירות בפיליפינים מתחילים להיפתח בצורה 

הדרגתית תוך שמירה על כללי הבריאות והביטחון של המטיילים. היעדים מתחילים להיפתח תחילה לתיירות פנים ובהמשך 
לתיירות חוץ. הפיליפינים גם משקיעה משאבים בשיקום תשתיות ושימור אתרי התיירות. 

הפיליפינים היא עולם קסום עם למעלה מ-7000 איים, שמרביתם אינם מיושבים ומכוסים 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; 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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