
 יומן מסע – טייוואן סוד הקסם

 , מרכז קדם טיולים  : תרבות ונופים בטייוואן בהנהלת, טיול טבע

 ,אלי פינרוב: בהדרכת 

דרומית מזרחית לסין     , עם נופים מרהיבים, אי טרופי ירוק והררי – טייוואן

נהנית משגשוג , ה מפותחת עם תשתיות מן המתקדמים בעולםנמדי, העממית 

תושבי טייוואן מכנים את , ותרבותי ואנשיה אדיבים ונעימים להפליאכלכלי 

 ,ורואים בה את סין האמיתית" הרפובליקה של סין"ארצם 

של טייוואן הוא במיזוג בין התרבות המערבית המודרנית לבין  סוד הקסם

 , המסורת המזרחית העתיקה

 יומן מסע

 ג טאיפיי"נתב -  6201/61111-12 2-1 'מס ימים

ל מרכז "מנכ - קיבלנו מערכות שמע מיהודה קדם, ג"ערב נפגשנו בנתב לפנות

שם  ,לאחר נחיתת ביניים בסאול הגענו בשעות הערב לטאיפיי, קדם לטיולים

יצאנו מייד לסיבוב ( בטייוואן 1מדריך מספר ) קיבל את פנינו מדריכנו אלי פינרוב

ראינו את , שהוא המקדש העתיק בטאייפיי, ביקרנו במקדש לונג שאן, בעיר

 ,את שולחנות ההקרבה ומתקני הקטורת, שיטת סהרוני העץ לניחוש העתיד

 

 מקדש לונג שאן



לאחר הביקור במקדש יצאנו לסיבוב בשוק הלילה חואה שי שנמצא מול 

 ,לינה בטאיפיי, נשנו את ארוחת הערב בשוק נש ,המקדש

 

 שוק הלילה חואה שיי

 צפון מזרח טייוואן  6201/61111 1 – 'מס יום

ליו -בפארק תוצרות הסלע המיוחדות יהביקרנו , היום טיילנו בצפון מזרח טייוואן 

 ,ראינו צורות שונות ומשונות טבעיים בסלע

 

 לו-פארק יה

שה ועשינו סיבוב בשוק הדגים -לכפר הדייגים בילאחר ארוחת הצהריים נסענו 

 ,ופרות הים הייחודיים



 

 שוק הדגים

תי אשר מקבל את צבעו מהנחושת והברזל הפחמראינו את מפל הזהב אשר 

 ,במים

 

 מפל הזהב

, וסיימנו את היום בעיירה דאנשוואי בסמוך לשפך נהר הדאנשוואי למיצר טייוואן

  ,לטיוואןשהוא הים הפנימי בין סין 

 ונגלים שמדרום לטאיפיי'הג 6201/61111  1 – 'מס יום

לאחר ארוחת הבוקר נסענו דרומית לטאיפיי לקחנו את הרכבל לכפר מאוקונג 

ראינו את החקלאים בעבודתם ואת קוטפות , טיילנו בין עצי הקמפור ומטעי התה



וגם  הצופה לכיוון טאיפיי( הדרקון השחור)ביקרנו בבית התה וו לונג ,התה

 ,טעמנו מהתה המקומי

 
 רכבל למאוקונג

 
 קוטפות התה

 

 טעימות בבית התה וו לונג

אחרי ארוחת צהריים בכפר מאוקונג ירדנו ברכבל ונסענו לכפר וולאי שיושב 

ביקרנו במעיינות המים החמים הטיבעיים בהם , בעבר על ידי שבט האטאיאל

 ,במפל הגדול של וולאיועלינו ברכבל כדי לצפות , מתפנקים תושבי הכפר



 

 המפל הגדול של וולאי

 טאיפיי /6201/6111  1 – 'מס יום

 101לאחר ארוחת הבוקר בטאיפיי בירת טייוואן טיילנו בעיר ביקרנו במגדל ה 

עלינו במעלית המהירה בעולם אשר , שנחשב למגדל החמישי בגובהו בעולם

ממרומי ,שניות בלבד  73 –ב  98 -הטיסה אותנו מהקומה החמישית לקומה

 , על העיר טאיפיי הפרוסה תחתינוהמגדל צפינו 

 

 טאיפיי מרומי המגדל

 



מהר הפיל צפינו על גורדי השחקים , מדרגות כדי לטפס להר הפיל  000עלינו כ 

 ,מטר 008המתנשא לגובה  101של טאיפיי ועל מגדל 

 

 תצפית מהר הפיל

ובסוף היום הגענו לכיכר המרכזית , שינאיטיילנו  ברובע החדש של טאיפיי רובע 

ראינו את טכס חילופי המשמר , אנג קאי שק'של טאיפיי ולאתר ההנצחה לצ

 ,והורדת הדגל

 

 אנג קאי שק'אתר ההנצחה לצ

 אגם השמש והירח 6201/61111   / –'מסיום 



לאחר ארוחת הבוקר נפרדנו מטאיפיי ונענו למרכז האי לכיוון אגם השמש 

ראינו את , הטבעי היחיד בטייוואן יצאנו מהמזח להפלגה על האגם האגם, והירח

שנחשב לאי הקטן היותר בטייוואן המוקף היום במחסומים צפים על , לו -האי לה

עלינו ברכבל לרכס ההרים הסמוך , מנת שלא יהרס מגלי הסירות השטות באגם

 ,כדי לצפות באגם ובנוף

 

 אגם השמש והירח

יקרנו ובסוף היום ב, אנג קאי שק לזכר אימו'שבנה צעלינו ברגל אל הפגודה  

 ,במלון על שפת האגם לינה, במקדש התרבות והמלחמה

 

 אנג קאי שק שזכר אמו'הפגודה שבנה צ

 גאושיונג 6201/61111 1 –' יום מס



באמצעות הרכבת , היום הדרמנו  לגאושיונג העיר השנייה בגודלה בטייוואן 

נסענו אל ההר הקדוש        , ש"קמ 700אשר מגיעה למהירות   hsrהמהירה 

,           לביקור במנזר הבודהיסטי הגדול והחשוב בטייוואן "הר אור הבודהה"

, קיבלה אותנו נזירה שהובילה אותנו לסיור בתוך המנזר  במנזר ,פו גואנג שאן

 ,להיכל החמלה ולחדר האוכל הנזירי, לגן הפסלים

 

 מנזר פו גואנג  שאןגן הפסלים ב

שטנו על נהר האהבה ואת ארוחת הערב אכלנו , ביקרנו בשוק הלילה בעיר 

במסעדה של בני ההאקה אשר היגרו לטייוואן מחבל גואנגדונג שבסין ומהווים כ 

 ,מאוכלוסיית טייוואן 10%

 יבן'ג –גאושיונג  6201/61111 1 –' יום מס

הבוקר יצאנו לשייט במעבורת לאי  לאחר ארוחת, היום המשכנו בטיול בגאושיונג

, ביקרנו במקדש מאדזו אלת הים , ם המיובשיםשם הסתובבנו בשוק הדגי, ין'ציג

 ,הפטרונית של כל תושבי טייוואן



 

 שוק הדגים המיובשים

 

עלינו " אגם הלוטוס"לאחר ארוחת הצהריים ביקרנו בסמל של העיר גאושיונג 

 ,האגםלפגודות הנמר והדרקון והשקפנו על 

 

 פגודות הנמר והדרקון

לאחר מכן יצאנו בנסיעה על כביש הררי יפה שבסופו הגענו לחוף המזרחי של 

סיימנו את היום במלון , ינים'איזור דליל באוכלוסיה אך מלא בכפרים אבורג, האי 

  ,יבן'עם מעיינות המים החמים בעיירה ג

 שמורת טארוקו 6201/61120 1 –' יום מס



עצרנו בנקודת , היום יצאנו לדרך ארוכה לאורכו של החוף המזרחי של טייוואן

המשכנו בנסיעה לאי , היה גם ולא ירדנו מהאוטו לצערנויה לו לאן אך 'תצפית ג

 ,שלושת בני האלמוות עם גשר הקשתות המוביל אליו

 

 גשר הקשתות המוביל לאי שלושת האלמוות

י  שם 'יצ'יני  ג'י ובכפר האבורג'בה צ ביקרנו בנקודת תצפית הפנורמית היפה

, ואת נכדו אימאס שהוא חבר של אלי מדריכנויף של הכפר 'פגשנו את הצ

 את, מחגמות של מוצרים שקולעים מהצדטעמנו את צמח הלינטואו וראינו ה

שמורת  ההרים של שנמצא בלב טארוקו 'לידר ויליג"במלון   הלילה עשינו 

 ,טארוקו

 

 מהצמח הלינטואומוצרים שקולעים 



 שמורת טארוקו  6201/61121  10 –' יום מס

בין צוקי גרניט מרהיבים ,היום טיילנו בקניון טארוקו נסענו לאורך נהר לי הו

יני העתיק 'הלכנו בשביל האבורג ,ב לבין נופי האוקיאנוס השקט ממזרחממער

טת ראינו את מפל האביב הנצחי ואת אנדר, בשביל נקיקי הסנונית , שאקאדנג

הפועלים שנהרגו במפעל בניית הכביש החוצה את  202האביב הנצחי לזכר 

 ,טייוואן העובר לאורך ערוץ טארוקו

 

 מפל האביב הנצחי

ש אשר בנוי משיש שנחצב מאבני הגרניט של הקניון ועלינו על הגענו לגשר השי

 ,ארוחת ערב ולינה בלב שמורת טארוקו, הגשר התלוי החוצה את הנהר

 

 נקיקי הסנוניתשביל 



 

 טאיפיי  6201/61122 11 –' יום מס

לאחר ארוחת הבוקר נפרדנו משמורת טארוקו המדהימה בנסיעה ארוכה 

ירדנו במורד קניון טארוקו והשתלבנו עם כביש החוף המזרחי ועד , לטאיפיי

, אל המצוקים שמעל האוקיאנוס לנתיב שנקרא סו חואהמהרה הדרך התרוממה 

עצרנו בעוד , ינג שוואי וצפינו בנתיב החצוב היפה'צוקי צ עצרנו בנקודת תצפית

נקודת תצפית במקדש דרך המוקדש לזכרם של אלו שהקריבו את חייהם 

עברנו במנהרה הארוכה והקשה ביותר לכרייה בטייוואן מנהרת , בבניית הכביש

בצידה השני של ,מטר  7000המנהרה חוצה פסגות שגובהן , שואה שאן

בארוחת ערב מסכמת במלון  סיימנו את היום, שור אי לאן המנהרה הגענו למי

 ,בטאיפיי בירת טייוואן גאלה

 

 ינג שוואי'צוקי צ

 טאיפיי  6201/61121 12 –' יום מס

ריטי שבו מוצגים אלפי פ, הארמון הלאומילאחר ארוחת הבוקר ביקרנו במוזיאון 

יאנג 'על ידי צ ,יינג'מהעיר האסורה בבייג אמנות סינית אשר הועברו לטייוואן

בעוד שרוב , במוזיאון מוצגים רק הפריטים הנבחרים ,  1898קאי שק בשנת 

 ,אמנות סינית נמצאים במערות אכסוןשנות  0000האוסף הכמוס מ 



חד מעשרת בתי המלון הטובים אביקרנו במלון גראנד אשר נחשב פעם ל

 ,יאנג קאי שק את מנהיגי העולם'שבו אירח צ, בעולם

 

 גראנדמלון 

מבנה לזכר החיילים שנפלו בהגנה על , עצרנו ביד הקדושים המעונים 

לאחר ארוחת הצהריים נסענו לשדה התעופה , (טייוואן)הרפובליקה של סין 

פינרוב ומהמדריך  הדרומית נפרדנו ממדריכנו אלי לטיסה לסאול שבקוריאה

 ,היום בשעת לילה במלון בסאול את סיימנו, המקומי אלן

 

 שים המעוניםיד הקדו

 ג"נתב –סאול  11 –' יום מס



ביקרנו , לאחר ארוחת הבוקר יצאנו לסיור רכוב בסאול עם מדריך מקומי 

 ,ג"בארמון גיונגבוק ונסענו לשדה התעופה לטיסה לנתב

שמחנו להכיר את המדריך ואת חברי , חזרנו עייפים אך מרוצים ומלאים בחוויות

 ,נעמתם לנו מאוד, הקבוצה 

 

 

 ואיציק מוזןורדה 


