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em ilha
De ilha

“It's more fun in Philippines”. É assim que se  
é recebido à chegada do aeroporto nas 

Filipinas, um verdadeiro paraíso onde 
não faltam ilhas com praias maravilhosas, 

vulcões ativos, cascatas e arrozais.

por Katy Deodato*
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destino

As Filipinas são um destino que 
nos faz suspirar e agradecer  
ao universo a criação de um 
lugar tão paradísiaco. A bele-
za deste país não contempla 
só os seus lugares exóticos 
de praias de águas cristalinas 
e coqueiros na areia. As sete 
mil ilhas que desenham as 
Filipinas surpreendem todos  
os visitantes pelas suas pai-
sagens naturais verdejantes 
de beleza ímpar: desde mon-
tanhas esculpidas com arro-
zais, e vulcões ainda ativos a 
cavernas e rios subterrâneos 
ou cascatas e parques naturais 
até às suas ilhas, que são um 
autêntico santuário para as di-
ferentes espécies de peixes, tar-
tarugas e corais, destacando-se  
o tubarão-baleia. É um destino, 
sem dúvida, completo para os 
amantes de natureza. Prepara-

EM CIMA Uma das cascatas que se 
encontram nas zonas de Banaue e Batad 
quando se fazem trekkings e a paisagem 
que rodeia o Taal, um vulcão ainda ativo 
À DTA. Os arrozais de Banaue são 
considerados a Oitava Maraviha do Mundo 
e foram esculpidos em socalcos pelo povo 
ifugão há mais de dois mil anos

À ESQ.  
O artesanato do 
povo ifugão, que 
vive em Banaue 

À DTA. Crianças 
brincam em Port 
Barton PÁG. AO 

LADO A travessia 
de barco de El Nido 

para Corón 

dos para conhecer este pedaço 
de terra que nos fará acreditar 
que, afinal, o paraíso existe?

Manila
É inevitável não começarmos 
pela capital. Situada em Luzón, 
a maior ilha do país. É para 
muitos viajantes uma cidade 
de passagem, mas, para outros 
um lugar que merece uma visi-
ta, nem que seja por 24 horas. 
Manila não é a prioridade numa 
viagem às Filipinas (por ser 
extremamente caótica e muito 
populosa, com a pobreza à vis-
ta de todos), mas, ainda assim, 
tem os seus encantos, os bairros 
como Intramuros e a catedral 
de Manila são marcos históri-
cos da presença espanhola que 
valem uma fotografia. O bairro 
de Malkati é a zona trendy de 
Manila com um night market, 

centros comerciais e restau-
rantes a emergir para o mundo 
moderno e cosmopolita. Arra-
nha-céus que iluminam a noite e 
de onde se pode apreciar a cida-
de a partir dos seus terraços. O 
Sky Deck View é um deles; com 
uma belíssima vista, é um ótimo 
lugar para uma bebida ao final 
do dia, aproveite a happy hour.

A menos de duas horas a sul 
da capital, situa-se o segundo 
vulcão mais ativo das Filipi-
nas, o Taal, localizado no meio  
de um lago acessível por peque-
nos barcos que nos levam até à 
base. Depois, é subir até chegar 
à cratera e deixar-se levar pelo 
deslumbramento.

Arrozais de Banaue
Se tem espírito de aventura  
e adora fazer trekkings, deslo-
que-se, num night bus (que é 

As Filipinas são 
um destino  
que se deve 
visitar várias 
vezes na vida, 
mas, de cada vez, 
esgote os 21 dias 
em que pode lá 
ficar com o visto 
grátis. Há muito 
para fazer por lá
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EM CIMA O tuk tuk é o meio de transporte 
mais usado pelos locais e viajantes;  
as imperdíveis Chocolate Hills

Manila tem ligações aéreas  
para a maior parte das ilhas 
e de algumas delas pode ir 
de barco para outras. Dos 
aeroportos partem várias 

vans privadas para diversos 
pontos das ilhas 

pois de uma curta caminhada 
pela floresta tropical. Em jeito 
de excursão, mas sem a enchen-
te de turistas, parta para um dia 
de viagem num barco de pes-
cadores e vá até à ilha German 
nadar com tartarugas marinhas.

El Nido
É a porta de entrada para se che-
gar às tão desejadas ilhas do ar-
quipélago de Bacuit e, como tal, 
o caos turístico está instalado. El 
Nido praticamente já só traba-
lha para o turismo, o ambiente 
é muito jovem com música e 
festas pela noite dentro. Quem 
quer fugir a este ambiente pode 
refugiar-se nas praias vizinhas 
Corón Corón ou Las Cabanas, 
e ter acesso às melhores vistas 
para um entardecer realmente 

mais ou menos confortável), 
até à cordilheira de Luzon,  
a 12 horas de Manila. Explore 
os impressionantes terraços de 
arroz trabalhados há mais de  
dois mil anos pelo povo ifugão. 
Reconhecidas como Património 
Mundial da Unesco e agora a 
oitava Maravilha do Mundo, 
as montanhas possuem inter-
mináveis patamares esculpidos 
harmoniosamente nas encostas 
entre Banaue e Batad. Aprecie 
as vistas e chegue às muitas al-
deias isoladas, como Pula. Re-
fresque-se nas muitas cascatas, 
deslumbre-se com as paisagens 
e desligue-se do mundo. 

Ilha de Palawan 
Tem algumas das praias mais 
bonitas do mundo, uma cos-

ta repleta de areias desertas  
e está ainda rodeada de outras 
pequenas ilhas, acessíveis por 
pequenos barcos de pesca-
dores. Port Barton é uma pe-
quena vila piscatória, com um 
ambiente muito familiar e tran-
quilo, onde os locais teimam 
em manter um equilíbrio entre  
o turismo e a sua vida pacata. 
Por essa mesma razão, não há 
bares com música até tarde e, 
às 22 horas, a eletricidade desli-
ga-se e só volta no dia seguinte 
às 10 horas da manhã.  No Han-
gout Beach Bar, peça ao David 
para lhe trazer a iguaria local: 
caranguejo grelhado com molho 
picante e desfrute do melhor 
sítio para ver o pôr do sol.
Não deixe de conhecer as 
praias vizinhas, acessíveis de-

O QUE LEVAR

Fotoprotetor Wet 
Skin Laboratórios 
Babé 23€

Chapéu de palha 
C&A 9,90€

Óculos de Sol  
Mister Boho 59€

Mala de viagem
Flux 
Samsonite
A partir  
de 212€
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mágico e único. El Nido dispõe 
de várias atividades, desde zipli-
ne, passeios de caiaque, paddle  
e os famosos tours Hopping Is-
land para visitar as muitas ilhas 
da baía de Baicut. Vale mes-
mo a pena fazer os tours A e C.  
Na Ásia, seja asiático, portanto, 
alugue uma mota para explorar 
a área e encontrará aldeias per-
didas no meio dos campos de 
cultivo, praias isoladas, como  
a Napcan. 

Ilha de Corón
Sempre foi muito procurada 
pelos fanáticos de mergulho.  
O mar de Corón esconde os 
barcos japoneses naufraga-
dos durante Segunda Guerra 
Mundial e toda uma luxuriante 
vida marinha para explorar. É 

mais uma pérola que atrai cada 
vez mais turistas pelas suas 
lagoas escondidas e cavernas 
entre os rochedos flutuantes. 
Destacamos o tour A, pelo lago 
de Kayangan, Twin Lagoon e a 
expedição de três dias e duas 
noites que liga El Nido a Co-
rón, parando nas diversas ilhas 
tropicais desertas e pernoitar 
fazendo campismo selvagem. 
Um cenário ídilico com foguei-
ras na praia e um céu estrelado 
a iluminar a noite. 

Ilha de Boracay
Quem procura Boracay vem 
para encontrar todo o conforto 
de um lugar criado para quem 
gosta assumidamente de luxos, 
de uma boa espreguiçadeira, 
beber uma água de coco, ficar 

branco e é onde tudo aconte-
ce. Pode aproveitar para fazer 
um passeio de barco, obser-
var golfinhos e ainda deslum-
brar-se com a Virgin Island, 
um banco de areia capaz de 
hipnotizar o olhar. Deixando  
as praias um bocadinho de lado, 
parta para o interior da ilha  
e faça um passeio no rio Lo-
boc. Vá à procura das cas-
catas, aprecie os montes 
arredondados do miradou-
ro das Chocolate Hills e sur-
preenda-se com o primata 
mais pequeno do mundo,  
o társio.

Ilha de Cebu
É o local ideal para a obser-
vação de tubarões-baleias, em 
Oslob, nadar com um cardume 
de sardinhas, em Moalboal,  
e divertir-se no canyoning da 
cascata de Kawasan. A sul tem 
acesso à ilha de Siquijor, que é 
ainda pouco explorada e, por 
isso, um autêntico éden. 

Sabia que
A MOEDA é o peso 

filipino (PHP).

A LÍNGUA oficial é 
o inglês e a língua 

local o filipino.

OS PORTUGUESES têm 
visto grátis por 21 

dias. O passaporte 
deve estar válido  

no mínimo nos  
seis meses 

seguintes e para 
entrar no território 

das Filipinas tem de 
apresentar o bilhete 

de saída. 

a olhar para um cenário de 
beleza tropical, usufruir de 
massagens e bons restaurantes 
para comer marisco. É a rainha 
dos destinos de lua de mel, so-
bretudo a praia Balinghai, mas 
não só, também há espaço para 
os amantes de desportos aquá-
ticos: como o kitesurf. Boracay  
é também procurada pelas 
suas festas na praia que dão 
animação e iluminam a noite.
Não perca o romântico pôr do 
sol (em White Beach) e alugue 
uma bicicleta para ir parando 
nas praias coroadas como as 
mais bonitas do mundo, das 
quais destacamos Pulka.

Ilha de Bohol
É o lugar ideal para quem 
procura umas férias com uma 
oferta mista entre praia, na-
tureza e vida local, sem abrir 
mão do conforto. É um destino 
com bons hóteis e restauran-
tes. Alona é a praia mais fa-
mosa pelo seu extenso areal 

destino

MANILA: O KL Tower 
é um hotel moderno 
com uma excelente 
relação preço- 
-qualidade. 
Preço: A partir  
de 55€. kltower.ph

PALAWAN:Não há 
resorts com as 
comodidades 
ocidentais.  
O que existe 

são alojamentos 
locais, simples, 
alguns muito bons, 
espalhados por 
toda a vila o melhor; 
é fazer a reserva lá.     

EL NIDO: Las 
Cabanas Resort 
tem uma localização 
privilegiada, 
oferecendo uma 
vista panorâmica 

para as ilhas 
do arquipélago. 
Preço: Desde 90€. 
lascabanasresort.
com

BORACAY Fridays 
é um hotel com 
uma decoração 
tipicamente 
filipina. Preço: 
A partir de 161€; 
fridaysboracay.com

BOHOL: O Amorita 
Resort tem vista 
para a praia  
de Alona. Preço:  
A partir de 129€. 
amoritaresort.com

CEBU: O Cebu’s 
Marriott tem uma 
localização central  
em Ayala.
Preço: A partir de 
93€. marriot.pt

Como ir: Onde ficar 
A Emirates Airlines 
voa para Manila 
com saídas de 
Lisboa ou Porto, 
a partir de 700€. 
Os voos de Milão, 
pela Quatar, podem 
descer aos 400€. 
A Landescape 
organiza viagens 
para as Filipinas. 
A próxima viagem 
realiza-se de 24  

de novembro  
a 7 de dezembro  
e custa 1,545€ 
(inclui alojamento 
com pequeno- 
-almoço, quatro 
refeições, 
transportes exceto 
voos domésticos,  
e acompanhamento 
do líder da 
Landescape).  
Em landescape.pt

Uma das magníficas  
lagoas da ilha  

de Corón 

Os barcos japoneses afundados no mar  
de Corón, que são procurados pelos amantes 
do mergulho, e a paradísiaca Boracay




