
CHÀO ĐÓN BẠN ĐẾN MANILA

VÌ SAO Ở BORACAY LUÔN NGẬP TRÀN NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ

NHỮNG THÔNG TIN NỔI BẬT BẠN CẦN BIẾT

Các môn thể thao dưới nước luôn là các hoạt động sôi nổi chiếm ưu thế tại Boracay, dù vậy những môn 
thể thao đất liền như đu dây, đi bộ đường dài và chơi gôn cũng vô cùng cuốn hút. Để hoàn toàn thư 
giãn, hãy tận hưởng tại những bãi biển đoạt giải hàng đầu, đi tour đảo và trải nghiệm nhiều sắc thái văn 
hóa khác nhau từ thiền hay yoga ngay biển đến tham gia các lớp nấu ăn địa phương.

Hiện đang dẫn đầu về du lịch bền vững để 
tận hưởng cát trắng mịn trải dài cùng nước 
biển xanh màu ngọc bích chỉ ngay cực tây 
bắc của Đảo Panay. Từng là một hòn đảo 
tiệc tùng khét tiếng, giờ đây Boracay trở 
thành một điểm đến thư giãn tuyệt vời cho 
mọi du khách!

Boracay có diện tích xấp xỉ 10km², gồm đất canh tác và rừng được bảo tồn. Các bãi biển chính như White 
và Bulabog nằm đối diện khu vực trung tâm của hòn đảo và nơi hẹp nhất chỉ khoảng 1 km.

Ghé thăm bãi biển Boracay
White Beach Các khu shopping của Boracay đầy ắp các 

cửa hàng bán đồ lưu niệm, đồ tắm, đầy đủ 
các dụng cụ, đồ ăn nhẹ cùng vô vàn các 
món thết đãi tiệc ngay tại trung tâm mua 
sắm ngoài trời ở White Beach.

Mua sắm và tận hưởng

Bạn có thể mua đồ hải sản tươi vừa mới 
đánh bắt lên ngay tại chợ và nhờ họ nấu 
luôn! Một trong những điều tuyệt vời nhất ở 
Boracay là có rất nhiều nhà hàng với đủ mọi 
phong cách ẩm thực khác nhau.

Thiên đường hải sản
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CÁCH THỨC DI CHUYỂN

Bạn có thể bay từ Manila và từ các sân bay Quốc tế Clark đến Sân 
bay Caticlan trong khoảng 65-75 phút, và từ Cebu đến Caticlan 
trong khoảng 60 phút. Từ đó, bạn có thể đi xe ba bánh đến Cati-
clan Pier để đi phà 10 phút đến Boracay. Bay đến Sân bay Kalibo 
(70 phút từ Manila) sau đó đi xe tải 2 giờ từ Kalibo đến Caticlan 
Pier.

Là vùng nhiệt đới, với nhiệt độ trung bình khoảng 30°C nhưng có 
thể lên đến 39°C từ tháng 3 đến tháng 5. Mùa mưa (Habagat) kéo 
dài từ tháng 6 đến cuối tháng 10 (với mưa rào lớn nhưng ngắn) và 
mùa khô (Amihan) từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau – tiếp đó là 
khoảng thời điểm tốt nhất để lướt ván diều ở Boracay.

Các hoạt động vui chơi giải trí tại Boracay

Mạo hiểm tại Boracay: Hãy bay vút lên không 
trung với dù lượn. Hoặc ngầu không kém, bạn có 
thể ngắm nhìn toàn cảnh bãi biển Boracay từ trên 
không bằng trực thăng. 

Các hoạt động Vui chơi: Lặn với ống thở hoặc với 
bình dưỡng khí - thuyền sẽ đưa bạn đến nơi có các 
vách đá, xác tàu đắm và lặn với bình dưỡng khí 
theo dòng chảy. Đến với đảo Ariel’s Point, trải 
nghiệm nhiều hoạt động thử thách bản thân như 
nhảy xuống biển từ vách đá dựng đứng, chèo 
thuyền kayak và tắm nắng trên bè tre.

Những hoạt động thân thiện với môi trường: Tuyệt 
vời không kém, hãy thử sức với các môn thể thao 
nước không dùng động cơ, thân thiện với môi 
trường như lướt ván diều và lướt ván buồm. Bạn 
còn có thể đi bộ lên những ngọn đồi Boracay để 
được trầm trồ thán phục trước khung cảnh toàn 
đảo đẹp như mơ!

Mua sắm hết mình tại nhiều Thiên đường shop-
ping lớn nhất gồm SM Mall of Asia, khu phức hợp 
mua sắm giải trí Ayala Center, Trung tâm Mua sắm 
Greenhills, hay thỏa sức khám phá Trung tâm 
Thương mại Venice Grand Canal Mall.

Mạo hiểm tại Boracay: Hãy bay vút lên không trung 
với dù lượn. Hoặc ngầu không kém, bạn có thể 
ngắm nhìn toàn cảnh bãi biển Boracay từ trên không 
bằng trực thăng.

Tour nhảy đảo Island-hopping – Tham gia tour 
nhảy đảo quanh Boracay. Trải nghiệm phong cách 
thượng lưu trên du thuyền sang trọng ngắm hoàng 
hôn đẹp huyền ảo. Tiếp tục du ngoạn để khám phá 
vẻ đẹp và văn hóa ẩm thực của Kalibo. 
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