
 

הודעה לעיתונות:  

משרד התיירות של הפיליפינים מציג יעד חדש למטיילים מישראל בארץ האיים: 

האי נגרוס בדרום מרכז הפיליפינים 

הפיליפינים הקימה ביתן גדול ביריד התיירות הבינלאומי IMTM בתל אביב 

יעד חדש למבקרים מישראל בפיליפינים: האי נגרוס (Negros island) בדרום מרכז הפיליפינים. האי נמצא מערבית לאי סבו 
 .(Apo) וצפונית לאי אפו (Siquijor) ולאי המיסתורין סיקיהור (Cebu)

האי קיבל את שמו נגרוס, על ידי הספרדים שהגיעו אליו במהלך המאה ה-16 ופגשו בו את בני ובנות שבט ה-A6, הידועים 
 ,(Dumaguete) בעורם הכהה. אל האי מגיעים בטיסה ממנילה לעיר דומגטה. בנגרוס יש שתי ערי נמל עיקריות: דומגטה
הידועה כעיר האנשים החביבים, והעיר הססגונית בקולוד (Bacolod), הידועה כעיר החיוכים. עיר צבעונית וססגונית עם 

תושבים מאירי פנים וחייכנים. בקולוד ידועה כבירת הקולינריה של המחוז. מתקיים בה אחת לשנה בחודש אוקטובר פסטיבל 
  .Masskara Fes6va – המסכות הססגוני

הר הגעש הגבוה היותר באי הוא קנלאון (Canlaon), שמתנשא לגובה של 2,435 מטר. אל האי סיקיהור מגיעים במעבורת 
מדומגטה. האי אפוף במיסתורין וקסם. יש בו חופים לבנים קסומים עם מים צלולים בגוונים של כחול וירוק כשברקע עצי 

קוקוס, שוניות ואתרי צלילה, מפלים, ג'ונגלים ושקיעות מרהיבות. אפשר ליהנות גם מספא דגים (פדיקור דגים). חובבי 
המיסטיקה וההרפתקאות יכולים לבקר אצל ההילרים באי. דרומית לאי נגרוס נמצא האי הקסום: אפו (Apo Island). האי 

מהווה דוגמא לשילוב מוצלח בין האדם לטבע, כך שהמערכת האקולוגית באי משגשגת. תושבי האי נאלצים להביא מים 
מתוקים מהאי נגרוס הסמוך. אחת מגולות הכותרת של האי היא שחייה עם צבי ים.  האי אפו נחשב לאחד מיעדי הצלילה 

הטובים בפיליפינים לכל סוגי הצוללים, לרבות שנורקלינג. לחובבי הטבע האי מציע גם שבילי הליכה מיוחדים. ביקור באי 
נגרוס והסביבה מיועד למשפחות, לתרמילאים, לקבוצות ולטיולי תמריץ.  

בתוך כך, משלחת בכירים ממשרד התיירות של הפיליפינים, בראשות ג'רי פנגה, מנהל משרד התיירות של הפיליפינים 
בלונדון, המופקד על השוק הישראלי – הגיעה לישראל כדי להשתתף ביריד התיירות הבינלאומי IMTM בתל אביב. ביריד 

ישתתף אף שגריר הפיליפינים בישראל, ניל אימפריאל. בחודשים ינואר עד נובמבר 2019 ביקרו בפיליפינים 20,764 תיירים 
מישראל – גידול של יותר מ-13 אחוז בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. היעד בשנת 2020 הוא להמשיך את הצמיחה. 

הפיליפינים הקימה ביריד התיירות ביתן גדול שנפרס על שטח של 100 מטר. הפיליפינים, כמו מדינות אחרות בעולם לרבות 
ישראל, נוקטת פעולות הגנה נמרצות כדי למנוע את התפשטות וירוס הקורונה. לאור זאת, הורה משרד התיירות בהנחיית נשיא 

הפיליפינים לאסור זמנית כניסה לפיליפינים של אזרחים מסין או כאלה שביקרו בסין בשבועיים האחרונים. כמו כן, נאסר 
זמנית על תושבי הפיליפינים לבקר בסין. 

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. הזמן הטוב ביותר לבקר בפיליפינים בחודשים דצמבר עד מאי.
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