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 טייוואן

, באגמים, פרוסה שרשרת הרים מרשימה וירוקה טבולה בנהרות, במזרחה. מרהיבה בנופיה ההרריים
כאשר הפסגה הגבוהה ' מ 0333שרשרת זו עטורת פסגות של מעל . רות טבע נהדרותבמעיינות חמים ובשמו

 . מערב האי הוא איזור פורה ובו מרוכזת עיקר האוכלוסיה .Mount Yushan) )' מ 0333מגיעה לכמעט 
קוריאה הדרומית , יחד עם יפן)נחשבת  לאחת המדינות המפותחות ביותר במזרח אסיה 

טכנולוגיה גבוהה ומערכות מודרניות עם שורשים ענפים אל העבר  המדינה משלבת(. וסינגפור
בבירה הסואנת .  לרבות קבוצות אתניות שבטיות מאוסטרליה מחד ומסיביר מאידך, והמסורת

אלו . מצוי מוזיאון הארמון הלאומי שידוע באוצרות המדהימים השמורים בו, טייפה, והמודרנית
י "ע 9101-אין למצוא בכל סין משום שהם נלקחו ב שכיות חמדה מתקופת סין העתיקה וכמותם

המבנה שהיה עד לפני , עוד בעיר שוקי לילה ססגוניים. אי קאי שיק'הצבא הלאומני הנסוג של צ
באי שישה פארקים . ועוד כהנה וכהנה( 'מ 931)שני בגבהו " רק"שנים ספורות הגבוה בעולם וכיום 

צלילות החופים . טבע וולקני ופסטורלי מרשיםבהם ניתן לצפות ב. לאומיים נבקר בחלק מהם 
העיר טאינאן היא העיר העתיקה . והאגמים בצבע הטורקיז הם עוד סיבה להכין את המצלמות

 .  ובארכיטקטורה המיוחדת שלהם" המקדשים 933העיר בת "ביותר בטיוואן והיא ידועה גם בשם 
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  הטיול מסלול

 ( Taipei)  טייפה – א"ת  2-1 ימים

 לשעת בהתאם.  למלון העברה.  טייואן בירת טייפה אל תביאנו ביניים יעד דרך טיסה

דרך למלון נבקר באחד משווקי הלילה המפורסמים של . העיר עם היכרות סיור יערך ההגעה

 (  לילות 0)  בטייפה לינה.  העיר 

  וסביבתה אתריה טייפה 5-3 ימים

 עד. האוכל על נפסח ולא בשווקיה באתריה קרנב ,העיר עם הכרותינו את נעמיק אלה בימים

 טייפה בו שוכנת כיום. וירקות אורז( Danshui) דאנשוי נהר בעמק גידלו רב לא זמן לפני

(Taipei )בעיר רואים האנשים רוב. טיוואן של השוקק והתרבותי השלטוני, המסחרי המרכז 

ר המרתקים באזור נסייר באתרי העי. שלה העצבים מרכז ואת טייוואן של לבה לב את

 מוכר שהיה 141 לטאיפיי  נעלה, מאוקונג בגונדולהבקר  גם נ.המפרץ ובכפרים שמסביב  

. טאיוואן בירת בטאיפיי הנמצא שחקים גורד הוא, טאיפיי העולמי הפיננסי המרכז בשם בעבר

 ליפה'ח' בורג לפתיחת עד 4440 משנת בעולם ביותר הגבוה כבניין רשמית דורג המבנה

  לינה טייפה. 4414 בשנת בדובאי

 ( Nantou)  נאנטו -טייפה   6 יום

 השייט לאחר"  ירח -שמש"  ששמו באגם נשוט . נתחיל  את הטיול בחלקיו האחרים של האי 

 לינה. פירות בקטיפת ונתנסה הכפריים לחיי נתוודע מקומית בחווה היום שארית את נבלה

 (  לילה 1)  בחווה

 (  lishanA)  –אלישאן  שמורת הטבע –נאנטו  –7יום 

במרכז האי ניתן לפגוש נוף שונה לגמרי .בדרכנו לשמורת אלישאן נבקר במטעי התה של טייואן 

 Alishan National Scenic) שמורת הטבע אלישןבמרכזה משתרעת . בדמות שרשרת הרים נישאים

Area) ,באזור זה נמצאת . בו ישנם נופי הרים ויערות ונחלים מפכים, ביב התייריםאזור יפהפה וח

 . מטר מעל פני הים 3,,,3המתנשא לגובה , (Yushan)הר יו שאן  –הפסגה הגבוהה ביותר במדינה 

אז . המתרחש לרוב עם זריחה או בשעות הדמדומים" ים העננים"האטרקציה המרכזית באזור היא 

ללא ספק . לבן וצמרירי עוצר נשימה" שטיח"ויוצרים , השטח שבין הפסגות ממלאים עננים נמוכים את

ולטפס טרם הזריחה לאחת מנקודות , סיבה טובה מספיק לכוון את השעון לשעה בלתי אנושית בעליל

העצלנים יכולים לוותר על ההליכה (. Zhushan; ושאן'אחת המרשימות שבהן נמצאת בהר צ)התצפית 

 . בת לפסגהולתפוס אוטובוס או רכ

כיום . בתחילת המאה העשרים נבנתה באלישן מסילת ברזל שנועדה להעברת העצים שנכרתו במקום

אל  Chiayiקילומטר מתחנת  34-במסלולה המקסים בן ה, רכבת זו משמשת כאטרקציה תיירותית

 . תחנות 11-הכולל כשמונים גשרים בנוף הירוק ו, Zhaopingתחנת 

 ( לילה  1) לינה באזור 

 

 

 

http://www.ali.org.tw/


 

 טיולים עם מעוף - מעוף הציפור

Bird's View – Tours With Different View 

 tsipor1@bezeqint.net|  450-4311330|  אילן ציפורה

 (  Kaohsiung) -קאוסיונג(  Tainan)  – טיינאן  -נאנטו -8 יום

 נבקר בדרך. טייואן של ביותר הגדול והנמל באי בגודלה השניה העיר קאוסיונג לכיוון ניסע

 והעתיקה בגודלה הרביעית העיר הינה וכיום טייוואן של כבירתה בעברה ששימשה בטיינאן

 יש בטיינאן. פורה מישורי באזור, טייוואן בדרום המערבי בחוף שוכנת היא. במדינה ביותר

 ופסטיבלים מקדשים של עצום ריכוז, הדורות במהלך שנשתמרו רבים היסטוריים אתרים

. לוטוסים בריכתוב "האהבה נהר"  של יפהה בנוף עוברת הנסיעה. מעניינים בודהיסטיים

 ( לילה 1) באזור לינה .ליוהו בשוק נבקר בלילה

 ( Taitung)  טאיטונג -קאוסיונג  9 יום

  האקאה של בכפר נבקר בדרך"  טייואן מזרח"  שמה שפרוש טאיטונג לכיוון בנסיעה נמשיך

 (Hakka  )(  לילה 1)  טאיטונג לינה . חמים מעיינות יש שנשהה במלון.  לטיטונג ונגיע 

 ( Hualien) הואהליין– המזרחי החוף 11 יום

 באחד נבקר. למים הנופלים בצוקים מלווה רחיהמז החוף לאורך מרהיבה בנסיעה נמשיך

 .  נלון שם להואליין נגיע ערב לקראת.  מקומיים בריקודים ונחזה בדרך המקומיים הכפרים

 (  לילה 1)  הואהליין לינה

  טייפה –(  Taroko)  טארוקו קניון 11 יום

 לאורך משךנ הקניון. בטייוואן ביותר המרהיב הטבע אתר, הסמוך( Taroko) טארוקו ערוץ

 הכניסה מעל הנצחי האביב מקדש. גועש לנהר המשתפלים תלולים צוקים של מ"ק ,1

 מפל על ויושב טארוקו אוטוסטרדת בניית במהלך שנהרגו העובדים 054 לזכר נבנה, לקניון

 ההר במעלה אחד קילומטר בדיוק המתחיל( tunnel hike) המנהרה מסלול. מים

 למפל מרהיבים נופים ובין מים נוטפת מנהרה דרך המוביל הליכה מסלול הינו, מטיינסיאנג

 טבעיים מעיינות הם( Wenshan) בוונשאן החמים המעיינות. לו ומעבר(  Paiyang) פאייאנג

 (  לילה 1) טייפה לינה.  לטייפה נחזור הסיור בסיום. מאוד נעימה בהם והרחצה

  א"ת – טייפה 21 יום

באתר ההנצחה , יאון האומנות המפורסם של העיר נשלים את הסיור בטייפה בביקור במוז

  - 13יום ) אליה נגיע למחרת  א"לת ביניים יעד דרך אן קאי שיק בשעות הערב נטוס'לצ
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 מטיילים  15מינימום 

 $   0115: זוגי בחדר לאדם הטיול מחיר

 $ 44, בחדר ליחיד תוספת

 $ 1565אדם בחדר זוגי מטיילים מחיר הטיול ל 11-11במידה והקבוצה תמנה בין 

   כולל המחיר

 ( כמפורט בדף האחרון  ביניים יעד דרך)  א"ת – טייפה -א"ת – בינלאומיות טיסות

  נמל מסי

 ( כוכבים  5ו  0)  ראשונה דרגה מלון בבתי לינה

 עד ארוחת צהריים ביום האחרון    ,.14  -מ-המלא כלכלה

 עוזי מייבום  –מדריך ישראלי 

  הטיול ורךלא צמודה תחבורה

  ריקודים מופע

  בתוכנית האתרים לכל כניסות

  אנגלית דובר מקומי מדריך

  המקומיים השירותים לנותני  טיפים

   כולל אינו המחיר

  הכלולות בארוחות שתייה

  ומטען רפואי בטוח

  כולל המחיר בסעיף מופיע שאינו מה כל

 

 דמי ביטול 

 44-31  דולר 154 –יום לפני היציאה לטיול 

 31-44  דולר 014 –יום לפני היציאה לטיול 

 44-10  דולר 1444 –יום לפני היציאה לטיול 

 1-10  דולר 4544 –ימים לפני היציאה לטיול 

 מלוא מחיר הטיול -ימים לפני היציאה לטיול  1-פחות מ 

 ל יחולו דמי ביטול על כרטיסי הטיסה מרגע הכירטוס "בנוסף על דמי הביטול הנ 

ערבי חג וימי , לא כולל ימי שישי ושבת)' ה-'י ימי העבודה בארץ ימים אמניין הימים לפ* 

 (חג
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 במידה ולא יהיה מקום הרמה תשמר  –המלונות עליהן מבוססת ההצעה 

Taipei- Howard Plaza Hotel  

 

Nantou- Taiyi Red Maple Resort  

 

Alishan- Alishan House 

 

Kaohsiung- Grand Hi-Lai Hotel  

 

Taitung- Luminous Hot Spring Resort & Spa 

 

Huallien- Leader Hotel Browan Village 
 

 

 :לוח טיסות 

 הלוך 

 ( 15.0)  44:45נחיתה  -41:05 –איסטנבול  –א "ת -10.0

  11:34נחיתה  -44:44 –טייפה  –טאיסנבול  -15.0

 חזור 

 (  44.0)  40:45נחיתה  -41:14 –איסטנבול  -טייפה -45.0

  41:04 -44:35 -א"ת –סטנבול אי -44.0

 


