
CHÀO ĐÓN BẠN ĐẾN MANILA

VÌ SAO Ở CEBU Y LUÔN NGẬP TRÀN NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ

NHỮNG THÔNG TIN NỔI BẬT BẠN CẦN BIẾT

Đây là nơi dành cho những ai lỡ đam mê các hoạt động mạo hiểm với tất tần tật mọi thứ từ các môn thể thao dưới 
nước như lặn biển, trượt thác mạo hiểm đến nhảy dù, hay “chạm trán” với động vật hoang dã như cá voi, cá mập 
Thresher, cá heo và rùa biển, hoặc là nơi để bạn được thư giãn hoàn toàn tại những thiên đường bãi biển hoang sơ 
nhất. Ngoài các di tích lịch sử, khu nghỉ dưỡng sang trọng và cuộc sống về đêm sôi động, điểm đến thành thị này 
còn mang đến những chuyến phiêu lưu sinh thái đặc sắc. Những thác nước hùng vĩ tuyệt đẹp và các loài chim quý 
hiếm ở sâu trong các khu rừng Cebu  đang chờ đợi những người đủ mạo hiểm đến khám phá và chiêm ngưỡng vẻ 
đẹp thiên nhiên có một không hai.

Cebu không chỉ được biết đến là Hòn Đảo 
Quyền Lực, Thành phố Cebu được coi là một 
Manila thu nhỏ và thư giãn hơn. Là thành 
phố cổ nhất và thủ đô đầu tiên của 
Philippines, Cebu còn nổi danh là thành 
phố có nhiều di tích thuộc địa Tây Ban Nha 
từ thế kỷ 16.

Là cửa ngõ đến các điểm lặn ngoạn mục và những bãi biển xanh ngắt cùng cát trắng mịn trải dài, Cebu 
không hổ danh là một điểm đến đáng giá với những khám phá bất tận bởi có vô vàn thắng cảnh đẹp như 
mơ và nhiều địa danh lịch sử nổi tiếng cùng nền ẩm thực đặc sắc và các món ăn đường phố tuyệt vời.

Thành phố đô thị hóa cao độ
hạng nhất

Khám phá Công viên Premiere Safari Park 
trong nước và Công viên Thám hiểm Adven-
ture Park ở phía Bắc Cebu. Đây được coi là 
khu bảo tồn hàng trăm loài động thực vật 
khác nhau.

Công viên Safari Premier Park

Không chỉ chiều lòng du khách với ẩm thực 
đa dạng cùng các món ăn đường phố tuyệt 
vời, Cebu còn nổi tiếng với món xoài đặc 
sản! Xoài sấy khô thơm ngon của Cebu là 
một trong những món ăn khoái khẩu của rất 
nhiều khách du lịch.

Món ăn chơi trái cây nổi tiếng
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CÁCH THỨC DI CHUYỂN

Cebu có sân bay bận rộn thứ hai của Philippines và có những 
chuyến bay quốc tế trực tiếp từ các cửa ngõ lớn của châu Á. Các 
chuyến bay từ Manila đến Cebu mất 90 phút. Nhiều khả năng bạn 
sẽ đi taxi quanh Thành phố Cebu, nhưng các phương tiện di 
chuyển khác bao gồm xe jeepney yêu thích của người dân địa 
phương, xe buýt nhỏ mang đến cho bạn sự trải nghiệm văn hóa địa 
phương chân thật nhất. Từ Sân bay Cebu đến Bãi biển Mactan chỉ 
mất khoảng 15 phút.

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.

Các hoạt động vui chơi giải trí tại Cebu

Khám phá thế giới dưới nước: Lặn biển và khám 
phá khu vườn kỳ ảo dưới nước của Moalboal, Đảo 
Malapascua. Trải nghiệm lặn vách đá, trượt thác 
mạo hiểm hoặc bơi lội tại Thác Kawasan, cách 
Moalboal 40 phút.

Tìm lại lịch sử: Khám phá Đài Tưởng Niệm Di Sản 
Cebu và tìm lại lịch sử tại Pháo đài San Pedro, Plaza 
Sugbu và Quận Parian. Cebu là một “Hòn Đảo 
Quyền Lực” đúng nghĩa. Vùng đất South Road 
Property SRP nơi đây với diện tích 300 ha được tái 
sinh cũng cho thấy sức phát triển mạnh mẽ không 
ngừng nơi đây. Hòn đảo này cũng đi đầu trong 
phong trào du lịch bền vững của Philippines.
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