CHÀO ĐÓN BẠN ĐẾN MANILA
CHÀO ĐÓN BẠN ĐẾN PALAWAN

VÌ SAO Ở PALAWAN Y LUÔN NGẬP TRÀN NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ
Đây là nơi mà các hoạt động ngoài trời tuyệt vời diễn ra trong một không gian mới lạ với nhiều điều kỳ
diệu. Lặn biển là một trong những thú chơi hấp dẫn ở đây – bạn có thể tận mắt được ngắm cá đuối đốm,
đồi mồi dứa và các sinh vật biển sống về đêm như cá ngựa, tôm và cá nhám mèo. Không kém phần hấp
dẫn, trải nghiệm đi bộ đường dài và bơi dưới thác nước trong vắt hay đi bộ xuyên rừng và đi thuyền trong
hang động cũng nằm trong số các hoạt động đặc sắc tại đây.
Hòn đảo thiên đường –
Đẹp nhất thế giới
Tỉnh đảo Palawan nổi tiếng với các điểm đến
như El Nido và đảo Coron. Thủ phủ của
Palawan là Thành phố Puerto Princesa
(Cảng Công Chúa) là một điểm đến có nhiều
di tích lịch sử nổi tiếng, và là nơi mua sắm, ăn
uống tuyệt vời.

Tỉnh đảo tuyệt đẹp

Bữa trưa bên bờ biển

Này được mệnh danh là ‘biên giới sinh thái
cuối cùng’ của Philippines bởi sự đa dạng về
các loài thực vật và động vật hoang dã
(trong đó có 15–20% các loài thực vật là đặc
hữu).

Palawan cũng có một nền văn hóa ẩm thực
phong phú được du nhập từ khắp nơi trên
thế giới. Món ngon địa phương mà bạn nên
thử là hải sản siêu tươi.

NHỮNG THÔNG TIN NỔI BẬT BẠN CẦN BIẾT
Hầu hết du khách đến Palawan đều bay đến Thành phố Puerto Princesa rồi xuất phát từ đây đi khám phá
các đảo lân cận. Thành phố này là một điểm đến rất thú vị với nhiều điểm nổi bật như đây thành phố ít cư
dân nhất ở Philippines, được ca ngợi là nơi sống xanh, sạch nhất, có nhiều resort biển tuyệt đẹp và nhà
hàng hải sản nổi tiếng.

Các hoạt động vui chơi giải trí tại Palawan
Chèo thuyền kayak under the stars: Trải nghiệm
Tour Chèo thuyền kayak under the stars trong
Công viên Động vật Hoang dã và Du lịch Sinh thái
Iwahig và không quên ghé thăm ‘nhà tù không
tường’ Iwahig đang được khôi phục lại. Bạn cũng
có thể đi du thuyền dọc theo Vườn Quốc Gia Sông
ngầm Puerto Princesa, là một trong số 7 Kỳ quan
Thiên nhiên Mới của thế giới.

Khám phá các hòn đảo: Đi tour nhảy đảo và lặn
ống thở tại Vịnh Honda nổi danh, khám phá Đảo
Starﬁsh và nhiều đảo tuyệt vời khác. Trải nghiệm
lặn xác tàu đắm nhiều bất ngờ thú vị tại Đảo Coron
hoặc Đảo Busuanga lân cận.

Chuyến phiêu lưu tại El Nido: Thư giãn trên các
bãi biển nổi tiếng của El Nido: Secret Beach,
Nacpan, Pangalusian và Las Cabanas

Lặn: Lặn tại Rạn san hô Tubbataha hay Công viên Tự
nhiên Tubbataha nơi được CNN Travel đặt tên là một
trong những điểm lặn tốt nhất thế giới, và khám phá
các điểm lặn nổi tiếng của El Nido như kỳ quan hang
động dưới nước Dilumacad và Vịnh Bacuit.

CÁCH THỨC DI CHUYỂN
Các chuyến bay nội địa phục vụ Puerto Princesa, Busuanga và El
Nido từ Manila và / hoặc Cebu. Từ Manila hoặc Cebu đến Puerto
Princesa, mỗi chặng mất khoảng 70-90 phút. Từ Busuanga (Coron)
đến Puerto Princesa mất khoảng 3 giờ 10 phút. Ngoài ra còn có
phà và thuyền khác; một chuyến phà từ Manila đến Palawan
(khoảng 800 km) mất khoảng 24 giờ. Các chuyến đi có thể được
thực hiện bằng xe buýt, xe jeepney, xe tải nhỏ hoặc taxi ba bánh, và
có các chuyến phà từ El Nido đến Coron; những chuyến nhanh chỉ
mất 3-4 giờ.
Là vùng nhiệt đới đến cận nhiệt đới, với hai mùa chính – mưa từ
tháng 6 đến tháng 10 và mùa khô từ tháng 11 đến tháng 5 năm
sau. Nhiệt độ trung bình hàng năm là 29°C.
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