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Fakta om Filippinerna 

Karta 

!  

Indelningen av landet: 

På en övergripande nivå delas Filippinerna in i tre delar, Luzon, Visayas och Mindanao, en 
indelning som motsvarar den svenska indelningen i Götaland, Svealand och Norrland. De består 
sedan av 17 regioner som tillsammans har 79 provinser, närmast motsvarande är Sveriges län. 
Provinserna är i sin tur indelade i städer. Städerna, stora som små, har sedan sina kommuner, 
motsvarande svenska kommuner. I varje kommun så är det sedan uppdelat i olika - barangay - som 
närmast motsvarar en svensk by. 
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Kort historik 

Filippinerna var länge en spansk koloni. Ferdinand Magellan kom till öarna 1521. Magellan dog i 
ett slag här på Filippinerna efter en konflikt med en lokal hövding men spanjorerna kom tillbaka 
1565. Miguel López de Legazpi tillsammans med 500 soldater kom till nuvarande Cebu City och 
började bygga bosättningar när dom sökte efter guld och kryddor. Kyrkor och fästningar började 
byggas och augustiner och franciskaner följde soldater mellan öarna i letandet efter inhemska 
människor och byar. 

I slutet av det spansk - amerikanska kriget överlämnade Spanien landet till Amerika. Den 
filippinska republiken gjorde uppror mot den nya ockupationsmakten men Amerika hade fortsatt 
kontroll fram till 1935. Under andra världskriget 1941 invaderades Filippinerna av Japan som 
etablerade en filippinsk republik och den 4 juli 1946 erkändes Filippinerna som självständig stat. 
Läs mer på wikipedia 

Valuta 

Forex.se 

Det är bra att stämma av vad kursen står i så att du har den senaste informationen med dig när du 
kommer till Merida, Filippinerna. 

När vi var volontärer så använde vi oss av detta omvandlingssätt. Men ha då i åtanke att kursen kan 
ha ändras sen dess. 

1000 peso ~160 sek  

100 peso ~ 16 sek  

50 peso ~ 8,3 sek  

10 peso ~ 1,6 sek 

Då har man något att jämföra med. För att omvandla från svenska kronor till peso är det enklaste 
sättet att multiplicera med 6. 

Språk 

Visayan även kallat Cebuano är det språk som talas i Merida med omnejd. Det finns en hel uppsjö 
av språk i Filippinerna och det som är huvudspråk är Tagalog (Filipino) och Engelska. 

Om du ska resa till Merida eller Cebu rekommenderas visayan/cebuano men du kommer också 
långt på engelska då nästan alla kan prata det. 

Länkar: 

Grundläggande: http://www.languagelinks.org/lessons/cebuano/cebuano.html 

Grundläggande: http://en.wikipedia.org/wiki/Cebuano_language 

Grundläggande och vidareutveckling (ladda hem pdf’en som är länkad): http://www.eric.ed.gov/
ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?
_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED401767&ERICExtSearch_SearchType_0=no&
accno=ED401767  

alternativ länk: http://www.bohol.ph/article123.html 
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Klimat 

Det är väldigt varmt och fuktigt klimat i Filippinerna. Du är ofta svettig och klibbig och solen är 
verkligen stark. Det är ofta runt 30 grader eller mer under sommarperioden som också är väldigt 
torr. Så här står det om klimatet på nätet och det passar bra på hur det kan vara i Merida: 

Klimatet på Filippinerna är subtropiskt och man har därför häftiga regn halva året och torrperiod 
andra halvan. Regnperioden börjar generellt i slutet av maj och slutar november, sedan är det 
torrperiod från december till början av maj.  

Men självklart är det inte så att det den 25 maj börjar regna och att det sedan inte slutar förrän den 
30 november. Bara för att det är regnperiod, regnar det inte oavbrutet. Det kan vara uppehåll flera 
dagar, likaså händer det att det regnar även under torrperioden. Men det är generellt mer regn under 
regnperioden och det kan bli väldigt lerigt på många ställen. 

Läs mer under geografi http://sv.wikipedia.org/wiki/Filippinerna 

Kultur 

Jämfört med Sverige är kulturen annorlunda på en del sätt. 

Trafiken är kaotisk med hundar och kycklingar som springer fritt överallt. 

Maten är bra här, men det gäller att inte förvänta sig kyckling i stora filébitar eller att den ska 
tillagas i ett kök som motsvarar miljöverkets krav. Men förutom det så är den många gånger väldigt 
god och dessutom väldigt nyttig med mycket grönsaker. Det som är stor skillnad i matvanor är att 
dom har ris på bordet, till frukost, lunch och middag varje dag, hela veckan. Sen äter filippinarna 
maten med händerna, men om man inte är komfortabel med det så finns det nästan alltid bestick att 
tillgå. 

”Klädkoden” är inte så väldigt strikt men det finns några saker man bör tänka på. Som kille är det 
okej att ha både linne, t-shirt och shorts. Som tjej är det bra att försöka undvika att ha linne om det 
är väldigt urringat utan helst ha t-shirt (det viktiga är att täcka bh-banden och inte ha djup 
urringning). Sen kan man som tjej tänka på att inte ha alltför korta shorts, dom ska helst täcka minst 
halva låret. 

När det kommer till att bada och vara på stranden så är det klädsim för både killar och tjejer, shorts 
och t-shirts/linne. Du känner dig väldigt blottad och speciell om du kommer till stranden i bara 
bikini. 

Människorna här är väldigt givmilda. Dom är också väldigt nyfikna på vita människor då det 
knappt existerar någon turism här. Du kommer ofta känna dig uttittad och bli kallad ”americano/
americana” (amerikan) för det finns inga vita i Merida. 

I butiker kan dom ibland försöka lura en att betala mer än vad det egentligen kostar för att man är 
utlänning så det är bra att höra sig för med någon filippinare på plats som man litar på för att kolla 
av lite priser. 

När man shoppar kläder, solglasögon o.s.v. så ska man pruta. På köpcentrum så har dom fasta priser 
så då gör man det bra om man lyckas pruta. Människorna i butikerna är inte påträngande och 
försöker inte sälja på en massa saker som det kan vara på turistorter i andra asiatiska länder utan 
dom är väldigt sociala och trevliga. 

När man åker buss är det särskilt viktigt att man håller i sina värdesaker då det är en vanlig plats för 
ficktjuvar. 
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Fenomen vi anser som ovanligt är: 

- Det är helt okej att rapa eller fisa när man känner för det. 

- Det är gästfrihet ständigt i hemmen. Vill man komma hem till någon så är det oftast bara att 
komma, behöver inte ha en avtalad tid eller så. 

- Bussarna kan ibland med svenska mått bli överfulla. Men det är oftast enligt filippinarna 
inget problem att klämma in en till. 

Fenomen som filippinarna anser vara oförskämt eller konstigt är: 

- Att tacka nej om dom bjuder på mat eller ställer fram en stol till en att sitta på (såklart är det 
inga regler att man aldrig får säga nej men man får lägga bort mycket av det svenska ”nej 
men inte ska väl jag...”) 

- Om man är tillsammans ett helt gäng och du själv blir sugen på en bulle så anses det vara 
ganska oförskämt att bara köpa en bulle. Då köper du helst några extra så du kan bjuda. Du 
kommer att märka att dom bjuder tillbaka fler gånger än du hinner bjuda dom. 
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Innan resan 
- Vaccinationer 
Dom här vaccinationerna fick vi råd av sjuksköterska att ta innan vi åkte till Merida för att vistas 
där i 3 månader. Självklart ska ni också ta kontakt med en vaccinationssjuksköterska för att få reda 
på vad ni behöver ta för den period ni tänker vistas i Filippinerna.  

Hepatit A och B. Om man vaccineras med Twinrix så får man två sprutor med en månads 
mellanrum. Sedan kan man ta en tredje spruta efter 6 månader för att få 30 års skydd mot hepatit A 
och livslångt skydd mot hepatit B.  

PPD-test inför TBC spruta. Denna spruta tas för att kontrollera om man är allergisk eller redan har 
tagit vaccin mot TBC. Därefter kontrolleras den efter 3 dagar och om allting är okej så får man ett 
intyg som godkänner att du kan ta vaccin mot TBC. 

TBC (BCG-vaccin). Vår erfarenhet och rekommendation om ni behöver ta detta vaccin är att ni tar 
det så snart ni bestämt er för att åka. Och det beror på att det blir ett öppet sår som måste tas om 
hand noggrant under cirka 13 veckor innan det ska vara helt läkt. Det är enklare att ta hand om såret 
hemma i Sverige där vi inte vistas i en främmande bakterieflora även om det såklart också går bra 
att ha såret på plats. Man ska skydda såret vid duschning och bad men utöver det så ska det inte 
vara täckt av plåster utan vara öppet. Vi hade såret när vi var på plats i Filippinerna och badade men 
då använde vi sårsprit på såret hela tiden, men vi vet inte om det är rekommenderat av läkare. 

Japansk encefalit. Två sprutor med 1 månads mellanrum. 

Tyfoidfeber. 1 spruta senast två veckor före avresa. Det går att ta sprutan närmare avresedagen men 
det ger inte lika bra skydd. För att ha fortsatt skydd behöver man en ny dos vart tredje år. 

Rabies. Vi blev rekommenderade att inte ta vaccin mot rabies även om det finns rabies här. Det 
räckte att undvika kontakt med hundar, katter och andra rabiesbärande djur. Vad vi förstått så tar 
man vaccinet om man ska befinna sig på en plats som är väldigt långt från ett sjukhus eller om man 
själv ska arbeta med djuren. Vaccinet gör inte att man klarar av en rabiessmitta utan endast 
förlänger tiden innan man måste besöka sjukhus. För blir man biten så måste du i vilket fall som 
helst åka till sjukhus och få vård. 

Dukoral mot turistdiarré. Vi har fått förklarat för oss att dukoral inte är nödvändigt att dricka före 
avresa då den inte ger så bra skydd mot turistdiarré. Och skulle man få exempelvis kolera så ska 
man som normal frisk kunna klara av det ändå. Du kommer långt på handsprit och att tvätta 
händerna och att därtill vara observant på vad du äter. Se till så att det är varm mat som är 
genomstekt. Men det är upp till var och en att bedöma hur man vill göra.  

Stelkramp och polio. Som barn får man spruta mot polio och stelkramp under flera omgångar men 
är man över 40 år så kan det vara värt att se över sitt skydd för att ta den 5:e och sista sprutan som 
ska ge dig ett livslångt skydd. 

Malaria. Det finns myggor i Merida men ingen malaria. Det finns malaria på andra delar av 
Filippinerna dock så ska man resa till en sådan region kan det vara värt att ha med sig 
malariatabletter. Men biverkningarna av dom är också rätt jobbiga så det är bra att tänka igenom en 
extra gång innan. 

Allt det som vi ovan har skrivit har vi fått höra från den vaccinationsklinik vi fick hjälp av. Vi 
skriver det för att ge er en uppfattning om vad som behövs men ni bör själva rådgöra med er läkare 
vad ni behöver. Var ute i god tid med vaccin speciellt då vissa måste tas med mellanrum och att 
BCG-vaccinet också ger ett öppet sår under en längre tid. 
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I denna länk finner du också lite information gällande vaccin: 

http://www.reseradet.se/documents/2-14-Filippinerna.pdf 

I denna länk finner du priser på lite olika vaccin: 

http://www.norrlandskliniken.se/vaccination/priser/ 

- Visum 

Vår erfarenhet är att visum går jättebra att fixa på plats i Filippinerna. Man får 21 dagars visum 
direkt när du kommer till landet som är ett turistvisa utan kostnad. Därefter får man ansöka om 
förlängning allt eftersom. Vi ansökte om förlängning till 59 dagar (de 21 turistdagarna är då 
inräknade) direkt på flygplatsen i Cebu när vi anlände och det gick snabbt och smidigt.  

Den filippinska ambassaden som fanns i Stockholm, Sverige har lagt ner och slagit ihop med den i 
Oslo, Norge. Ska man ansöka via filippinska ambassaden i Norge så måste man dels göra det minst 
1 månad innan och skicka pass och papper till Norge och som vi fick uppgift om så ansöker du inte 
för ett visum utan du ansöker för inresa i landet och hur många inresor under en viss period som du 
vill ha. Men vi har också fått uppgift från en volontärkollega att det finns möjlighet att ansöka om 
59 dagars vistelse via ambassaden i Norge genom att skicka pass, dokument, foto och pengar. Vårt 
råd är ändå att söka direkt i Filippinerna så slipper du skicka papper och vad vi kan räkna oss till så 
kommer du undan billigare. 

Priser för visum: 

Att fixa visum direkt på flygplatsen i Cebu för 59 dagar kostade oss 2329 peso (visum) + 500 peso 
(expressavgift) = 2829 peso 

Enligt länken nedan så har dom höjt priset för att ordna visum så som vi gjorde för att få totalt 59 
dagar till 3030 peso allt som allt. 

Nästa förlängning kan du välja mellan att förlänga ditt visum en månad eller två månader och det 
kostar för alla personer över 16 år: 

1 månad: 4300peso (visum) + 50 dollar (I-card) + 500 peso (expressavgift för I-card) = 4850 peso + 
50 dollar (totalt 6853 peso) 

2 månader: 4800peso (visum) + 50 dollar (I-card) + 500 peso (expressavgift för I-card) = 5350 peso 
+ 50 dollar (totalt 7353 peso) 

Efter att man har förlängt 59 dagar och ska förlänga igen så måste man ha ett I-card som du får 
hjälp att skaffa i samband med att du ansöker om förlängning av ditt visa. Detta I-card eller det 
kvitto du har på att du betalt för ett I-card behöver du när du reser ut ur landet. Till oss sa de att du 
kommer inte ut ur landet om du inte har bevis på att du har ett I-card, dvs. I-card eller kvitto på att 
du har låtit utfärda ett I-card. Om man vill få sitt I-card så måste man hämta det personligen eller 
skicka någon i ditt ställe, men för att kunna göra det så behövs ett speciellt bevis från en advokat, så 
det är betydligt enklare att hämta det själv. Det tar en månad att tillverka kortet då det produceras i 
Manila och du hämtar upp ditt I-card på det kontor där du ansökt om förlängning. Ditt I-card 
förvaras på immigrationskontoret tills man hämtar det och ditt kort är giltigt i ett år och måste 
därefter förnyas.  
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På immigrationskontoret förväntar dom sig att du är välklädd. Det är inte tillåtet att komma i shorts, 
linne och flip flop utan långa byxor och något stiligt upptill som täcker axlarna och skor. Det kan 
hända att du inte blir insläppt ifall du är för lättklädd står det på deras hemsida. 

Det du bör ha med dig när du ska ansöka om förlängt visum är:  
− Kopia på passet, där man både visar sidan med foto på dig själv och sidan där stämpeln från 

din inresa i landet är (två kopior totalt). Dom kan också kopiera/scanna passet åt en på plats 
för en kostnad av 5 peso. 

− Ifall du förlängt ditt visum tidigare så är det väldigt viktigt att du har med kvitto på den 
förlängningen. 

− Vi blev också tillsagda att ha ett foto på oss själva och en kopia på vår hemresa från 
Filippinerna men det var inget vi behövde den gången vi ansökte, men skulle ändå råda att 
ha med dessa båda för att vara på säkra sidan. 

Mer information kring visum och kostnader finner du i denna länk: 

http://immigration.gov.ph/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=43 

- Mediciner att ta med om man blir sjuk på plats 

Sårsprit 

Handdesinfektion 

Alvedon 

Dimor (tabletter mot diarré) 

Resorb vätskeersättning (väldigt bra att dricka om du skulle bli magsjuk) 

Plåster 

Du behöver inte känna att du ska ta med dig mediciner mot allt du kan tänka dig bli sjuk av. Det 
finns välsorterade apotek i Ormoc och även flera vårdcentraler och sjukhus. Det finns även en 
klinik i Merida. 
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- Packlista 

Det är att rekommendera att ha en ryggsäck att packa och resa med då det är enkelt att bära runt på. 
Fodral till den kan vara värt men är inte nödvändigt. Det är enklare att checka in om du har fodral 
för annars går det som specialbagage. 

Att packa: 

− En extra telefon som du inte är rädd om är bra att ha på plats. Då kan du ordna ett filippinskt 
telefonnummer (rekommenderar Smart Buddy, det är bra och billigt) så är det lättare och 
betydligt billigare att kontakt dina vänner här i Filippinerna. 

− Vaccniationshäftet (det gula häftet som intygar vilka vaccinationer du har tagit) 
− Försäkringskort 
− Servetter/toapapper är värt att släpa på när man väl är på plats då det inte är så vanligt med 

toapapper. 
− Tofflor, typ crocs är bra. Flip flop funkar också men är lite sämre att gå och jobba i (särskilt 

om man ska arbeta och gå runt på farmen i Benabay) 
− Joggingskor att gå på längre tur i 
− Vanliga skor använder man typ aldrig men det kan vara skönt att ha ett par med sig ändå för 

man vet aldrig vad som händer på resan 
− Långbyxor har vi tagit med men det är onödigt då det är alldeles för varmt. Vi har bara 

använt shorts och linnen/t-shirts. Kan vara schyst med ett par finare shorts och ett par 
långbyxor utifall att det skulle behövas någon dag 

− En långärmad tröja om man har bränt sig och behöver skydd mot solen eller på kvällen om 
man vill skydda sig mot mygg 

− Keps eller hatt är bra mot värmen 
− Flygbiljetter 
− Pass 
− Myggnät är bra att ha då det är myggor på natten men man klarar sig utan också 
− Solskyddskräm 
− Hygienartiklar 
− Tamponger om du är tjej och använder det (annars finns det bara bindor tillgängligt att köpa 

i Merida) 
− En liten ryggsäck för dagsturer 
− Solglasögon 
− Handduk 
− Mediciner som nämns i den andra rubriken 
− Underkläder minst för en vecka då man svettas mycket och får byta ofta. Det är skönt att 

inte behöva tvätta så ofta 
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− Sockar, 2 par. De kommer väldigt sällan till användning, bara om man ska gå längre sträckor 
i jogginskor eller om man ska ut och träna. 

− T-shirts och linnen 
− Shorts 
− Säkerhetsväska för resan 
− Börs med bankkort och växlade pengar 
− Utskrivna dokument: flygbiljetter (viktigt att ha även för hemresan), försäkringspapper och 

kopia av pass 
− Myggstift 
− Reselakan kan vara värt, lite upp till var och en 
− Badkläder 
− Bibel 
− Bok 
− Öronproppar (bra att ha ibland då man ska sova eller vid någon bullrig båtresa) 
− Anteckningsbok och penna 
− Kortlek/spel 
− Mobiltelefon/kamera/mp3 med laddare 
− Adapter behövs på vissa ställen (finns universella uttag på skolan som passar våra svenska 

elprodukter men det finns inte överallt) 
− Ficklampa 
− Dator finns att låna i skolans datorsal och Internet via WIFI finns på FHP’s skola. 
− Körkort 
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- Flygresan till Filippinerna 
Checka in minst 2 timmar innan flyget går. 

Handväska är att rekommendera, det här packade jag i min: 

- Säkerhetsväska med pass, flygbiljetter och plånbok 

- Mobiltelefon 

- Snacks är värt om man har svårt att äta flygmat + om man blir sugen 

- Bok 

- Nackkudde, ögonbindel och öronproppar är skönt att ha på flyget 

- Ha inga viktiga eller värdefulla saker i ditt bagage då det kan komma bort på resan – Alla 
värdesaker i handbagaget! 

- Dator  

- Ha sköna kläder på resan som du också kan ha användning för på plats 

- Skönt med deodorant, tandborste och liten tandkrämstub (max 100 ml per flaska) 

- Vattenflaska 

- Mp3/Ipod/Mobil om man gillar att lyssna på musik 

Visum är värt att fixa direkt på flygplatsen som sagt. Om du ska stanna längre än 21 dagar stå då 
inte i kö för visum utan gå direkt till någon vakt och fråga om hjälp att ansöka visum för en längre 
tid. 

Taxi från Cebu flygplats till stan ska inte kosta mer än 350 pesos (ingen taximeter). Man kan också 
åka någon delad taxibuss och det kan vara billigare. 

Rekommenderar att stanna en natt i Cebu på hotell om man ska vidare till Merida sedan. Det finns 
ett hotell på gångavstånd (5 min) från kajen som heter Hotel Pier Quattro som är prisvärt (runt 1300 
peso för ett dubbelrum). Då kan man få sova ut, duscha med varmt vatten, vanlig toalett och äta bra 
frukost vilket kan vara väldigt skönt efter en lång flygresa. Dom har också ett köpcentrum som 
heter SM Galleria där du kan finna uttagsautomat, Pizza Hut, Mc Donalds, Starbucks Coffee, 
Forever 21 och massa andra butiker, en stor matbutik och mycket annat. 

I köpcentrumet kan man även köpa ett filippinskt kontantkort. Rekommenderar att köpa Smart 
Buddy simkort för 40 pesos, ett prisvärt och bra alternativ. Sedan måste man ladda det med pengar 
vilket du också kan göra i gallerian.  

Om du har Telia eller Halebop i Sverige så måste du i förväg anmäla dig att du åker till Filippinerna 
för att numret ska fungera där, vilket i alla fall Telia tar en avgift för. Med Smart Buddy sms:ar man 
till Sverige för 15 peso och inom Filippinerna är det gratis att sms:a. Det kostar lite mer att ringa, 
cirka 7-9 peso per minut och att ringa till Sverige är väldigt dyrt utan att ha någon exakt prislista på 
det. 

Färjan från Cebu till Ormoc (staden närmast Merida) heter Supercat och går från Pier Quattro 
(Färjekaj 4) 3 gånger per dag. Att köpa biljett till Supercat gör man smidigast på deras biljettkontor 
nere vid Pier 4 och det kostar runt 750 peso per person. Vad vi lyckades se så var det också billigast 
att köpa direkt där. Innan färjan går måste du vara på plats 45 minuter innan för incheckning. Resan 
med Supercat tar cirka 2 ½ timme. Det finns också en vanlig färja som tar ca. 5 ½ timmar och den 
kostar 400 peso per person. 
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Du behöver varken boka hotell eller biljett till Supercat på förhand om ni stannar en natt i Cebu. Det 
finns bra och billiga hotell att välja mellan om det skulle vara fullt någonstans. Det är ju surt att inte 
kunna utnyttja varken hotellnatt eller färjebiljett om flyget skulle bli mycket försenat också. 

Buss från Ormoc till Merida kostar 30 peso per person och tar allt från 40 minuter till 1 timme 
beroende på hur sakta chauffören kör och traffiken såklart. Det ska stå Isabel på bussen mot Merida 
och Benabay. Att åka bil från Ormoc till Merida tar ca. 35 minuter. 

Ett annat alternativ är att flyga till Manila för att sedan ta inrikesflyg till Tacloban City. Därefter så 
är det 3 timmar med bil till Merida men det finns även bussförbindelser. 

- Prisexempel på flyg 

Detta är ett prisexempel: 

Arlanda - Hong Kong 

Hong Kong - Cebu 

Tur och retur: ~ 6500-8000 SEK per person. 

Arlanda - Hong Kong 

Hong Kong – Manila 

Tur och retur: ~ 6000-8000 SEK per person 

Manila - Tacloban 

Tur och retur: ~ 200-500 SEK per person 

OBS! Du måste ha en hemresa bokad för att få komma in i landet. 

Detta är bara ungefärliga priser för att ge en idé om hur mycket det kan kosta. Det lönar sig att 
lägga ner tid på att leta en flygresa då priserna kan variera rätt mycket. Priset verkar variera 
beroende på hur nära man bokar innan avresa, när på året man väljer att åka och längden på 
vistelsen. 
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Diverse 

- Om du reser från Afrika så måste du ha med intyg på att du är vaccinerad mot gula febern, 
annars finns det risk att du inte får komma in i landet. 

- Spara kvitton om ni blir sjuk för att ta med till ert försäkringsbolag för ersättning. 

- Växla lite pengar hemma så har ni lite grann med er. Om ni fixar visum på plats, se då till att 
ha växlat pengar till peso så ni kan betala för det. 6000 peso är rätt bra att ha med. 

- Se över ditt bankkort angående avgifter utomlands. Ica banken är ett bra förslag på bank att 
ordna då de inte tar någon avgift för uttag utomlands. 

- Ordna en reseförsäkring och skriv ut papper på att du har en försäkring. 

- Kolla giltighetstiden på ditt pass. Det måste gälla 6 månader efter ni reser hem från utlandet. 

- Ta kopia på passet att ha på mailen 

- Skriv ut diverse dokument så som försäkringspapper och flygresebiljetter 

- Skriv ner den adress du kommer att bo på i Filippinerna. Du behöver den när du fyller i 
inresepapprena på flyget. 

- Vid utresa från landet måste du betala en utreseavgift (terminal fee) på cirka 750 peso 

- Kolla med Andreas Pettersson eller annan på plats om ni kan få deras telefonnummer ifall 
att något skulle inträffa under resan. 

- Det finns många behov här i Filippinerna och så även i Merida med omnejd. Så en god idé 
som vi gjorde, som är helt frivilligt såklart, är att starta en insamling av pengar, höra sig för 
med familj och vänner om de vill skänka pengar. När du sedan är på plats möter man många 
människor i behov och det finns väldigt många man kan få hjälpa. Pengarna kan verkligen 
få gå direkt till människor i nöd. 

- Mellan 8 april → är det 1 ½ månads sommarlov 

- 14 juni → 18 mars är FHP:s skola öppen måndag till fredag 08:00-12:00 med totalt fyra 
olika klasser varje dag. 

- 14 december → 14 januari är det jullov 

- Sommarskola bedrivs också cirka tre veckor efter sommarlovet startat för de elever som 
behöver extra stöd och tid. 

- Tänkt på att om du sänder post till organisationen så kan ta det några månader. Så en ide kan 
vara att sända det med DHL eller till ett valfritt hotell i Ormoc. Då kan det gå snabbare.  

Körkort 

Om ni kommer åka runt mycket här i Filippinerna med motorcykel eller bil så är det värt att fundera 
på att ordna ett internationellt körkort. Det kostar 350 kr och tar cirka tre veckor att ordna. Du kan 
ansöka om det på motormännens riksförbund. Vi har också hört att man kan få sitt körkort översatt i 
Ormoc men vet inte riktigt hur det fungerar eller vad det kostar. Att köra lite grann i Merida med 
omnejd verkar inte vara något större problem utan internationellt körkort. Men blir man stoppad så 
behövs ett internationellt körkort så det är upp till var och en att avgöra. 
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I Merida 
Det finns några affärer att handla mat i på plats. Det finns också en marknad, ett bageri och lite 
andra små affärer och allt är samlat nere vid hamnen. Om man vill storhandla så är det till Ormoc 
man får bege sig. 

Drick inte vattnet ur kranen utan köp vatten på flaska. Det finns även stora vattenbehållare som dom 
flesta har hemma hos sig som man återfyller flaskorna ur. En stor flaska på 25 liter kostar 25-30 
pesos om man har en stor behållare sedan tidigare. Att köpa en för första gången kostar 220 peso. 
Sedan när den är slut så går man och får den diskad och uppfylld igen. Dom flesta man bor hos fixar 
det åt en, dvs. köper en sådan stor som man kan ta av då de vet att vi utlänningar inte klarar av deras 
kranvatten så bra.  

Det finns en uttagsautomat i Merida men den vet vi inte hur den fungerar med avgifter och 
internationella kort. Vi fick tips att ta ut på PS bank i Ormoc då den banken inte tar en avgift på 200 
peso för varje uttag om man har Visa-kort till skillnad från de flesta andra banker i Filippinerna. 

Ica banken tar i sig ingen avgift på uttag utomlands men dom har Mastercard och där tar PS bank 
200 peso per uttag så det är värt då att ta ut max beloppet 10000 peso när man väl vill ta ut. Man 
kan ta ut flera gånger på rad samma dag. 

Vi hade Ica banken Mastercard. Där kan man ställa in vart det ska fungera om man loggar in på 
deras Internetbank. Det kostar 20 kr/månad och går snabbt att fixa (fick det efter en vecka och 
koden kom efter ytterligare en vecka). Det står på hemsidan att det tar 1 månad men vi fick det 
snabbare (inget man ska planera för dock). 

Restider: 

Ormoc – Merida (På bussen står det Isabel) Buss 40 min – 1h 10 min (beroende på trafik). Bil 
35min. 

Merida – Benabay (farmen) (På bussen står det Isabel) Buss 15-20 min. Bil 10 min 

Merida – Tacloban Bil ca. 3 timmar 

Bussen från exempelvis Ormoc går endast 1-2 turer efter det blivit mörkt. Den sista bussen åker 
runt 18-19. Efter det finns det multicab som är dyrare att åka med på kvällen, normal taxa är 30 
peso. Det finns även ett alternativ att åka med minibussar som har aircon men dom är då lite dyrare, 
70 peso per person. Dom går inte heller hur sent som helst utan bara fram till kl 21. 

Det sista alternativet att ta sig hem sent på kvällen från Ormoc till Merida är att hyra en tricycel 
(motorcykel med sidovagn) som kör en till Merida. Det tar lite längre tid och kan kosta runt 
350-400 peso för hela resan, men det kan vara ett värt alternativ om man är några stycken som delar 
på det. 

OBS! Vi har försökt att skapa en så heltäckande guide som vi bara kan. Men vi har säkert missat 
något så ta tid att fundera igenom lite själv :) Observera också att priser, visumvillkor m.m. kan 
ändras över tid. 
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