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Hvorfor valgte du Filippinene som reisemål for denne
studieturen?
Det er lenge siden PATA har hatt studietur dit, og det er et
spennende land som ikke så mange har besøkt ennå.
På studieturen har du valgt å samarbeide både med KLM og
Blue Horizons Travel & Tours. Hvorfor har du valgt disse
som samarbeidspartnere?
KLM har vært en god samarbeidspartner i mange år, og har bra
flyrute til Manila. Blue Horizons blir brukt som arrangør av flere
norske byråer og har godt renomme, svarer raskt og høy
kompetanse på Filippinene.
Hvilke høydepunkter gleder du deg mest til på turen?
Jeg gleder meg mest til å se rissterrassene i fjellene i nord og
stranden på Boracay.
Hva må man tenke spesielt på når man organiserer
gruppetur til Filipinene?
Landet består av over 7000 øyer, så hvis man skal på rundreise
blir det mange innenlandsflygninger eller evt båtreiser mellom
øyene.
Hva bør man huske på før avreise når man reiser til
Filipinene?
Skal man være på Filippinene i mer enn 30 dager, må man søke

om visum hos Filippinske ambassade i Oslo før avreise. Det er et
varmt og fuktig klima der hele året, så husk lette og luftige klær.
Hva er dine beste tips til en førstegangsbesøkende til
Filipinene?
Få så mye info som mulig om landet og øyene. Velge hvilke
områder/ øyer du vil besøke – det er et stort land med store
avstander og mange øyer.
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