
CHÀO ĐÓN BẠN ĐẾN MANILA

VÌ SAO Ở MANILA LUÔN NGẬP TRÀN NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ

NHỮNG THÔNG TIN NỔI BẬT BẠN CẦN BIẾT

Từ những chuyến tham quan với xe đạp bằng tre đến mua sắm đồ thủ công tinh xảo, từ các nơi trình 
diễn nghệ thuật đương đại đến sòng bạc, thủ đô của Philippines là một thế giới có bản sắc riêng, lôi 
cuốn mọi lứa tuổi, mọi phong cách với vô vàn những điều mới lạ để bạn thỏa sức nhìn ngắm và trải 
nghiệm.

Metro Manila là thủ đô kinh tế, chính trị và 
văn hóa của đất nước. Vùng đất này vô cùng 
đặc sắc bởi mang trong mình sự giao thoa 
giữa kiến trúc thuộc địa Tây Ban Nha nổi 
tiếng với các bảo tàng, phòng trưng bày 
đẳng cấp quốc tế và Khu Phố Tàu lâu đời 
nhất thế giới.

Vùng Thủ Đô Metro Manila là một trong những khu vực sầm uất hàng đầu châu Á gồm 16 thành phố và 
1 khu tự quản với các trung tâm hành chính thương mại chính đặt ở thủ đô Manila, Makati, Thành phố 
Quezon, Parañaque, Pasay, Muntinlupa, Thành Phố Taguig và bên trong Taguig là Thành Phố Toàn Cầu 
Bonifacio Global còn được biết đến là trung tâm lối sống của Vùng Thủ Đô Metro này.

Tham quan thủ đô của Philippines

Manila có nhiều trung tâm mua sắm lớn nhất 
và hiện đại nhất thế giới. Đây là một trung 
tâm văn hóa, lịch sử, mua sắm sầm uất và có 
cuộc sống về đêm cực kỳ náo nhiệt của 
Philippines.

Mua sắm và thư giãn

Sẽ không có bất kỳ khoảnh khắc nào buồn tẻ 
ở đây hết, nhất là khi bạn có những trải 
nghiệm thú vị cùng những người bản địa 
Manileños vui tính. Thủ đô Manila của người 
Philippines là một vùng vịnh sôi động và 
còn là một thiên đường ẩm thực nữa.

Nếm thử món tráng miệng nổi tiếng
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CÁCH THỨC DI CHUYỂN

Có thể đến được Metro Manila, Vùng thủ đô của Philippines thông 
qua các hãng hàng không lớn với các chuyến bay thẳng từ Sân bay 
Quốc tế Tân Sơn Nhất và Sân bay Quốc tế Nội Bài của Việt Nam  
trong 3-5 giờ. Trong phạm vi Philippines, Manila được kết nối với 
các trung tâm tỉnh bởi một số hãng vận tải nội địa; Ví dụ: Palawan 
hoặc Cebu từ Manila đều mất khoảng 70 phút bằng đường hàng 
không, trong khi Siargao là khoảng 2 giờ 30 phút.

Vùng đất nhiệt đới Manila với thời tiết nóng và ẩm quanh năm, 
nhiệt độ ban ngày trung bình 19-39°C.  Tháng 1 đến tháng 2 mát 
mẻ nhất, trong khi đó, nóng nhất là tháng 3 đến tháng 5. Mùa khô 
kéo dài từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 3 năm sau; những tháng 
còn lại là mùa mưa với những đợt mưa dữ dội ngắn.

Các hoạt động vui chơi giải trí tại Manila

Chuyến phiêu lưu trong Thành cổ Intramuros: 
Bạn sẽ được trải nghiệm chuyến tham quan Walled 
City bên trong Thành cổ Intramuros (là thành phố 
thuộc địa có tường bao quanh) bằng xe ngựa hoặc 
xe đạp tre thân thiện với môi trường hay học cách 
swing gậy golf tại Sân Golf Intramuros.

Món ăn đường phố nổi tiếng của người Philip-
pines: Tận hưởng các món ăn đặc sản đường phố 
ở nhiều nơi như khu Shipyard tại Malate, khám phá 
các nhà hàng chính hiệu và nổi tiếng tại quận 
Binondo-khu phố Tàu lâu đời nhất thế giới hoặc 
cùng nhau đi nhậu, nhâm nhi và nhắm nhiều món 
ngon tại các quán rượu thuộc khu phố Poblacion 
thời thượng ở Makati. Còn một điểm khác cũng nổi 
tiếng với rất nhiều món ngon nữa là khu Mercato 
Centrale ở Thành Phố Toàn Cầu Bonifacio Global - 
BGC, thuộc Thành phố Taguig.

Đi tour đảo trong ngày: Đi tour tham quan đảo 
trong ngày đến các danh thắng nổi tiếng như Đảo 
Corregidor; Cao nguyên Tagaytay Ridge, công 
viên People’s Park in the Sky và núi lửa Taal; hay hồ 
miệng núi lửa Mount Pinatubo nổi tiếng.

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.

Ngắm hoàng hôn lung linh huyền ảo: Cùng trải 
nghiệm chuyến tham quan Sông Pasig hoặc du 
ngoạn trên Vịnh Manila để được ngắm phố cổ 
Manila và thành phố Makati ở một góc nhìn hoàn 
toàn khác biệt. Đừng bỏ lỡ cảnh hoàng hôn huyền 
ảo trên Vịnh Manila bạn nhé! Tản bộ dọc con phố 
Baywalk ven sông, ung dung ngắm cảnh hoàng hôn 
tuyệt vời trên Vịnh Manila để được thấy ánh chiều tà 
soi bóng lung linh trên các quán cà phê và quán ăn 
ngoài trời.

Di tích lịch sử: Công viên Roam Rizal (hay còn gọi 
là công viên Luneta) nổi bật với công trình đánh cờ 
ngoài trời, tượng đài anh hùng dân tộc José Rizal 
và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Philippines.


