
CHÀO ĐÓN BẠN ĐẾN MANILA

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

NHỮNG THÔNG TIN NỔI BẬT BẠN CẦN BIẾT

Được đặt theo tên loài cây đước bản địa, thủ đô lướt sóng của Philippines là nơi lý tưởng cho những người 
mê các hoạt động ngoài trời tuyệt vời cho dù bạn là người cuồng các môn thể thao mạo hiểm với đầy sự 
phấn khích hay là fan của các hoạt động nhẹ nhàng hơn như bơi trong các hồ và hang động đá. Cuộc 
sống ở đây là thư giãn hoàn toàn tại những bãi biển cát trắng mịn đầy mê hoặc. 

Đây là nơi bạn có thể nhìn thấy những rừng 
dừa ngay giữa biển xanh! Hòn đảo nhiệt đới 
ở miền nam Philippines này vinh dự được 
Tạp chí danh tiếng Condé Nast Traveller 
bình chọn là Hòn Đảo Đẹp nhất Châu Á năm 
2019.

Điểm dừng chân của hầu hết du khách tại Siargao là đô thị General Luna (GL), gần bên là đô thị chính 
Dapa Town của đảo là nơi có đủ các cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc, nhà hàng và quán cà phê. Ngoài các 
đô thị này, hòn đảo phần lớn vẫn còn hoang sơ chưa từng có dấu chân du lịch.

Đắm mình trong những rặng dừa

Siarago có nhiều trường dạy lướt sóng cho 
người mới bắt đầu và cả dân chuyên nghiệp. 
Hoặc bạn có thể trầm trồ xem những tay lướt 
ván cừ khôi trổ tài và ngắm ánh hừng đông 
tuyệt đẹp, hoàng hôn kỳ ảo hoặc bầu trời 
đầy sao lung linh từ khu Cloud 9 boardwalk.

Lấy ngay một ván trượt!

Siargao có nền ẩm thực phong phú, đa 
dạng, nhiều lựa chọn với các món ăn quốc 
tế, thuần chay, có nhiều món ăn tốt cho sức 
khỏe, và đặc biệt công thức nấu các món địa 
phương có phiên bản giữ nguyên vị truyền 
thống và cả phiên bản biến tấu pha chút 
hiện đại nữa.

Thưởng thức các món đặc sản
địa phương
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CÁCH THỨC DI CHUYỂN

Các hãng hàng không nội địa phục vụ hòn đảo từ Cebu và Manila 
hàng ngày, lần lượt mất khoảng 1 giờ, 1 giờ 40 phút và 2 giờ 30 
phút. Với khách hàng có ngân sách có hạn, nhưng có thời gian rảnh 
rỗi, thì những chuyến phà gián tiếp từ Cebu (chuyến đi kéo dài 11 
giờ, bao gồm cả chuyển tuyến). Hầu hết mọi người đều thuê xe mô 
tô hoặc xe máy để khám phá, mặc dù cũng có taxi-mô-tô habal-ha-
bal dành cho nhóm du khách nhiều người, taxi ba bánh hoặc xe đa 
năng mini tự lái hoặc có tài xế.

Khí hậu nhiệt đới – khá ấm (28-31°C), và ẩm quanh năm, thỉnh 
thoảng sẽ có mưa. Thời điểm du lịch tốt nhất là từ tháng 6 tới tháng 
11.

Các hoạt động vui chơi giải trí tại Siargao

Nhảy đảo! Tour nhảy đảo Siargao là một hoạt 
động bạn không thể bỏ lỡ! Khám phá và tận 
hưởng ba hòn đảo nhiệt đới với bờ cát trắng ngần 
nổi tiếng: Đảo Guyam, Đảo Daku và Đảo Naked.

Bắt sóng! Lấy ngay một ván lướt sóng và bắt một 
làn sóng! Siargao có nhiều lớp dạy lướt sóng dành 
cho người mới bắt đầu và cả dân chuyên nghiệp; 
Cloud 9 là điểm lướt sóng nổi tiếng nhất và là nơi 
tốt nhất cho bạn tập lướt sóng. Hoặc bạn có thể 
trầm trồ xem những tay lướt sóng cừ khôi trổ tài và 
ngắm ánh hừng đông tuyệt đẹp, hoàng hôn kỳ ảo 
hoặc bầu trời đầy sao lung linh từ khu Cloud 9 
boardwalk.

Khám phá các hang động và vịnh nhỏ: Nhảy từ 
vách đá xuống và khám phá các hang động và vịnh 
nhỏ từ hồ đá diệu kỳ Magpupungko Rock Pools, 
hoặc thử đu dây kiểu Tarzan trên Sông Maasin. 
Dừng lại tại điểm quan sát Maasin để tận mắt 
chiêm ngưỡng cảnh đẹp ngoạn mục của đồn điền 
dừa ngay trên đảo.

Các khu nghỉ dưỡng bungalow ngay biển : Ngoài 
thiên đường lướt sóng, hãy khám phá ốc đảo biển 
Bucas Grande của Siargao, hay bơi cùng hàng triệu 
con sứa không độc và rất thân thiện. Bạn cũng có 
thể chèo thuyền kayak trên biển hoặc trải nghiệm 
cảm giác mạo hiểm thú vị khi nhảy từ trên vách đá 
xuống biển, và tận hưởng các khu nghỉ dưỡng
bungalow ngay biển ở trên đảo.
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