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Se & gJøre
filippinene er en av asias best bevarte 
hemmeligheter. Drøyt 7000 øyer med 
dampende jungler, urørte strender, illsinte 
vulkaner, tidligere hodejegere og noen  
av verdenshavenes siste pirater. fra det  
storslagne, vakre fjellandet i nord til  
paradisstrendene i sør – få land leverer 
som filippinene. 

Ikke altfor mange 
turIster hopper av Thai-
lands vel opptråkkede 
”banana pancake”-rute og 
krysser South China Sea. 
Men de som gjør det, føler 
seg så absolutt fornøyde. 
Ikke bare har de tatt en 
avstikker fra ryggsekklof-
fernes tradisjonelle masse-
vandring gjennom Sørøst-
Asia, de har også begitt 
seg inn i en verden så fylt 

av storslagne opplevelser 
at de raskt begynner å lure 
på hvorfor ingen har sagt 
noe om det? 

sannheten er vel at 
Filippinene er som Sørøst-
Asia, men med litt røffere 
kanter; halvgale politiske 
ledere, oppblomstrende 
geriljavirksomhet og aktive 
vulkaner. Dette er tre for-
hold som får de fleste  

charterarrangører til å 
tenke seg om en ekstra 
gang før de reklamerer for 
reiser hit i sine kataloger. 

De som lIkevel drar til 
Filippinene, og oppdager 
hvor lettvint (om enn even-
tyrlig) man faktisk kan reise 
i dette landet, blir rike-
lig belønnet; fra de nord-
lige områdenes mektige 
fjellmassiver (cordilliera) 

 Den SoM reiSer 
i filippinene, Bør  
ta SikkerhetS- 
forholDene på 
alvor. SituaSJonen  
i viSSe Deler av  
MinDanao-oMråDet 
og i Sulu-SkJær-
gårDen tar ikke 
henSyn til turiSter.

med spektakulære risterras-
ser, hengende gravplasser 
og landsbyer der de tidli-
gere hodejegernes sym-
boler fremdeles står reist, 
sørover til Boracays hvite 
strender og Malapasquas 
henførende stillhet, og 
vestover til Palawans  
eco-lodger og urørte  
villmark. 

Den som reIser i Filippi-
nene, bør ta sikkerhetsfor-
holdene på alvor. Situa- 
sjonen i visse deler av 
Mindanao-området og i 
Sulu-skjærgården tar ikke 
hensyn til turister. Reiser 
i dette området kan være 
svært farlig, og alle opp-
fordres til å gjøre skikkelig 
research forut for individu-
elle reiser i Filippinene. 
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Manila
15 millioner mennesker, 
kanskje mange flere, lever 
sine liv i Manilas mylder. Få 
av verden hovedsteder har 
så dårlig rykte som den filip-
pinske, og ikke uten grunn. 
Av disse 15 millionene lever 
en betydelig del i slum; på 
søppeldyngene, i kloak-
ken og i falleferdige hus. 
Fattigdommen er betyde-
lig og preger bybildet. Men 
som mange av de asiatiske 
hovedstedene er byen full 
av kontraster og rommer sin 
tilmålte del av skyskrapere, 

hete nattklubber, trendy 
restauranter og luksus. 
Blant severdighetene kan 
nevnes Roxas Boulevard, 
Fort Santiago, Rizal Park, 
Manila Cathedral, San 
Agustin Church, The Manila 
Hotel og National Muesum 
of the Philippines.

Boracay
Dette er Filippinenes desi-
dert viktigste turistøy. Den 
har en hel masse vann-
sportaktiviteter, barer og 
restauranter, men er bare 
ni kilometer lang og en 

kilometer bred. Ved den 
fire kilometer lange White 
Beach møter Visaya-sjø-
ens turkisklare vann Bora-
cays snøhvite sand. Denne 
naturskjønne stranden, 
med bungalower og vai-
ende palmer, er hoved-
grunnen til at så mange 
kommer hit. 

palawan
Den store øya i vest – med 
en lang jungelremse som 
snart er landets aller siste 
villmark – er nå i ferd med 
å bli Filippinenes viktigste 

reisemål for eventyrere og 
naturelskere. Som om ikke 
dette er nok, er kysten full 
av andektig vakre viker 
og kalksteinsklipper. Blant 
disse ligger en del av Filip-
pinenes vakreste strender 
skjult. Utenfor kysten finnes 
sjelden besøkte dykker- og 
snorkleområder som er i 
verdensklasse. 

Baguio og  
corDilliera
Den store fjellkjeden i det 
nordlige Luzon kalles kort 
og godt Cordilliera. Dette er 

en helt annen verden enn 
Filippinenes skjønne stren-
der. Den mest berømte 
severdigheten utgjøres av 
de imponerende risterras-
sene i nærheten av Banaue 
(ingeniørkunsten her sam-
menlignes ofte med pyra-
midene), men her er også 
de hengende kistene og 
begravelsesgrottene i 
Sagada. Det er vel verd 
å lese om de forskjellige 
urbefolkningene som lever 
i Cordilliera. Mange av dem 
har vært forholdsvis kriger-
ske helt inn i moderne tid. 

Et bra utgangspunkt for 
reiser inn i Cordilliera er 
den behagelige fjellands-
byen Baguio på  
1450 meters høyde. 

MalapaSqua
Her hersker stillheten. Den 
lilla øya like nord for Cebu 
anses av mange for å ha 
Filippinenes beste snorkling, 
og stranden Bounty Beach, 
med de fleste av bungalow-
byene, hører til blant landets 
fem beste strender. Som 
Boracay så ut før turismen – 
i hvert fall ennå en stund. 

oMråDer
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kafeer

real coffee  
& tea cafe  
(Boracay)
Dette stedet har faktisk, 
tro det eller ei, ordentlig 
kaffe og ordentlig te.  
Og ikke blir det dårligere 
med herlige smørbrød, 
ferske fruktjuicer og 
hjemmebakte godsaker. 

olD Manila 
coffee houSe 
(Manila)
Kafé med intim og rolig 
atmosfære som serve-
rer utmerket kaffe, deli-
kate kaker og kalde  
kaffedrinker. 
Adresse: Dela Rosa 
Street, Makati City 
Tlf: +63 (2) 817 5651

harBor view 
(Manila)
Avslappet sted lengst ut på 
piren nær Quirino Grand-
stand. Harbor View har et 
stort utvalg innen fiske- og 
skalldyrretter og en fantas-
tisk utsikt over Manila Bay 
og solnedgangen.
Adresse: South Blvd, Rizal 
Park
Tlf. +63 (0)2 524 1532

le Soufflé (Manila)
Klassisk fransk matlaging 
ved kokker som både har 
eid og tatt hånd om denne 
gastronomiske Manila-insti-
tusjonen i mer enn 30 år. 
Adresse: The Fort Global 
City, Fort Bonifacio, Taguig
Tlf. +63 (0)2 887 5108

auBergine (Manila)
Nøye gjennomtenkt og 
rimelig meny og i henhold 
til enkelte en av Manilas 
beste restauranter. Uslåe-
lig service og superb vin-
liste. Aubergine serverer 
velkomponerte retter med 
fisk, kjøtt eller kylling med 
innslag fra ulike europeiske 
kjøkken. 
Adresse: 5th Avenue cor. 
32nd Street 
Fort Bonifacio 1634 Taguig
Tlf: + 63 (0)2 856 9888
www.aubergine.ph

caSa arMaS tapaS 
Bar y reStaurante 
(Manila)
50 forskjellige slags tapas 
inklusive hjemmelaget cho-
rizo og en egen variant av 
paella som er uimotståelig. 
Adresse: 573 J. Nakpil 
Street, Malate
Tlf. +63 (0)2 523 5763

thai caStleS 
reStaurant  
(Boracay)
Kjempegod thaimat serve-
res i en rekke med bambus-

paviljonger. Koselig med 
puter på loftet. Et sted å la 
ettermiddagen og kvelden 
passere.  

kalui reStaurant 
(puerto princeSa, 
palawan)
Hvis du vil spise tradi- 
sjonell filippinsk mat –  
og bare det absolutt beste 
– drar du til denne restau-
ranten en kilometer fra  
flyplassen (på vei mot 
Puerto Princesa). Elegante 
femretters på skalldyr, 
dagens fiskefangst og  
tropiske desserter.
Adresse: 369 Rizal Ave

Mat & Drikke/ 
reStauranter

 harBor view har 
et Stort utvalg 
innen fiSke- og 
SkallDyrretter  
og en fantaStiSk 
utSikt over Manila 
Bay og SolneD- 
gangen.

filippinene tar moro på skikkelig alvor og Manilas 
barer tilhører asias livligste. hiphop har vært en stor 
trend blant unge i byen i flere år og det finns flere bra 
barer og klubber for den som er inne i sjangeren. 
Men hva du enn liker kan du finne noe – whitney 
houston, gaybarer, nirvana og veldig godt utvalg i 
livemusik og karaoke. Boracay mangler heller ingen-
ting når det gjelder disco, barer og cocktailsteder 
– men her ligger de fleste av dem vakkert rett ved 
strandkanten.

eMBaSSy cluB 
(Manila)
En av Manilas største og 
beste klubber og en favoritt 
blant mange unge filipinos og 
backpackers så vel som et litt 
eldre og mer hipt publikum. 
Velg dansegolv etter smak og 
dans natten lang. Ligger litt i 
utkanten av byen i Fort Boni-
facio og den enkleste måten 
å komme seg hit på er med 

Barer & natteliv

taxi. Kan koste litt fram mot 
de små timene, men er vel 
verdt den klubbnatten man får. 
Adresse: Fort Strip Bonifa-
cio Global City
Tlf: + 63 (0)2 816 4346 

conwayS (Manila)
En av byens heteste barer, 
som ligger i Makati Shangri-
La, med en ”alt-du-klarer-å 
-drikke”-happy hour for 

http://bestille.hotell.no/?affiliateid=30112


 Se & gJøre  Mat & Drikke  kafeer  Barer & natteliv  SHOPPing  BOalternativer  greit å vite

Destinasjon: filippinene 

kafeer

real coffee  
& tea cafe  
(Boracay)
Dette stedet har faktisk, 
tro det eller ei, ordentlig 
kaffe og ordentlig te.  
Og ikke blir det dårligere 
med herlige smørbrød, 
ferske fruktjuicer og 
hjemmebakte godsaker. 

olD Manila 
coffee houSe 
(Manila)
Kafé med intim og rolig 
atmosfære som serve-
rer utmerket kaffe, deli-
kate kaker og kalde  
kaffedrinker. 
Adresse: Dela Rosa 
Street, Makati City 
Tlf: +63 (2) 817 5651

harBor view 
(Manila)
Avslappet sted lengst ut på 
piren nær Quirino Grand-
stand. Harbor View har et 
stort utvalg innen fiske- og 
skalldyrretter og en fantas-
tisk utsikt over Manila Bay 
og solnedgangen.
Adresse: South Blvd, Rizal 
Park
Tlf. +63 (0)2 524 1532

le Soufflé (Manila)
Klassisk fransk matlaging 
ved kokker som både har 
eid og tatt hånd om denne 
gastronomiske Manila-insti-
tusjonen i mer enn 30 år. 
Adresse: The Fort Global 
City, Fort Bonifacio, Taguig
Tlf. +63 (0)2 887 5108

auBergine (Manila)
Nøye gjennomtenkt og 
rimelig meny og i henhold 
til enkelte en av Manilas 
beste restauranter. Uslåe-
lig service og superb vin-
liste. Aubergine serverer 
velkomponerte retter med 
fisk, kjøtt eller kylling med 
innslag fra ulike europeiske 
kjøkken. 
Adresse: 5th Avenue cor. 
32nd Street 
Fort Bonifacio 1634 Taguig
Tlf: + 63 (0)2 856 9888
www.aubergine.ph

caSa arMaS tapaS 
Bar y reStaurante 
(Manila)
50 forskjellige slags tapas 
inklusive hjemmelaget cho-
rizo og en egen variant av 
paella som er uimotståelig. 
Adresse: 573 J. Nakpil 
Street, Malate
Tlf. +63 (0)2 523 5763

thai caStleS 
reStaurant  
(Boracay)
Kjempegod thaimat serve-
res i en rekke med bambus-

paviljonger. Koselig med 
puter på loftet. Et sted å la 
ettermiddagen og kvelden 
passere.  

kalui reStaurant 
(puerto princeSa, 
palawan)
Hvis du vil spise tradi- 
sjonell filippinsk mat –  
og bare det absolutt beste 
– drar du til denne restau-
ranten en kilometer fra  
flyplassen (på vei mot 
Puerto Princesa). Elegante 
femretters på skalldyr, 
dagens fiskefangst og  
tropiske desserter.
Adresse: 369 Rizal Ave

Mat & Drikke/ 
reStauranter

 harBor view har 
et Stort utvalg 
innen fiSke- og 
SkallDyrretter  
og en fantaStiSk 
utSikt over Manila 
Bay og SolneD- 
gangen.

filippinene tar moro på skikkelig alvor og Manilas 
barer tilhører asias livligste. hiphop har vært en stor 
trend blant unge i byen i flere år og det finns flere bra 
barer og klubber for den som er inne i sjangeren. 
Men hva du enn liker kan du finne noe – whitney 
houston, gaybarer, nirvana og veldig godt utvalg i 
livemusik og karaoke. Boracay mangler heller ingen-
ting når det gjelder disco, barer og cocktailsteder 
– men her ligger de fleste av dem vakkert rett ved 
strandkanten.

eMBaSSy cluB 
(Manila)
En av Manilas største og 
beste klubber og en favoritt 
blant mange unge filipinos og 
backpackers så vel som et litt 
eldre og mer hipt publikum. 
Velg dansegolv etter smak og 
dans natten lang. Ligger litt i 
utkanten av byen i Fort Boni-
facio og den enkleste måten 
å komme seg hit på er med 

Barer & natteliv

taxi. Kan koste litt fram mot 
de små timene, men er vel 
verdt den klubbnatten man får. 
Adresse: Fort Strip Bonifa-
cio Global City
Tlf: + 63 (0)2 816 4346 

conwayS (Manila)
En av byens heteste barer, 
som ligger i Makati Shangri-
La, med en ”alt-du-klarer-å 
-drikke”-happy hour for 



 Se & gJøre  Mat & Drikke  kafeer  Barer & natteliv  SHOPPing  BOalternativer  greit å vite

Destinasjon: filippinene 

Shopping
Eksklusiv shopping 
gjør man best i de luft-
avkjølte shoppingkom-
pleksene i Makati City 
i Manila. Elektronikk, 
klær og kameraer, alt 
finnes her, og det er  
billigere enn hjemme. 
De trange gatemarke-
dene i Binondo og 
Quiapo er imidlertid 
morsommere, med 
mye folk og sprø ting. 
Er du på jakt etter 
superbillige dvd-filmer, 
bør du gå til shopping-
galleriene under jorden 
ved LRT-stasjonen 
Carreido. 

P250. Liveband og et stort 
og trofast publikum. 
Adresse: Shangri-La 
Makati Hotel, Makati 
Avenue, Makati

the liBrary 
(Manila)
Kanskje en av de beste 
karaokeklubbene du 
kommer til å besøke i hele 
ditt liv. Tenk ikke engang på 
å stille deg opp og synge 
hvis du ikke er uvanlig god. 
Adresse: 1779 M Adriatico 
Street, Malate

café havana 
(Manila)
Kraftfulle latinbeats i et 
miljø som drypper av pre-
Castro kubansk dekadanse, 
både hva angår atmosfære 
og dekor. Perfekt sted å 

Boalternativer

garDen plaza 
hotel & SuiteS 
(Manila)
Det tidligere Swiss Inn er 
blitt renovert og utvidet. 
Utmerket beliggenhet for 
den som vil oppdage byen 
til fots. Suitene har fullt 
utstyrte kjøkken – bra for 
gjester som blir værende 
en lengre periode. 
Dobbeltrom: fra US$65
Adresse: 1030 Belen 
Street, Paco, Manila.
Tlf: +63 (2) 522.4835/39
www.gardenplazamanila.com

the Manila hotel 
(Manila)
Prisbelønte Manila Hotel 
er et landemerke i Asia og 
regnes som et av verdens 
beste hoteller. Den luftige 
resepsjonen med store 
søyler og takkroner legger 
listen høyt, og ingen som 
ser rommene, blir skuffet. 
Spektakulær luksus. 
Dobbeltrom: fra US$300 
Adresse: 1 Roxas Boule-
vard, Manila.
Tlf. +63 (0)2 527 0011
www.manila-hotel.com.ph

MelinDa´S garDen 
(Boracay)
Skjult juvel som ligger ved 
en gangvei fra stranden. 
Her bor man i små, kose-
lige hytter som ligger inne 
i en hage. Melinda’s, som 
låner ut både håndklær og 
strandmatter, har en god 
restaurant og et trivelig  
personale. 
Tlf. +63 (0)36 288 3021

Banwa art houSe 
(puerto princeSa, 
palawan)
Kunstnerpreget sted som 
drypper av sjarm; fra  
veggenes mange bilder  
og håndverk til den fine 
bambusloungen. 
Adresse: Liwanag St
Tlf. +63 (0)48 434 8167

begynne kvelden på. 
Adresse: 1903 M Adriatico 
Street, Malate

politixx (Manila)
Alternativ bar med stand-
up-komikere og dragshow-
opptredener. 
Adresse: 574 JM Nakpil 
Street, Malate

reD pirateS (Bora-
cay)
Trendy nytt sted lengst i 
sør ved stranden. Se etter 
det røde piratskipet!

BooM BooM Bar
Bra musikk og avslappede 
øyvibber. Boom Boom 
ligger mot Boat station 1 
i den nordlige enden av 
stranden. 

 De trange 
gateMarke-
Dene i BinonDo 
og quiapo er 
iMiDlertiD  
MorSoMMere, 
MeD Mye folk 
og Sprø ting.
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flyplaSSer
Manilas flyplass, Ninoy 
Aquino International Airport 
(NAIA), ligger sju kilometer 
fra sentrum. Med taxi tar 
turen 30–120 minutter,  
hvilket sier noe om trafikk-
situasjonen i rushtiden. 

lokaltrafikk
Det finnes flere flyselskaper 
i Filippinene, og landet er 
godt dekket med flylinjer. 
Flyselskaper: Asian spirit 
(asianspirit.com), Cebu 
Pacific (cebupacific.com), 
Philippine Airlines (philippi-
neair.com), Air Philippines 
(www.airphills.com), Sea 
Air (www.flyseaair.com). 

Store, pålitelige ferge- 
rederier for lengre reiser  
er: Negros Navigation 
(www.negrosnavigation.ph), 
Sulpicio Lines (www.sulpi-
cioslines.com) og Super 
Ferry Travel and Leisure 
(www.superferry.com.ph)

Jeepney er forlengede 
jeeper som kjører bestemte 
ruter. Det er bare å stoppe 
dem og hoppe på. Finnes 
overalt og er svært rimelige. 

taxi
Av en eller annen grunn 
har de fleste taxibilene i 
Filippinene ødelagte taxa-
metrer. Bli enig om prisen 
før du hopper inn i bilen. 
Taxiselskaper i Manila:

DOLLAR 
Tlf. +63 (0)2 921 2383.
EM 
+63 (0)2 293 5930.
MGE 
+63 (0)2 366 6214.
R & E 
+63 (0)2 362 9089.

fakta
innByggere
86,2 millioner i Filippi-
nene (hvorav mellom 7 
og 10 millioner jobber i 
andre land)

valuta
1 Peso = 100 centavos

åpningStiDer
Butikker er åpne 10.00–
20.00, men shopping-
galleriene stenger 
først 21.00 eller 22.00. 
Mindre butikker har ofte 
stengt for lunsj mellom 
12.00 og 14.00.

internett
www.wowphilippines.
com.ph
www.dotpcvc.gov.ph
www.gov.ph/
vinfo.asp

aviSer
Philippine Daily Inquirer
Manila Bulletin
Manila Times
Malaya
Philippine Star
Manila Standard Today
Daily Tribune

greit å vite 

kart

poSt
Postkontorene åpner 09.00 
og stenger 17.00 mandag 
til fredag. Manilas hoved-
postkontor befinner seg på 
Magallanes Drive, mellom 
Jones Bridge og
MacArthur Bridge, Manila 
1000.

apotek
Døgnet-rundt-åpent apotek 
i Manila:
MALATE
Adresse: 660 San Andres 
St., Malate, Manila 1004 
(tlf. +63 (0)2 523 1696.

MAKATI
Adresse: 8124 Sgt. F. 
Yabut Circle, Corner P. 
Burgos Street, Makati City 
1200 (tlf. +63 (0)2 843 
4327.

tannlege
Døgnet rundt: 
Dr. Joel Gonzales, 6/F 
Solid Mills Building, de la 
Rosa Street, Legazpi Vil-
lage, Makati City
Tlf. +63 (0)2 892 1212.

telefon
Landskode: +63

nøDnuMMer
116

elektriSitet
220 volt

turiStByrå
PHILIPPINE DEPART-
MENT OF TOURISM
Adresse: T.M. Kalaw 
Street, Malate.
Åpent: 07.00–17.00 man-
dag–lørdag
Tlf. +63 (0)2 524 2384/ 
524 1703
www.tourism.gov.ph
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