Lịch Trình đi Philippines
Cố gắng mang càng ít càng tốt bởi vì chúng ta sẽ đi bằng phương tiện công cộng.
Hành trang: Philippines có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm quanh năm. Vì vậy mọi người nên chọn những
bộ quần áo mỏng nhẹ, thoáng mát. Mang theo đồ tắm, dép đi biển. Mọi người cũng nên đổi tiền peso ở
các quầy đổi tiền tại sân bay để sử dụng. Ở các cửa hàng và trung tâm thương mại đều chấp nhận thẻ
VISA và Master card. Nếu bạn rút tiền từ máy ATM, phí cho mỗi lần rút từ 250 – 300 peso nha. Chuẩn
bị mọi thứ thiết yếu xong rồi thì chúng ta bay thôi nào!
Vé máy bay: Từ Việt Nam không có chuyến bay thẳng đến Cebu. Từ TP. HCM đi Manila và từ Manila
có chuyến bay thẳng hàng ngày đến Cebu.
14 Feb:
Ho Chi Minh, khởi hành: 0105 sáng
đến Manila: 0455 buổi sáng
quá cảnh ở sân bay Manila 5 tiếng
Manila, khởi hành: 0940 buổi sáng
đến Cebu: 1110 buổi trưa
Giấy tờ thủ tục: Đi Philippines không cần xin VISA nếu hành trình của bạn dưới 30 ngày. Bạn chỉ cần
chuẩn bị Passport, mã đặt chỗ máy bay khứ hồi. Sau khi đặt chân đến sân bay Cebu, bạn cũng có thể dễ
dàng mua sim điện thoại, giá cho mỗi sim sử dụng trọn gói 3G và gọi thoại trong 5 ngày là 300 peso.
Từ Sân bay Cebu, đi taxi đến Bến Xe Buýt Nam Cebu (30 phút). Mua bữa trưa vì chuyến xe buýt kéo
dài 3 đến 4 giờ. Đi xe buýt đến Oslob. Chúng ta sẽ ở tại 2 khách sạn (Casa De Estefania & Guilly's
Place). Các khách sạn của chúng ta cách nhau 200 m.
Khách sạn Casa De Estefania: Dì Tám/Dì Phương; Dì Sáu/Dượng Sáu
Khách sạn Guilly's Place: Becky/Robby/Anh Long; Chị Xuân/Chị Hồng
Ăn tối tại chợ đêm (món ăn nướng). Ngủ sớm!
15 Feb: thức dậy sớm lúc 5 giờ. đi bằng Tricycle đến trung tâm cá mập voi (20 phút)
(Trong Philippines, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp phương tiện di chuyển đặc trưng nơi đây là Jeepney và
Tricycle. Trong đó, Jeepney là một dạng xe buýt đi theo các tuyến cố định. Còn Tricyle là một loại xe
gồm có 1 cab-in được nối vào xe máy, có sức chứa khoảng 5 người).
Ở Oslob, có nhiêu cá mập voi và chúng nó rất nhẹ nhàng và không làm hại ai hết. Tuy nhiên, chúng ta
khuyên mọi người giữ khoảng cách với cá mập voi khoảng một met. Đây là những quy tắc mà mọi
người phải nhớ và làm theo khi họ đến đây.
Tiếp theo chúng ta ghé thăm thác nước Tumalog. Nó rất lớn và đẹp và bạn có thể bơi ở đây. Chúng ta đi
Ticycle về Oslob và ăn sáng muộn. Chúng ta ra khỏi khách sạn và đi xe buýt đến bến phà (Taloot
Wharf ở gần TP. Argao). Đi phà (Lite Ferry) lúc 12 giờ trưa (3 tiếng). Đến Tagbilaran (Đảo Bohol). Đi
đến nhà khách (nhà khách: G&A Apartments).

16 Feb: Ngày nghỉ. Ai làm gì cũng được. Đi chợ bằng Tricycle/Jeepney. (Đây là chợ lớn nhất của
Tagbilaran và có giá rẻ...hải sản, hoa quả, rau). Gần chợ là một trung tâm mua sắm lớn ̣(Island City
Mall).
17 Feb: Thời gian để đi biển! Đi bằng Tricycle/Jeepney tới bán đảo Panglao (20-25 phút). ở bán đảo
Panglao, bãi biển nổi tiếng là "Libaong" hoặc là "Doljo" hoặc là "Alona". (mang đồ ăn / đồ uống).

18 Feb: Đi bằng Jeepney tới thác nước “Mag-Aso”. Đi bằng Jeepney từ trung tâm mua sắm "Marcella
Mall" đến thành phố "Antequera". Từ chợ Antequera, đi bằng taxi xe máy đến thác hoặc đi bộ 1,5 km.
Người ta thích ở đó lâu. Mang đồ ăn trưa / đồ uống.
19 Feb: Đi xe buýt đến thăm: "núi sô cô la", con khỉ đặc biệt được gọi là "Tarsier", tàu sông Loboc,
treo cầu tre, trăn vàng, trượt trên cao bằng dây cáp. Rất an toàn. Trượt khoảng 100 met.

20 Feb: Thuê xe máy. Thăm hang động "Hinagdanan" (có thể đi bơi bên trong). Thăm nhà thờ "Dauis".
Thăm tất cả các bãi biển của bán đảo. (Momo, Doljo, Alona, Dumaluan, Libaong, San Isidro, Bikini).

21 Feb: Rời khỏi nhà khách đầu tiên. Đi bằng Tricycle/Jeepney đến nhà khách thứ hai ở bãi biển
"Dumaluan". Có lều làm bằng lá rất đơn giản ở bãi biển: "Adriana's Place".
22 Feb: Ngày nghỉ ở bãi biển "Dumaluan". Ai làm gì cũng được.

23 Feb: Đi bằng Jeepney tới bến phà ở Tagbilaran (phà "Supercat"). Đi phà nhanh lúc 11:15 trưa, sau
đó đến Cebu lúc 1:15 giờ chiều. Đi taxi đến nhà khách "Teo-Fel Pension House". Từ biển chúng ta tiếp
tục hành trình tìm hiểu cuộc sống, văn hóa của con người ở Cebu và tham quan ở một số địa điểm nổi
tiếng như: Chùa Đạo, Đền thờ Leah, Tops Lookout

Hãy cẩn thận! Cebu là một thành phố lớn. Giữ túi của bên mình cẩn thận. Nếu có thể, để tất cả đồ vật
có giá trị của bạn trong nhà khách và chỉ mang theo những thứ cần thiết của bạn.
24 Feb: Mang giày thoải mái. Tiếp tục tham quan thành phố Cebu (đi bộ): pháo đài lâu năm nhất Cebu
– Ford San Pedro; nhà thờ cổ Basilica Del Santo Nino, ngôi nhà của tổ Yap/Sandiego, di sản của Đài
tưởng niệm Cebu, Đại sảnh Đỏ Obelisk, Plaza Humabon, Bảo tàng Nhà thờ Cebu, Nhà thờ
Metropolitan Cebu, Nhà thờ Saint Nino, Thánh giá của Magellan, Plaza Independencia, chợ Carbon là
chợ lớn nhất thành phố Cebu.

Chợ Carbon, nơi buôn bán tất cả các mặt hàng cho cư dân Cebu từ rau củ quả, gia súc, thức ăn đến các
đồ dùng hàng ngày. Chúng ta tạt ngang qua chợ chỉ chừng nửa giờ mà cảm nhận được cái chất đặc
trưng của cuộc sống nơi đây. Vì Chợ Carbon là nơi giao thoa nhiều nền văn hóa nên ẩm thực Cebu rất
phong phú, đa dạng. Và đừng ngạc nhiên khi không thấy đũa trên bàn ăn của người Philippines nhé. Họ
dùng dao, nĩa và muỗng, một số món chỉ dùng tay để ăn mà thôi.
Trong đó món ăn truyền thống và là đặc sản ở Cebu mà các bạn không nên bỏ qua đó chính là Lechon.
Đây là món heo sữa được quay cho da thật giòn và ướp thấm vị. Đặc biệt khi ăn Lechon, bạn phải ăn
bằng tay mới đúng chất Filippino. Ngoài ra ẩm thực đường phố còn hấp dẫn bởi các món ăn vặt như
thịt xiên nướng, gà rán, chả cá chiên… Các bạn cũng nên một lần thưởng thức cơm gà Inasal ở SM
Mall, đặc biệt ở đây có cơm thêm miễn phí nên thoải mái ăn no căng bụng.

25 Feb: Phút chót mua sắm. Mua rượu ở đây nếu bạn muốn. Rẻ hơn nhiều so với ở Việt Nam. Đi taxi
đến sân bay.
Cebu khởi hành: 1405 buổi chiều
đến Manila: 1535 buổi chiều
quá cảnh ở sân bay Manila 7 tiếng (đi taxi đến Mall of Asia gần sân bay. Đây là trung tâm mua sắm
lớn nhất ở Châu Á).
Manila, khởi hành: 2230 buổi tối
đến Ho Chi Minh: 0020 buổi sáng (26 Feb)

