
Filippinerna, öriket i Sydkinesiska havet med mer än 7000 öar, är 
kanske Asiens bäst bevarade hemlighet. Utav de 900 bebodda öarna 
har vi valt ut tre; Malapascua, Bohol och Boracay. Filippinerna 
erbjuder allt från storslagen natur, orörda stränder med kristallklart 
vatten, dykning, shopping och SPA men även golf, ridning och andra 
sportaktiviteter. På Filippinerna är kostnadsnivån fortfarande låg 
jämfört med många andra destinationer i Asien. Ett besök i 15 
miljonersstaden Manilla kan vara starten på semestern i landet. I 
slutet av Roxas Boulevard skall du besöka Rizal Park vars historia 
startade i början av 1700-talet då spanjorerna regerade. Under 2:a 
världskriget hade USA flottbaser i landet vilket du även ser idag via 
de omgjorda, färgglada jeepar, vilka används idag som taxi eller 
bussar. Folkmängden i Manilla är lite avskräckande för oss nordbor 
men en upplevelse mitt i vimlet ger ända en trygg och vänlig 

Res med buss eller taxi till Maya på Cebus nordkust. Från Maya går 

det båtar till Malapascua.  

Exotic Hotel ligger vid Bounty Beach med sitt turkosfärgade vatten. 

Ett dyk- & snorkelparadis med 5-sjärnigt Padi-dykcentre.  

Semesteröar i Filippinerna 

 Bohol Beach Club *** 

Det tar ca 90 minuter med snabbfärja från Cebu till Tagbilaran på 

Bohol. Hotellet är en hel anläggning med tre pooler, restauranger och 

barer. Allt vad du behöver för en lyckad paradissemester 

Från Manilla kan man åka båt till Boracay, men resan tar drygt 

24 timmar. Ett annat alternativ är att flyga till Kalibo och därifrån 

ta sig till Caticlan med buss, en resa som tar ca 60 minuter. Från 

Caticlan avgår båtar till Boracay. Det går mindre flyg till Caticlan 

och eventuellt kommer flygplatsen snart att byggas ut för lite 

större plan vilket skulle göra resan till Boracay enklare. 

Bohol Beach Club *** 1/1 - 31/10 

Standard  

Enkel / Dubbel 795:- 

Trippelrum   1.010:- 

Enkel / Dubbel 1.225:- 

Superior poolside  

Trippelrum 1.430:- 

Frukost kostar 110:- per person och dag och bokas hemifrån. 

15 rum 

Luftkond 

Takfläkt 

Tv  

Restaurang 

Bar 

 Nigi Nigi Too Beach Resort  *** 

Hotellet ligger centralt vid stranden med 

restauranger & barer i området. 

Viktigt att förboka detta lilla mysiga hotell 

i god tid, då det är populärt och prisvärt.  

Nigi Nigi Too Beach Reort *** 

  Inkl frukost 
5/1 - 19/1 

26/1 - 31/3 
20/1 - 25/1 

Enkel / Dubbel 1.375:- 1.570:- 

Superior 

Trippelrum 1.685:- 1.885:- 

Deluxe Seaview  

Enkel / Dubbel 1.170:- 1.375:- 

Trippelrum 1.625:- 1.685:- 
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