
•  2010 Tél/Winter46 2010 Tél/Winter • 47

UTazás/Travel UTazás/Travel

Amanpulo is set on its own island, Pamalican, part of Cuyo Is-
lands in the Philippines. Guests are greeted in Manila Internation-
al Airport, transported to the special Amanpulo Lounge at Soriano 
Hangar and they travel by chartered plane to the island, landing 
on Amanpulo’s airstrip. Jet Set staff visited the island in the sec-
ond half of November, 2010, just when the main season started.
We were hosted in the Lounge as celebrities, which was the first 
sign, that Amanpulo is a really luxury destination. We got com-
plimentery refreshments, sandwiches and travel magazines to 
read. After 30 minutes waiting we were escorted on red carpet 
to the plane boarded to a 19 seat twin engine turboprop jet to fly 
directly within 1 hour to Pamalican Island. The flying time was 
fantastic, the view from the jet was beautiful, we have seen lot of 
small islands with coral reefs around them from the sky.
When we arrived to the island we were greeted like in Hawaii, 
with a beautiful bougainvilea neclaces. Then we went around the 
island with a buggy accompanied by a nice Philippine guest as-
sistant, who helped us to learn as much as we can in 20 minutes 
about Amanpulo. 
The beach was wonderful, covered with white sand, the island 
itself is rimmed by seven square kilometres of coral reef.
Nestled amongst the tropical foliage the 40 beach, hillside and 
treetop Casitas are modelled after the Philippine „bahay kubo” 
dwelling. Each Casita has its own buggy for exploring the is-
land.  
Our Casita featured a bedroom with a king size bed, two window 
divans, and a wooden sundeck with outdoor loungers. The spe-
cious bathroom had a large dressing area, shower and raised 

Cebu marble bathtube. We had a private acces to the beach with 
our own beach beds. There were additional 28 same Casitas as 
we had in the island. Everything were so luxury like the Eden, we 
enjoyed it very much. .
For those who are going to the Amanpulo with big family or 
friends one, two and three bedroom villas offer living and dining 
Casitas opening onto a large terrace with a private pool and ac-
ces to the beach. All villas come with a cook and a maid. 
The Clubhouse, Restaurant and Bar open out onto a terrace that 
lies alongside the 30 metres pool, offering a view of the ocean and 
sorrounding islands. Night time stargasing availabe from here. 
The restaurant features Asian and Continental cousine. Coconut 
shell tables and Cebu rattan chairs furnish the wood-lined Bar 
and Clubhouse lobby where refreshments are served. We had 
fine breakfasts and dinners here.

The island of Pamalican offers a range 
of scenic settings with dining available 
in the pizza and picnic grove  next to a 
beach bonfire.
The Beachclub faces the island’s san-
dy white shores with loungres avail-
able both on the beach and sheltered 
on the elevated wooden terrace. An 
open-air restaurant serves lunch and 
dinner, and coctails. You can find here 

nice Spanish tapas and grilled prawns for example. This was 
the place for us from where we were enjoying the sunset with 
Caipirinha coctails and with large Spanish olives. 
The Lagoon Club located on the east side of the island serves 
Vietnamese food, which is excellent.
The island’s turquoise waters and coral reefs provide a variety of 
water and beach activities. These include snorkelling and scuba 
diving (with PADI certification available) as well as windsurfing, 
fishing, sailing with Hobbie Catamarans, and kayaking. 
We were very lucky, beacuse at the first day of our stay in the 
island 43 baby turtles born, came out from the eggs. We let them 
to enter the ocean, and it was great moment for us, in spite of the 
fact, that they have 1% chance to survive. 
Next day we had a chance to feed the fish and we were snorkel-
ling as well. Green sea turtles,  parrot fish, manta rays and wide 
array of coral fish live in these waters, so we had good reason to 
enjoy the underwater life. 
Fishing is also popular in Amanpulo. Guests may bottom fish 
snapper and grouper at one of Amanpulo’s favourite fishing spots 

Az Amanpulo luxushotel a Cuyo szigetcsoporthoz tartozó Pamali-
can-szigeten található. Semmi más nincs ezen a pici magánszige-
ten, csak a szálloda. A vendégeket a manilai nemzetközi repülőtéren 
saját pultnál fogadják, majd átviszik az Amanpulo speciális váróter-
mébe a Soriano hangárhoz, mert innen indul az a kisgép, ami a mi-
niszigetre repül az utasokkal. A Jet Set stábja november közepén 
látogatott el a Pamalican-szigetre, éppen a csúcsszezon kezdetén
Az Amapulo Lounge-ban úgy kezeltek minket, mintha ünnepelt sztá-
rok lennénk, s már ez a tény is azt mutatta, hogy a hotel, ahová tar-
tunk igazán luxus nívójú. Italokkal, szendvicsekkel kínáltak, utazási 
magazinokat adtak, s mindössze 30 perc várakozás után már – vö-
rös szőnyegen haladva – be is szállhattunk a 19 személyes, kétpro-
pelleres, turbómotoros gépbe, amely 1 óra alatt ért a magánszigetre. 
A repülés több volt, mint csoda, hiszen a levegőből fantasztikus szi-
geteket láttunk, korallzátonyokkal körülvéve.
A Pamalican-szigeten úgy üdvözöltek minket, mintha Hawaiiba ér-
keztünk volna. Illatos bougainvilea virágokból font láncot tettek a 
nyakunkra, majd beültettek egy golfkocsiba, s egy csinos kis Fülöp-
szigeteki hölgy végigvezetett minket a szigeten, hogy húsz perc alatt 
minél jobban áttekinthessük, hova is érkeztünk. 
Amikor megláttuk a beach-et, elállt a lélegzetünk. Liszt finomságú fe-
hér homok, s a hét négyzetkilométeres korallzátony miatt meseszép 
lagúna tárult elénk, világoszöld és égszínkék színű vízzel.
A miniszigeten 40 tengerparti, domboldali és fa tetejére épített vil-
la állt a Fülöp-szigeteki „bahay kubo” stílust mintázva. Itt Casitának 
nevezték el a villákat, amelyekhez mind járt egy-egy golfkocsi az ott 
tartózkodás idejére a vendégeknek, hiszen azzal könnyebben lehe-
tett mozogni a szigeten.

A mi Casitánk álomszerű volt, egy nappalival közös hálót, két ab-
lakdíványt és egy tengerre néző teraszt pillantottunk meg fekvő-
padokkal, amikor beléptünk. A fürdőszobát hatalmasra tervezték, 
öltözőrésszel, Ceburól származó márvány káddal és mosdókkal, s 
külön zuhanyzóval. Természetesen a Casitának saját kertje is volt 
hatalmas kókuszpálmákra kikötött függőággyal, s privát tengerparti 
beach-csel, napozóágyakkal.
Ugyanilyen Casita még 28 épült a mini szigeten, amelyre a legjobb 
jelző, ha azt mondjuk: maga az Édenkert. Hihetetlenül élveztük. 
Azoknak, akik nagy családdal, vagy sok baráttal együtt utaznak az 
Amanpulóba, egy-két-három hálószobás villákat kínálnak külön nap-
pali és étkező Casitával, amelyek mind egy nagy teraszra nyílnak, 
ahol saját úszómedence is helyet kapott. Ezek a hatalmas villa- 
komplexumok természetesen saját szakáccsal és állandó inassal 
bérelhetők ki. Ezeknek a villáknak is saját beach kijáratuk van, na-
pozókkal. 
A klubház, étterem, bár, ajándékbolt 
egység hatalmas teraszra néz, amely 
előtt 30 méteres impozáns úszómeden-
ce található, édesvízzel feltöltve. A te-
raszról az óceán és a Pamalicant övező 
más kis szigetek fürkészhetők. Éjszaka 
pedig az égbolt, távcsővel.
Az étteremben ázsiai és kontinentális 
ételeket szolgálnak fel, kagylóval dí-

szített asztalok és Ceburól származó rattan bútorok alkotják a be-
rendezést. A bárban és a lobbiban napközben frissítőket, koktélokat 
szolgálnak fel. Csodás reggeliket és vacsorákat ettünk itt.
A Pamalican szigetek egyébként nemcsak az említett klubházban le-
het étkezni, sok romantikus helyet kínál, így például a pizza és piknik 
kertvendéglőt közvetlenül a fehér homokos pazar tengerparton vagy 
a Beach Club elnevezésű ételbárt, amely szintén a víztől 5-6 méterre 
található. A bárt megemelték, fából készült csodás terasza kiemel-
kedik. Mivel itt mindig jó idő van, kellemesen fújdogál a szellő, így 
nyitott az étterem, ahol spanyol tapaszokat, s finom grillezett rákokat, 
halakat kínálnak, hogy csak egy-két példát említsünk. Ez volt az a 
hely, ahol egy-egy Caipirinha koktél, s hatalmas spanyol olívabogyók 
társaságában leheveredtünk, mert az étteremben fekvőhelyek is vol-
tak, s néztük a naplementét.
A sziget keleti oldalán, átellenben a beach klubbal találhattuk meg a 
Lagoon klubot, amely egy vietnami étterem.
Az Amanpulo természetesen sok vízisportot kínál a vendégeinek. 
búvárkodás pipával és oxigénpalackkal is, akiknek van PADI en-
gedélyük. Szélvitorlázás, vitorlázás Hobbi Cat katamaránokkal és 

Amanpulo, an Idol Heaven!
amanpulo, a menyország!

Békés búvóhely a Fülöp-szigeteken, 
luxusszállodával!

Peaceful hideaway in the Philippines 
with an extra luxury hotel.
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or troll for wahoo, tuna and 
mackerel. The resort’s 25 ft.  
center consoled game boat 
is equipped with a four-line 
spread for game fishing. 
There is a shark point in 
the island. Sometimes baby 
sharks can be seen in the 

morning or close to sunset in the late afternoon, who are abso-
lutely not dangerous. 
We have to mention the Amanpulo’s Spa. massages and aroma-
therapy treatments can be enjoyed in the air-conditioned Spa-
Casitas.  We had a 90 minutes special Phillipine massage which 
was rejuvenating.
Resort facilities include a library, a gym, tennis courts and bu-
tique showcasing jewellery and artfacts. 
It is important to emphesize the nonstop kindness of the staff, 
include Chris and Christine, the nice couple who are sharing the 
General Manager position at Amanpulo. The whole staff is like 
a family, who are waiting the guests as their own relatives, and 
serving them on a high class level, during their stay. Beleive or 
not, all the staff members know the first name of all the guests of 
the island and they always greet the guests in advance mention-
ing their names. It is great and unbeleivable.
If we can speak a special Aman resort hospitality, this is what 
we got at Pamalican Island in Amanpulo. We will never forget 
the island’s white sandy beaches, the delicious food, the luxury 
Casita and the kindness of the whole staff. 

Text: Gábor L. Kelemen.  Photos: Gyöngyi Gombos

kajakozás egyaránt ingyenesen 
választható volt.
Nagyon szerencsésnek mondhat-
juk magunkat, mert a szigeten töltött 
első nap során 43 újszülött teknős 
bújt ki a tojásokból, s mi engedhet-
tük be őket az óceánba. Felemelő 
pillanat volt ez számunkra, hogy a 
vízbe terelhettük a kicsiket, még akkor is, ha tisztában voltunk azzal 
a ténnyel, hogy mindössze 1% esélyük van a túlélésre.
Másnap lehetőségünk nyílt haletetésre kihajózva egy motorcsónak-
kal a nyílt vízre, sok száz hal gyűlt körénk, majd békalábakat húz-
tunk, búvárszemüveget öltöttünk, bekaptunk egy-egy pipát és mi is 
alámerültünk, hogy a víz alatti világban is gyönyörködhessünk. 
A horgászás is nagy szám a Pamalican-sziget vizein. Az Amanpulo 
vendégei választhatnak a legjobb horgászhelyek közül, ahonnan fe-
nekezni lehet snapperekre és groupperekre, de aki nagyobb halakra 
akar menni, mondjuk tonhalra, vagy makrélára, az mélytengeri hor-
gászatot is választhat, a hotel rendelkezik minden szükséges esz-
közzel felszerelt mélytengeri horgászhajóval is.
Van a miniszigeten egy cápanéző pont, ahonnan gyakran lehet látni 
a közelben vonuló bébicápákat. Ezek nem veszélyesek, s az öbölbe 
soha nem úsznak be.
Szólni kell az Amanpulo kapcsán a hotel Spa-szolgáltatásairól is. kü-
lön Spa Casitas fogadja a vendégeket aromaterápiás kezelésekre és 
egzotikus masszázsokra. Mi 90 perces Fülöp-szigeteki masszázst 
élvezhettünk végig, s rögtön újjászülettünk. 
Fontos kihangsúlyozni a személyzet kedvességét a szigeten, bele-
értve Christ és Christine-t, akik közösen vezetik az Amanpulót meg-
osztott vezérigazgatói státuszban. A szigeten szinte családtagnak 
érzi magát az ember, úgy bánnak a vendéggel, mintha saját rokonait 
fogadná a személyzet. Akár hihető, akár nem, a dolgozók minden 
alkalommal a saját nevükön szólítják a vendégeket, s soha nem té-
vesztenek, pedig több tucatnyi alkalmazott van. Ez különleges at-
moszférát teremt, remek érzést ad, hihetetlen élményt nyújt. 
Ha beszélhetünk Aman-vendéglátásról mint fogalomról, akkor a Pa-
malican szigeten lévő Amanpulo remek példája annak, hogy miről is 
van szó. Hogy mit jelent az Aman minőség. Soha nem fogjuk elfelej-
teni a szigetet, a fehér homokos beacheket, az ízletes ételeket...

Szöveg: L. Kelemen Gábor. Képek: Gombos Gyöngyi. 
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