CHÀO ĐÓN BẠN ĐẾN MANILA
CHÀO ĐÓN BẠN ĐẾN BOHOL

VÌ SAO Ở BOHOL Y LUÔN NGẬP TRÀN NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ
Tỉnh đảo Bohol là một điểm đến ngoạn mục thu hút rất nhiều những người yêu thích lịch sử, các fan cuồng mê biển và
cả những ai nghiện “cảm giác hưng phấn”. Bohol gồm một đảo lớn với 73 hòn đảo nhỏ hơn bao quanh, vậy nên bạn
sẽ có vô vàn điều thú vị để khám phá trong suốt hành trình ở đây. Có một điều chắc chắn là: Bạn sẽ tận hưởng từng
giây trong kỳ nghỉ tuyệt vời của mình và mê đắm những trải nghiệm phong phú khác biệt mà Bohol mang lại. Bohol
là một trong những điểm đến được du khách ghé thăm nhiều nhất ở vùng Trung Visayas của Philippines. Nếu bạn
muốn gặp được điều gì đó thật hoang dã, hãy đến Khu Bảo Tồn Philippine Tarsier Sanctuary. Nếu muốn phiêu lưu dưới
biển, hãy chơi đùa với những chú cá heo đang cư trú gần Đảo Pamilacan hoặc lặn xuống sâu hơn để khám phá những
khu vườn san hô kỳ ảo tại Panglao, đảo Balicasag và đảo Cabilao.

Lên tàu và du ngoạn Bohol

Di sản và kho tàng văn hóa

Mỗi ngày đều là lễ hội!

Trải nghiệm chuyến du ngoạn đậm bản sắc
người Phillippines và nền văn hóa đặc trưng
của thành phố này dọc theo dòng sông
xanh ngọc bích khi các ban nhạc và vũ công
bản địa biểu diễn các tiết mục văn hóa dân
gian trên các nhà hàng nổi.

Những ai yêu thích lịch sử sẽ cực kỳ ấn tượng
với di sản và kho tàng văn hóa của hòn đảo
này. Bohol và Cebu có một bề dày lịch sử
phong phú bởi đây là nơi đầu tiên người Tây
Ban Nha thuộc địa hóa.

Người Bohol trở về quê hương Bohol để ăn
mừng kỷ niệm các ngày hội địa phương diễn
ra liên tục ở nhiều khu vực trong tỉnh đảo.

NHỮNG THÔNG TIN NỔI BẬT BẠN CẦN BIẾT
Bohol là một trong những điểm đến được du khách ghé thăm nhiều nhất ở vùng Trung Visayas của Philippines. Nếu bạn muốn gặp được điều gì đó thật hoang dã, hãy đến Khu Bảo Tồn Philippine Tarsier Sanctuary. Nếu muốn phiêu lưu dưới biển, hãy chơi đùa với những chú cá heo đang cư trú gần Đảo Pamilacan
hoặc lặn xuống sâu hơn để khám phá những khu vườn san hô kỳ ảo tại Panglao, đảo Balicasag và đảo
Cabilao.

Các hoạt động vui chơi giải trí tại Bohol
Chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên mộc
mạc nên thơ: Du ngoạn thật thư giãn giữa khung
cảnh xinh đẹp tuyệt vời của Sông Loboc. Điểm đến
hấp dẫn này là nơi thu hút khách du lịch chính của
Bohol.

Ngắm cá heo-cá voi: Đi tour nhảy đảo dọc Olango
Channel hay Biển Bohol, nơi sinh sống của những
chú cá heo vui tươi. Một trong những hoạt động du
lịch nhiều người yêu thích ở Bohol là xem cá heo và
cá voi. Một số loài cá voi và cá heo đã xem vùng
biển phía nam Bohol như nhà của chúng.

Khu bảo tồn Tarsier Philippine: Xem hoạt động
bảo tồn tại Khu bảo tồn Bohol Tarsier Philippine.
Sanctuary – đây là một trong số ít những nơi các sinh
vật sống về đêm này phát triển tốt trong môi trường
sống tự nhiên.

Khám phá những khu vườn dưới nước: Lặn biển
và khám phá những khu vườn kỳ ảo dưới nước của
Đảo Balicasag.

CÁCH THỨC DI CHUYỂN
Di chuyền tới Bohol khá đơn giản - bắt một chuyến bay từ Manila tới
Bohol - Panglao, hoặc ngồi phà 2 tiếng từ Cebu thẳng tới Bohol.
Khí hậu nhiệt đới, gồm 2 mùa: mua khô từ tháng 3 tới tháng 5, và
mùa mưa từ tháng 6 tới tháng 2 năm sau, nhiệt độ trong bình khá
cao, khoảng 30°C.
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