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 המסע המופלא אל הלב של אסיה

 טיול הבוטיק המקיף בטייוואן
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 תמצאו את כל מה שחיפשתם... ןבטייווא

  

 עשירה ומגוונת תרבות מסקרנים רוחחיי 
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 יוצא דופן עולם קולינרי טבע עוצר נשימה
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-הדרום חופיה מול אסיה, במזרח הממוקמת ,טייוואן
 לאורך כינויים מספר לעצמה רכשה סין, של מזרחיים
 – )מפורטוגזית היפה" "האי אסיה", של "הלב – ההיסטוריה

 הם אלו כל הסינית"... "הרפובליקה פורמוזה"(, "איליה
 והמיוחד. הקטן באי שקיימים והעושר למגוון טובה דוגמא

 ערים הכוללים קמ"ר 36,000 קטן... כך כל לא הוא למעשה,
 דרמטיים, הרים רכסי ציוריות, עיירות ותוססות, מודרניות

 ולגד אוקיינוס וכמובן צבעוניים, מקדשים חמים, מעיינות
 שביניהם תושבים, מיליון 24 נהנים אלו מכל מסביב. ותכול

 ילידים וגם מסין, הגירה גלי במספר שהגיעו מהגרים
 ותרבותם שנים אלפי עשרות לפני כבר באי יושח אבוריג'ינים

 נוכחת. עדיין הייחודית

 והיפנית האירופאית השליטה השפעות המגוונת, האוכלוסיה
 רוח חיי יוצרים – הבהוו המערב עם והקשרים בעבר
 ומעוררת מסקרנת תרבות משובח, קולינרי עולם מרתקים,

 במינו. מיוחד למקום טייוואן את והופכים השראה,

 על טייוואן
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 לין, מרגוליס מיטל ידי על  2012-ב נוסדה Taiwanit חברת  
 לקהל הייחודית טייוואן תרבות את להנגיש שאיפה מתוך

 ערך. רב ותיירותי תרבותי ידע של חשיפה ידי על הישראלי,

 הקסומה טייוואן עם ההיכרותש מאמינים Taiwanit-ב אנו
 מגוון ,מרתקת לתרבות ולהציץ דלת לפתוח זדמנותה היא

 עוצרי נופים ייחודי, קולינרי עולם עשירות, פילוסופיות
 של מרתק מארג מבטאה אנושי נוף -הכל ומעל נשימה,

 ומערב. מזרח וחומר, רוח ומודרניות, מסורת

 מקומות וללמוד להכיר ביותר הטובה הדרך כי מאמינים אנו
 העולמות את ומכירים שם החיים האנשים דרך היא חדשים

 הגדול המושג מאחורי שנחבאים יומיים-והיום העדינים
 ואנו ,Taiwanit-ב עבודתנו את מנחה זו גישה ת"."תרבו

 ללקוחותינו. הלאה אותה מעבירים

 ,טייוואן של המרתק העולם את בפניכם לחשוף גאים אנו 
 שמסע מי כל בפני חדשות הזדמנויות לפתוח ומתרגשים

 .הזה המיוחד למקום אותו הביא חייו

 על 



 

 Taiwanit-כל הזכויות שמורות ל  ©

 

  

 ?         למה לטייל עם
 מנת על ניסיוננו, ומתוך בקפידה נבחרו שלנו המסלולים *

 הישראלי. למטייל להתאים

 תרבות רוח, על בדגש בעברית, עומק סיורי מציעים אנו *
 -לין מרגוליס מיטל ידי על מועברים אשר וקולינריה,

 .טייוואן לתרבות ומומחית Taiwanit ייסדתמ

 5-4 ברמת ביותר, המומלצים המלונות עם עובדים אנו *
 בוטיק. מלונות או כוכבים

 חוויות מספקים וכך מבפנים, טייוואן את מכירים אנו *
 דיות.ייחו תרבותיות

 קולינרית חוויה לכם שתהיה נדאג אנו סיבה, מאותה *
 .ומשובחת עשירה

 בטייוואן. מומחים ע״י מקצועיים וייעוץ ליווי מספקים אנו *

 ביותר. הטובים המקומיים המדריכים עם עובדים אנו *

 בטייוואן ביקורכם את להפוך מבטיחים ואנ *
 נשכחת! בלתי לחוויה
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 המוצע מסלול הטיול
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 טעימה ראשונה מהקסם של טייוואן: 1יום 

 הרוח, עולמות  עם ראשונה בהיכרות בטייוואן המסע את נפתח  
 מיטל )בעברית( תלווה היום כשאת האי, של והקולינריה התרבות

 .Taiwanit מייסדת לין, מרגוליס

 ,לונגשאן מקדש – בטייפה ביותר החשוב במקדש נבקר היום במהלך 
 על קצת נלמד שם העיר, של העתיק הרחוב ,חואה-די רחובב נסייר

 את נכיר כן, כמו קולינריות. הפתעות לנו יצפו גם ושם סינית רפואה
 מארוחה ונהנה ,הוטל גראנדב טייוואן של המודרנית ההיסטוריה

 אחה"צ בשעות העיר. של הדגים קשוב יפנית בהשפעה משובחת
 במקדש נבקר שם ביופיים, המרהיבים קונג-מאו הריל ברכבל נעפיל

  מקומיים. מאסטרים אצל מסורתי תה בטקס ונשתתף דאואיסטי

 - הבטייפ לינה -
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 נופים פראייםל בין מסורת  -טייפה: 2יום 

 ותרבות! מסורת וגם מרהיב טבע גם – העולמות מכל ונהנה טייפה איזור את לחקור נמשיך המסע של השני ביום  

 גפיםבא נסייר בעולם! ביותר הגדול הסיניים האמנות חפצי אוסף את שמציג המרשים הלאומי הארמון מוזיאוןב נבקר
  העתיקה. הסינית ההיסטוריה לעומק ונצלול עוד,ו סינית קליגרפיה צלן,פור ג׳ייד, עבודות הכוללים המוזיאון של השונים
 בין נשימה, עוצרות תצפית מנקודות נהנה שם ,טייפה בצפון הממוקם שאן יאנגמין הלאומי פארקל טיולנו את נמשיך

  לעונה(. )בהתאם קליל הליכה במסלול ונצעד באיזור, המתרחשת הגעשית הפעילות על היתר
 מהמגוון לטעום נוכל שם ,בטייפה הגדול הלילה שוק ,שילין הלילה שוקב טיפוסי טייוואני בבילוי העשיר היום את נקנח

 המקומיים. הרחוב מאכלי האינסופי

 - פהבטיי לינה -
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 טייוואן בניחוח של פעם: 3ום י 

 במרכז השוכנת לוגאנג העיירה עבר אל מטייפה נצא  
 לוגאנג טאיצ'ונג. מהעיר רחוק לא המערבי, החוף

 המקומות אחד והייתה נמל כעיר בעבר שימשה
  סינים. מהגרים הגיעו אליהם הראשונים

 נשוטט - פעם" של "בניחוח טייוואן נחווה בלוגאנג
  ,העיירה של הישן רחובבו הקסומות בסמטאות

  ביותר היפים מהמקדשים בכמה רונבק
 הים לאלת קדשהמו הו-טיין מקדש ביניהם באי,

 .מאטסו הדאואיסטית,

 - בטאיצ'ונג לינה -
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 חיראגם השמש וה שלוות: 4 יום

 העיר שבפאתי הצבעוני בענן הקשת כפרב פו יונג הואנג המקומי האמן של והמרגש האופטימי בסיפורו היום את נפתח   
  .שלו הייחודי הציור לסגנון גם נתוודע שם ,טאיצ'ונג

 פופולרייםה התיירות מאתרי אחד אתו בטייוואן הגדול המים מקור את המהווה והירח השמש אגםב לטבע נחזור מכן לאחר
 האווירה את ונחווה הסיני האלים פנתיאון את נכיר שם הייחודי, וו-ןוו מקדשב נבקר כן, כמו משגעת! מתצפית נהנה ושם ,באי

 יצא השביעית במאה אשר ,ג׳אנג שואן לנזיר כולו המוקדש קטן בודהיסטי מקדש -הקדוש הנזיר מקדשב וגם המקומית,
  לסין. הבודהיסטיות הסוטרות את להביא במטרה להודו למסע

  .האגם על ומרגיע פסטורלי שייטב הגדוש היום את נסיים

 - והירח בשמש באגם לינה -
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 החותם שהשאירו היפנים: 5ום י 

 את שהותירה היפנית התרבות מן מעט נטעם היום  
 באי. יפנית שליטה של שנים לאחר בטייוואן, חותמה

 וגידי אהרוני שגם הקסום ז'ושאן הבמבוקים יערב נבקר
 יפני באיזור נסתובב המופלא, ממסעם כחלק אליו הגיעו

 טייוואן על היפנית ההשפעה את נרגיש שם ומדליק,
 התרבויות, שתי של המשותפת ההיסטוריה על ונלמד
 הנצחה אתר למעשה שהוא ווצ'אנג מקדשב נעבור

 ,בטייוואן שהיו הרסניותה האדמה מרעידות לאחת
  .פולי שבעיירה יקבב מסורתי סאקה קצת נטעם לסיוםו

 - והירח בשמש באגם לינה -
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 הבירה הקדומה –טאינאן : 6יום 

 ,טאינאן לעיר ונגיע המערבי בחוף דרומה במסלולנו נמשיך היום
 ארוכה היסטוריה להו טייוואן, של כבירתה בעבר שימשהש

  .ומעניינת

 זילנדיה תצודמב הולנדית כקולוניה העיר של תקופתה על נלמד
 קונפוציוס מקדשוב ,17-ה מהמאה פרובינשיה מצודתבו

 כמו .הרוחנית" בירהה" מכונה עדיין טאינאן מדוע נבין המפורסם
 העץ ביתמ נתרשם גם שם , השוקק אנפינג רובעב נבקר כן,

 עליו. השתלטו הענק ניאןאהב עץ ששורשי המסתורי

 אוכל לחובבי עדן לגן המקומיים בקרב תנחשב אגב, טאינאן, 
  בעיר! הביקור במהלך ליהנות נדאג הזה מהתחום גם אז הרחוב,

 - בטאינאן לינה -
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 טייוואנינמרים, דרקונים ובודהיזם  :7יום 

 

 

  

 מהמסורות כמה עוד על ונלמד האי של הדרומי חלקו את נכיר היום
 הטייוואנים. של המיוחדות

 ניכנס ושם טייוואן, דרום של האיקונים הסמלים אחד ,הלוטוס אגםב נבקר
 ובמזל. בברכה לזכות כדי הנמר של הפה דרך ונצא הדרקון של הפה דרך

 גם נראה שם ,אןש   גנ  א  גו   פו   ,בטייוואן הגדול הבודהיסטי מנזרב גם נבקר
 האגף את וגם הנזירים( של והלמידה הלינה איזור )שהוא הישן האגף את

 (.לבודהיזם חינוכי ומרכזי יאוןכמוז )שמשמש החדש
 צמחונית ארוחה נאכל כשבצהריים קולינרי, ממגוון נהנה כן, כמו

 - גאושיונג בעיר אה  -ליו   הלילה שוקל נצא ובערב במנזר, היסטיתבוד
 בטייוואן! המפורסמים הלילה משווקי אחד

 - בגאושיונג לינה -
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 מתופפים וטובלים: 8יום 

 

  

 וטבע. תרבות של מושלם לשילוב נדאג היום גם

 מקומית. להקה של ביותר מלהיב תיפוף מופעב היום את נפתח
 ההרים רכס את נחצה בה ביופיה, מרהיבה לנסיעה נצא מכן לאחר

 אשר הכפרי טאידונג מחוז עבר אל האי של והדרמטי המרכזי
 תרבות משגשגת, בחקלאות המתאפיין האי, מזרח-בדרום

 אחד מצד גבוהים הרים של נשימה עוצרי ונופים אבוריג'ינית,
 מאחה"צ נהנה המשגעת הנסיעה אחרי השני. מהצד והאוקיינוס

 ואת הגוף את נרגיע- הטבע בלב הממוקם ספא במלון מפנקים
 .מקומי ריקוד מופעב ונצפה ,חמים במעיינות טבילהב פשהנ

 - חמים( מעיינות ספא )מלון ןג'יב בעיירה לינה -
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הטייוואנים ג'יניםישל האבור ם סיפור: 9יום   

 

  
 האי! של מקסיםוה המזרחי החוף את ורלחק נתחיל היום

 טאידונג בין העובר המזרחי הבקע עמק בכביש סעינ 
 פסטורליים נופים בו למבקרים ומציע חואליין לבין

 כפרב נבקר ובועטת. חיה אבוריג'ינית ותרבות
 של סיפורם את נשמע שבו הבונון בני של נייאבוריג׳

 על רגועה מרכיבה ונהנה ,הטייוואנים ניםיאבוריג׳ה
 עבר אל צפונה נמשיך .הפורים האורז שדות בין אופניים
 כדור של הסרטן חוג את נחצה ובדרך חואליין, מחוז

 האי. של טרופי-הסאב לאיזור נעבור בכךו הארץ

 - רוקואט הלאומי בפארק לינה -
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  פנינת הטבע של טייוואן – : טארוקו11ום י 

 טייוואן, של הטבע לפנינת נחשב טארוקו הלאומי הפארק
 !ממנו נהנה אנחנו גם והיום

 משמעות בו האבוריג'ינים, הניבים מאחד גיעמ "טארוקו" השם
 האבוריג'יני טארוקו שבט ואכן ,ונהדר" "מפואר היא המילה

 של שפע עם ,חיים ומלא הררי בפארק מדובר .באיזור חי עדיין
  הליוו נהר ידי על נחצה הוא יחודיים.י חיים בעליו צמחייה

 צבעוניים. שיש קירות בעלי עמוקים קניונים יוצר אשר המרשים
 לחוות נוכל היום במהלך נשמע! שזה כמו לפחות יפה זה וכן,

 מסלוליב בהליכהו מהממות נוף תצפיות במגוון זה כל את
 למטיילים. המותאמת קושי בדרגת הליכה,

 - רוקואט הלאומי בפארק לינה -
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 לגלות את "איליה פורמוזה": 11יום 

  
 המרשימים הכבישים באחד דרכנו את נעשה כאשר היום,

 נתנו הפורטוגזים מדוע נבין ,אילן למחוז בדרך באי ביותר
 היפה"(. )"האי פורמוזה" "איליה השם את לטייוואן
 צוקי של המרהיבה בתצפית נעצור לשם בדרכנו
 ואומנות לפולקלור מרכזב נבקר וכשנגיע ,צ'ינגשוואי
 לאי. הייחודיות האומניות מגוון את נכיר שבו ,טייוואנית

 מאכל הכנת של ייחודית מחוויה נהנה אחה"צ בשעות
 הלילה בשוק היום את ונקנח ,לאיזור האופייני מקומי

 .אילן של והטעים התוסס

 - באילן לינה -
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 של צפון טייוואן הקסם: 12יום 

 היתר, בין נבקר, טייוואן. צפון של המשגע האיזור את נכיר היום  
 ובו האוקיינוס, חוף על ממש שנמצא ייליו הגאוגרפי פארקב

 אותם גילפה הרוח אשר חול אבן עשויים סלעים לראות ניתן
 השוכנת ג'יופן יוחדתהמ עיירהל גם נגיע מיוחדות. לצורות

 של המעניינת ההיסטוריה על נלמד לאוקיינוס. וצופה בהרים
 שם הייתה מסוימת ובתקופה היפנים ידי על שנשלטה ,עיירהה

 נצא המצוין, הרחוב מאוכל נהנה קטנה, לזהב" "בהלה
 בטייוואן, הגדולים המפלים -שיפן מפליל קצר הליכה למסלול

 עיירהב )ומשאלות( נייר פנסי לשמיים נפריח ולסיום
 .שיפן המסורתית

 - בטייפה לינה -
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 נופים ופינוקים לקראת סיום: 13יום 

 

  
 טעימים!ו מעניינים, יפהפיים, מקומות כמה לעוד נקדיש המופלא מסענו של האחרון היום את

 הצהריים בשעות תה. במטעי שמלאה ובסביבתו ניהפוטוג האיים אלף אגםל בטיולון נפתח
 קאי לצ'יאנג ההנצחה אתר ביניהם העיר, של החשובים מהאתרים מכמה ונהנה טייפהל נחזור
 כן, כמו המרשים. המשמרות החלפת בטקס נצפה שם המודרנית, טייוואן של הראשון הנשיא ,שק

 החזיק 2010 שעד ,101 טייפה מגדל של 89-ה מהקומה העיר כל על פנורמית לתצפית נעלה
 טאי דין והמשובחת, המפורסמת סאם-הדים במסעדת נאכל בעולם". הגבוה "הבניין בתואר
 – בילויים מבחר שמציע טייפה של הצעירים רובע ,שימן רובעב לבלות נצא ולקינוח ,פונג

 ועוד. לילה חיי שופינג, קולינריה,
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 לינה במלונות מיוחדים

Shangri-la Plaza Hotel, Tainan 
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 בין המלונות המפנקים בהם נלון...

  

Hotel Royal Chihpen Silks Place Taroko 
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 המלצות על 
  . ]...[הבקיאות, המקצוענות ונועם ההליכות הפכו את הטיול שלנו לחוויה נהדרתשימת הלב לפרטים הקטנים, "

]...[ יוואנית נהדרים. יברזי התרבות והקולינריה הט Taiwanitתה מתוקתקת להפליא. הידע של יהתכנית הי
 "!!Taiwanitממליצים בחום להכיר את טייוואן באמצעות 

 2017חיים ומיכל מולכו, ספטמבר 

זכינו לחוויה בלתי  כלכלית של טייוואן בישראל.-דרך המלצה חמה מהנציגות התרבותית Taiwanit-ל פנינו
יש את היכולת והכלים לתכנן, לנהל ולהדריך טיול  Taiwanit-ל. נשכחת בטייוואן, בזכות ליווי והדרכה אישית

הרבה בכמה ימים, לא היה רגע ראינו וחווינו  באופן מיטבי, תוך היכרות עמוקה עם הסביבה, השפה והתרבות.
 "דל, מבוקר עד ערב, הנאה וזיכרון מושלמים.

 2014מאירה ושמואל אוסטר, אפריל 
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 קשר: איתנו צרו

 לין מרגוליס מיטל
it.netnmeital@taiwa 

0934082707 +886 
www.taiwanit.net 

 

 למסע?מוכנים לצאת 
 

 תודה רבה 
 ונתראה בטייוואן!
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