
 לגלות את הלב 
של אסיה

סיור יומי בדגש תרבות, רוח וקולינריה

 Taiwanit לין-מייסדת  מרגוליס  מיטל  של  וההדרכה  הליווי 
הרקע  בזכות  הקלעים.  שמאחורי  טייוואן  את  חושפים 
לטיוואן  אותה  הקושר  המיוחד  החיים  סיפור   המקצועי, 
וההיכרות  הסינית,  בשפה  השליטה  רבדים,  ברבדים 
האינטימית עם הרחובות והאנשים של טייוואן – תזכו לחוויה 

מיוחדת, מרגשת ובלתי נשכחת. 

הסיור וההדרכה של מיטל הם יותר מסיור תיירותי סטנדרטי. 
מדובר במסע אנתרופולוגי ופילוסופי מרתק, שבו תזכו להכיר 
את המרחבים העדינים של העולם המסתורי שאנו קוראים לו 

"טייוואן".



נזכה להיכרות עם  הדת והפילוסופיה הבודהיסטית באחד המקדשים החשובים בטייפה <

נסייר בסמטאות האזור העתיק של טייפה ונכיר את עולם הרפואה הסינית  <

נבקר בשוק איכרים מקומי להכרות עם עולם חומרי הגלם של המטבח הטייוואני <

נבקר במלון המרהיב בטייוואן המהווה חלון הצצה להיסטוריה של טייוואן המודרנית <

נהנה מחוויה קולינרית בשוק הדגים היפני <

נרגע במקדש דאואיסטי בהרים ונכיר את הפילוסופיות הסיניות העתיקות <

נחווה טקס תה מסורתי עם משפחת מקומית <

העלות אינה כוללת:
ארוחות <
ביטוח טיולים <
הוצאות אישיות <

העלות כוללת:
הדרכה צמודה ע"י מיטל  <

מרגוליס לין
רכב צמוד ומרווח עם נהג מקומי <
כניסות לכל האתרים <

מוכנים לצאת למסע?

עלות הסיור לאדם לפי גודל הקבוצה )בדולר אמריקאי(:

8-10 אנשים - 190$ לאדם.5-7 אנשים - 220$ לאדם.2-4 אנשים - 250$ לאדם.

גם מסע בן אלף מיל מתחיל בצעד קטן אחד...
נצא עם תובנות מרתקות להמשך הדרך. 

״דרך סיור מרתק וסופר אינטיליגנטי נחשפנו לתרבות מעניינת ומרתקת״ 

 ״מיטל מבינה לעומק את התרבות הסינית והרוח הטייוונית והיא הצליחה לקשר אותנו 
למסורות והרוח כפי שאף מורה דרך לא הצליח עד היום״.

 ״ההכרות של מיטל מרגוליס לין את השפה, התרבות והניואנסים המקומיים 
הפכו את הסיור לחוויה מרתקת.״

מה מצפה לנו בסיור? 



Di-Hua Street
הרחובות  אחד  הוא  די-חואה  רחוב 
אחד  וגם  טייפה,  של  ביותר  העתיקים 
המגוונים שלה מבחינה אדריכלית – זה לצד 
זה ניצבים בניינים בסגנון סיני עתיק, כאלו 
מבנים  וכמובן  בארוקיים,  מאפיינים  בעלי 
ברחוב  מדובר  למעשה,  ביותר.  מודרניים 
חנויות שמציעות תרופות  מגוון  ובו  מסחרי 
דוכנים  הסינית,  מהרפואה  מסורתיות 
שמוכרים כל סוג מזון שניתן לייבש )מבשר 
ועוד.  גדול  טקסטיל  שוק  פירות(,  ועד 
בסביבות  הסינית,  השנה  ראש  לקראת 
ינואר-פברואר, הרחוב הופך לשוק ססגוני 
אופייניים  חג  במאכלי  שמתמחה  ותוסס 

ובמתנות לקראת השנה החדשה.
נתנסה  הזה  והמדליק  האקלקטי  ברחוב 
על  נלמד  המקומיים,  הצריכה  בהרגלי 
רפואה סינית, ונבקר בשוק איכרים מקומי, 
המטבח  של  הגלם  חומרי  את  נכיר  שם 

הטיוואני.

Longshan Temple
ביותר  המפורסם  המקדש  לונגשאן, 
בטיוואן, נבנה בשנת 1738 על ידי מתיישבים 
סינים מפוג'יאן, ובשנים שעברו מאז בנייתו 
כולל   – ומלחמות  שרד מספר אסונות טבע 
העולם  מלחמת  במהלך  ישירות  הפצצות 
שהיפנים  חשדו  כשהאמריקאים  השניה, 
מחביאים שם נשק. תושבי העיר גאים מאוד 
הגדולים,  אחד  שהוא  המרשים,  במקדש 

הוותיקים והפופולריים ביותר באי.
לעולמות  הצצה  נקבל  לונגשאן  במקדש 
לעומק  נכיר   - טיוואן  של  והדת  הרוח 
עם  התערבב  וכיצד  הבודהיזם  עולם  את 
המנהגים  על  ונלמד  הסינית,  המסורת 

המסקרנים של המקומיים.

פירוט האתרים

Local Tea Ceremony
תה  שתיית  תרבות  קיימת  בטיוואן 
מסורות  בתוכה  שמגלמת  עשירה, 
סיניות ויפניות עתיקות יחד עם חדשנות 
ושינויים של העולם המודרני. לסיומו של 
אמיתיים  טיוואנים  כמו  ננהג  הסיור  יום 
ונשתתף בטקס שתיית תה מסורתי יחד 
תה  סוגי  נטעם   - מקומית  משפחה  עם 
סיפורים  ונשמע  באי,  שגדלים  שונים 

מרתקים מהמאסטרים לתה.

Zhinan Temple
ג'ינאן, הידוע  נגיע עם הרכבל למקדש 
כ"מקדש אלף המדרגות" על שם 1200 
אל  אליו.  המטפסות  האבן  מדרגות 
שאפשר  אספלט  שביל  גם  יש  דאגה, 
הדאואיסטי  המקדש  בו.  להשתמש 
מוקדש  והוא  ה-19  המאה  בסוף  נבנה 
בני  משמונת  אחד  דונג-בין,  ללו 
של  המיתולוגיים  הגיבורים   – האלמוות 

דת הדאואיזם.
ועל  בטבע,  נירגע  ג'ינאן  במקדש 
למעמקי  נצלול  קסומים  נופים  רקע 

הפילוסופיה הדאואיסטית.

Maokong Gondola
החל  בטיוואן  ביותר  המפורסם  הרכבל 
לאורך  מטפס  והוא   ,2007 בשנת  לפעול 
טייפה  של  החיות  מגן   - קילומטרים   4.3
ועד הרי מאוקונג. הנסיעה ברכבל תאפשר 
לכם לתצפת על העיר ועל סביבתה הירוקה 
שלכם,  לרגליים  מתחת  כולל   – מלמעלה 
זכוכית  רצפת  מותקנת  ברכבלים  שכן 

שקופה )וגם עבה במיוחד ובטיחותית!(.
עם  נעפיל  היפות  הצהריים  אחר  בשעות 
הרכבל במעלה ההר ונהנה מהנוף המרהיב 
משמעותי  חלק  בהחלט  שהוא  ומהטבע, 

מקסמה של טייפה.

Grand Hotel
מבלי  גם  בהם  לבקר  ששווה  מלונות  יש 
להישאר לישון, והגראנד הוטל בטייפה הוא 
אחד מהם. מדובר באחד המבנים האיקוניים 
הגדול  הפגודה  למבנה  שנחשב  העיר,  של 
ביותר בעולם. למרות שהוא מעוצב בסגנון 
כך  כל  לא  נבנה  דווקא  הוא  קלאסי,  סיני 
מזמן, אם כי במשך זמן ארוך מאוד- בנייתו 

החלה ב-1952 והסתיימה רק ב-1973.
האורחים  על  נשמע  מהביקור  כחלק 
מנהרת  על  במלון,  שהתארחו  החשובים 
סיפורים  ושאר  שלו,  הסודית  המילוט 
של  המודרנית  מההיסטוריה  פיקנטיים 

טייפה.

Taipei Fish Market
ממש  שופץ  טייפה  של  הדגים  שוק 
הפשוט  ובעיצוב  ב--2012  לאחרונה- 
והמודרני שלו הוא נראה שונה מאוד משווקי 
בשוק  מישראל.  מכירים  שאנחנו  הדגים 
ניתן לרכוש סחורה טרייה במיוחד, שאותה 
לקחת  בבית,  בעצמכם  להכין  אפשר 
נחמדה  פינה  איזו  ולמצוא  כטייק-אוואי 
מהמסעדות  באחת  לאכול  או  לפיקניק, 

הקטנות והמקסימות שבשוק.
העיניים  דרך  גם   – להתרשם  הזדמנות  זוהי 
מהשפע   – הטעם  בלוטות  דרך  גם  וכמובן 
של הדגים ומאכלי הים הטריים שהאי מציע 
ההשפעה  על  מעניינת  להצצה  ולזכות 

היפנית על העולם התרבותי הטייוואני.

info@taiwanit.net-להזמנת סיור כתבו לנו ל
www.taiwanit.net-בקרו אותנו ב Taiwanit למידע נוסף אודות


