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FA
ZO

N
1 

/ 
G

E
T

T
Y 

IM
A

G
ES

 ©

שוק הלילה ברחוב ָראֹוֶחה 
)עמ׳ 101( בטאיפיי

בדרך

תוכן העניינים

חשוב לדעת

המיטב של טאיוואן

פעילויות חוץ                   34

טיול עם ילדים                 44

מדריך לאניני טעם          94

 דת ומקדשים 
בטאיוואן                       362

מדריך החי והצומח         376



אוצרות מקדשים

בטאיוואן 15,000 מקדשים רשמיים, פי 1 
שלושה ממספרם לפני שלושה עשורים. 

המקדשים הם עדיין אחד ממוקדי התרבות 
המקומית, ומשמשים מקומות פולחן ומרכזים 

קהילתיים גם יחד. בטאינאן ובלּוקאנג שפע 
מבנים עתיקים, החל במקדשי קונפוציוס 

מאופקים וכלה במקדשי מאטסּו ססגוניים, 
ובהם שלל דוגמאות לאמנויות דקורטיביות 

עממיות בסגנון הדרומי. אם יש לכם זמן לביקור 
במקדש אחד בלבד, שימו פעמיכם למקדש 

ָּבאֹו־ָאן )עמ׳ 74( שבטאיפיי, שהוא תצוגת 
ראווה של עיצוב, פולחן וחגיגות מסורתיים. 

למטה מימין: מקדש ָּבאֹו־ָאן )עמ' 74( בטאיפיי

מזון גורמה נוסח טאיוואן

מלבד היותה אחת מבירות אוכל הרחוב 2 
של העולם, טאיוואן מותירה היום חותם 

של ממש בנוף הקולינריה העלית של אסיה. 
עשרים מסעדות קיבלו כוכבים במדריך מישלן 
הראשון למסעדות טאיפיי, שראה אור בשנת 

2018, ובשנת 2019 עלה המניין לעשרים וארבע. 
הרשימות אינן כוללות רק מסעדות בסגנון 

אירופי, או מטבחים יפניים או קנטונזיים יקרים, 
אלא גם מסעדות המתמחות במטבח הטאיוואני 

המסורתי או העכשווי. נוסף על אלה, מספר 
גדל והולך של שפים בטאיצ׳ּונג ובערים אחרות 

- עם פרסים קולינריים ובלעדיהם - רוקחים  
מנות מעוררות השראה מרכיבים טאיוואניים, 
למשל ב-JL Studio )עמ׳ 220(. למטה משמאל: 

)hóngshāo yú ;紅燒魚( דג צלוי ברוטב סויה
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הקפה ובתי־הקפה 
של טאיוואן

טאיוואן התברכה באדמה פורייה, בתנאי 5 
אקלים ובגובה המתאימים לגידול קפה 

ערביקה, והפכה בשנים האחרונות לגן עדן 
לשוחרי קפה - ואף זכתה בפרסים בינלאומיים 

בזכות מבחר נאה של פולים במגוון טעמים, 
מאגוזי ועד דמוי תה. תוכלו ללגום קפה 

בעיירות המוצא שלו, גּוֶקנג ודֹונגשאן, אך 
מומלץ במיוחד לבקר בבית קלייה ובית־קפה 
המתמחה בהכנת קפה משובח ומוכר פולים 

שנקלו ונטחנו במקום. בונוס נוסף הוא האווירה 
הייחודית בבתי קפה אלה, שנעה בין סגנון 
רטרו למגרש גרוטאות מקסים )עמ׳ 221(. 

נקיק טארֹוקֹו

במוקד התיירות המוביל בטאיוואן תוכלו 6 
לפסוע היישר אל תוך ציור סיני מרהיב. 

קירות השיש )כן, שיש!( של נקיק טארֹוקֹו )עמ׳ 
169( מתנשאים מעל מימיו הגועשים של נהר 

לי־וּו הכחול־ירוק, ועליהם מתפתלת קשת 
צבעים מרהיבה כָּפֶלטה של אמן. הוסיפו לכך 

ערפל אפור, צמחייה שופעת ומפלים שמימיהם 
צונחים מן השמיים ותקבלו נוף מושלם. טיילו 
לאורך מערת הסנוניות כדי להתרשם מהנקיק 

במלוא תפארתו, או אתגרו עצמכם בהליכה 
לאורך השביל העתיק ג׳ֵוויילּו, המתפתל בגובה 

מסחרר של 500 מ׳ מעל קרקעית הנקיק.

ארכיפלג ֶּפנגחּו 

 3 ;Pénghú ;澎湖( שרשרת האיים הזו
עמ׳ 326( ייחודית, אך קשה להגדרה. על 

קו החוף סחוף הגלים זרועים יישובים מאבני 
אלמוג, מקדשים מקסימים הפונים לים וחופים 

המתאימים לספורט ימי - בחורף זהו גן עדן 
לגולשי רוח מהשורה הראשונה מכל רחבי 

העולם. לאלה מתווספים פלאים גיאולוגיים, 
אתרים צבאיים מרשימים, אקוואריום גדול, 

שרידי סחר ימי קדום וגם עץ ַבּניאן עתיק, ובל 
נשכח את המטבח של ֶּפנגחּו, הידוע במנותיו 
הפשוטות והטעימות ובשלל מאכלי־הים שלו. 

למעלה: רשת האבן של שני הלבבות )עמ׳ 337(

מסלול הליכה בטאינאן

תושבי העיר גאים מאוד בעברה של 4 
העיר העתיקה במדינה, ובצדק - טאינאן 

)Táinán ;台南; עמ׳ 272( עשירה בפנינים 
ומזמנת למבקרים בה חוויה היסטורית רבת 

פנים. לצד מקדשים ושווקים תמצאו כאן רחובות 
מרתקים עם חנויות ששופצו וזכו לתחייה 

מחודשת, ורבעים שלמים שנבנו סביב אתרים 
צבאיים ישנים; אפשר לטייל ברגל בקלות בין 

כל אלה, ומדי פעם תוכלו לתת מנוחה לרגליים 
ולנסוע באוטובוס. כשתתעייפו, עצרו להפסקה 

בבית־הקפה האהוב על משוררים חתני פרס 
נובל או שתו קוקטייל במרפאה לשעבר.
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העלייה לרגל 
לאלה מאטסּו

גדול המסעות 10 
בטאיוואן מוקדש, 

באופן הולם, למאטסּו )‘סבתא 
זקנה׳(, האלה המגינה על האי. 

במשך תשעה ימים ולאורך 
350 ק”מ מלווים מאות אלפי 

מאמינים )ומבקרים( את פסלה 
של האלה הקדושה )עמ׳ 

231(, ומיליוני אנשים נוספים 
משתתפים באירועים מקומיים, 

הכוללים טקסים מרשימים, 
מופעי תיאטרון ושאר חגיגות. 

העלייה לרגל היא מופע ראווה 
מלהיב וחגיגי של התרבות 

העממית הטאיוואנית במיטבה, 
עם קהל רב, מפגני אדיקות 

מרגשים והרבה מאוד זיקוקים.

רכיבה על אופניים 
בחוף המזרחי

קדחת טיולי האופניים 7 
פשטה באי כולו, והחוף 

המזרחי הפראי והמיושב 
בדלילות הפך ליעד מוביל 

לטיולים ארוכים. אוהבים ים? 
רכבו בכביש המהיר מס׳ 11, 

הנושק לרצועת חוף מרהיבה 
בין חּוָאלֶיין )עמ׳ 173( לטאיטּונג 

)Táidōng ;台東; עמ׳ 194(, שתי 
הערים הגדולות בחוף המזרחי. 

בדרך תעברו בין חופים, נמלי דיג 
וכפרי אמנים. מעדיפים הרים? 

פנו לעמק הבקע המזרחי, הגובל 
משני עבריו ברכסי הרים ירוקים 

ושופעים. בשני המסלולים 
תמצאו לצד הדרך בתי־קפה, 
מעיינות חמים, אתרי קמפינג 
ומקומות לינה בבתי משפחה, 

שיבטיחו כי טיול האופניים שלכם 
לא יהפוך לתרגיל בלוגיסטיקה.

מוזיאון הארמון 
הלאומי

בטאיוואן שוכן היום אוסף 8 
האמנות הסינית שנחשב 

הגדול מסוגו בעולם, ובו כלי 
חרס עתיקים, פריטי ארד ואבן 

ירקן, אגרטלים מתקופת שושלת 
מינג, ציורי נוף משושלת סֹונג 
ופריטי קליגרפיה שירשימו גם 
את אלו שאינם חובבי אמנות. 
כל אלה ועוד מוצגים במוזיאון 

הארמון הלאומי שבטאיפיי 
)עמ׳ 78(, שאינו רק אתר חובה, 
אלא אתר שחובה לשוב ולבקר 

בו. למה? כי בכל רגע נתון 
מוצג רק חלק קטן מ־700,000 

הפריטים שבאוסף, המקיף 
את כל השושלות הסיניות 
וכולל מוצגים מהתקופה 

הפרהיסטורית ועד ימינו אנו.

חגיגה תמידית: 
שוקי הלילה

שוקי הלילה של טאיוואן 9 
רבים ומגוונים כאחד. 

תמצאו בהם אוכל ובידור, והם 
מושכים אליהם קהל עולץ 

כמעט מדי לילה, לחגיגה עשירה 
עד בלבול של מאכלי רחוב. שוק 

הלילה של מָיאֹוקֹואּו )בתמונה 
מימין; עמ׳ 142( שבקילּונג הוא 

במובנים רבים השוק החשוב 
ביותר, בזכות חוויה מושלמת 
של אוכל והתבוננות בעוברים 

ושבים. אפשר למצוא אוכל רחוב 
בסגנון שוקי הלילה של טאינאן 

גם במקומות אחרים, אך במגרש 
הביתי הוא הטעים ביותר.
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האורות הקסומים 
של פסטיבל 

הפנסים

פסטיבל הפנסים 13 
הוא אחד האירועים 

העתיקים ביותר בשנה הסינית 
הירחית, ומציין את סוף 

חגיגות השנה החדשה. מוקד 
הפסטיבל הוא אור: הרחובות 
וגדות הנהרות בוהקים באור 

פנסים, ומופעי ענק של לייזר 
וניאון צובעים את הכיכרות. 
בכפר ההררי הקטן ּפינגש׳י 
)בתמונה למעלה משמאל; 

עמ׳ 147( פנסי נייר פשוטים 
מופרחים בהמוניהם אל שמי 
הלילה, והופכים את הארצי 
לסוריאליסטי ואת השגרתי 

לקסום. יש מעט מאוד מראות 
מרהיבים או מהפנטים יותר.

טאיוואן הילידית

במאה העשרים 14 
ואחת, בתום דיכוי 

ארוך שנים, התרבות והגאווה 
השבטיים זוכים לעדנה. 

היכנסו למוזיאון שּונִיי לילידי 
פֹורמֹוָזה שבטאיפיי לסקירה 

על שבטי הילידים, ובעונת 
הדגים המעופפים תוכלו 

ללון בבית משפחה של בני 
שבט יאמי, תושבי האי ָלאן־

יּו )עמ׳ 205(. לחלופין, בקרו 
בסמאנגּוס, יישוב קהילתי 

ומרכז התרבות והשפה של בני 
ָאָטָיאל השוכן בהרים הגבוהים. 
בקיץ, פנו לחוף המזרחי באזור 
טאיטּונג, שם תוכלו להתרשם 

מפסטיבלי קציר תוססים, 
מטקסי מעבר ומהאהבה 

העמוקה למופעי מוסיקה. 
למעלה משמאל: כפר התרבות 
הילידית של פֹורמֹוָזה )עמ׳ 245(

מעיינות חמים: 
פראיים או 

מרוסנים

פני השטח של 15 
טאיוואן מלאים 

סדקים, בקעים ונקיקים, ולשפע 
המעיינות החמים שבוקעים 

מתוכם אין כמעט אח ורע 
בעולם. המים מבעבעים 

ורותחים, אך אין בהם סכנה; 
להפך, מיוחסות להם סגולות 

מרפא מגוונות, מהקלה על 
כאבי שרירים ועד להגברת 

הסיכוי להרות בן זכר. שוחרי 
טבע המבקרים במעיינות 

החמים שבֵּבייטֹואּו )בתמונה 
למעלה; עמ׳ 124( ובטאי־ָאן 

ימצאו בהם הנאה כפולה: 
טבילה בבריכות אבן, עץ ושיש 
בתוספת נוף הרים מרהיב. אם 

אתם מוכנים לצאת להליכה, 
תמצאו לא מעט מעיינות חמים 
טבעיים ובתוליים עדיין בעמקים.

טרקים בג׳ונגלים ובהרים

מחצית משטחה של טאיוואן מכוסה 11 
יערות, ובלי שתרגישו תעברו מהג׳ונגל 

העירוני לג׳ונגל האמיתי. באזור וּולאי ההררי 
)בתמונה למטה; עמ׳ 137( עוברים ביערות 

הטרופיים שבילי ציד ישנים של שבטי הילידים. 
להפוגה מהטרק תוכלו לטבול במי הנחלים 

הצלולים או לשחות בבריכות טבעיות, הפזורות 
בכל רחבי האי. כמו כן, שני שלישים משטחה של 

טאיוואן הרריים: מאות הרים מתנשאים לגובה 
של 3000 מ׳ ויותר, ורשת שלמה של שבילי הליכה 

מסומנים בבירור פרושה לאורכם ולרוחבם.

שמורת הנוף הלאומית 
אגם השמש והירח

אגם השמש והירח )עמ׳ 244( הוא 12 
מקווה המים הגדול בטאיוואן, עם 
תפאורה דמוית ציור מים הלובשת ופושטת 

פנים ססגוניות בכל עונה. האזור עמוס קבוצות 
תיירים, אך קל לברוח מההמונים ולטייל 

בטבע או לרכוב בשבילי אופניים. אם תרצו 
לגוון, סעו בדרך עוקפת למסוף הרכבת הישן 

בֶצ׳ֶצ׳נג או בקרו במקדש צ׳ּונג טאי צ׳אן שבּפּולי 
הסמוכה. בכל דרך שתבחרו, אל תוותרו על 

לגימת תה אּולֹונג הגדל בהרים הגבוהים 
שבאזור, ונחשב אחד המשובחים בעולם.
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אינדקס
מספר עמ׳ בתכלת מפנה

לתמונה/לאיור
מספר עמ׳ מודגש מפנה

למפה

א
221 13 Coffee

אדריכלות 316, 365

אוטובוס 394-95

אוכל 6, 11, 20, 22, 
 ,11 ,94-95 ,48-53

23, 94-95, ראו גם 
תחת שמות האתרים

מילון שימושי 
400-401

קורסי בישול 85-86
שוקולד 20, 294-95

אוכלוסייה 358-59

אופנוע 395-96

אופניים, 117, ראו גם 
רכיבה על אופניים

אופרה 368

אורח חיים 360-61

אזורי חיוג 19, 391

)ה(אי הירוק 200-204, 
201

איכות הסביבה 373-74

אירועים, ראו 
פסטיבלים ואירועים 

מיוחדים

אל טאיוואן וממנה 393

224 Alishan ָאלישאן

159 Emei ֶאֵמיי, אגם

אמנויות 367-71, ראו 
גם תחת שמות 

האמנויות 
אמנות במקדשים 

366

אמנויות הבמה 368-70

אמנות, גלריות, ראו 
מוזיאונים וגלריות

אמנות חזותית 367

אמנות, מרכזים
המכון הלאומי של 
טאיוואן למחקר 

ולפיתוח מלאכות־
יד 64

כפר האמנים של 
טאיפיי 65

פארק האמנות 
חּוָאשאן 1914 61

אסונות טבע 374-75

אקווריומים 326-27

אקלים 25-27, 376, 
ראו גם תחת שמות 

האזורים

אריות רוח 305

אשרה 18, 392

אתרי אינטרנט 19, 21, 
111

בריאות 387
טרקים וטיולים ברגל 

38

אתרי אינטרנט 
מועילים 19, 21, 111 

בריאות 387 
טרקים וטיולים ברגל 

38

ב
122-23 Bali ּבאלי

140-41 Baling ּבאלינג

בודהה הגדול, פסל 
232

בודהיזם 363

ּבֹוּפיליָאֹו, הרחוב 
 Bopiliao ההיסטורי

71-72

בושווקינג 
bushwalking, ראו 

טרקים וטיולים ברגל

בטיחות 391
נשים מטיילות 392

ביטוח 387, 388

 ,318-21 Beigan ֵּבייגאן
320

 Beihai ֵּבייחאי, מנהרה
321

 Beitou ֵּבייטֹואּו
124 ,123-27

158-59 Beipu ֵּבייּפּו

ביצות 373

בירה 20

בעלי חיים 376-82, 
ראו גם תחת שמות 

המינים

בריאות 387-88
נשים 392

בריכת הלוטוס 
256 ,254-55

ברים 13, 21, 24, 

52-53, 104, ראו גם 
תחת שמות האתרים

בתוך טאיוואן 19, 
393-97

בתי שימוש 391

בתי־קפה 13, 21, 52, 
13

ג
ג׳אישאן, מנהרות 

304 Jhaishan

גיאוגרפיה 372-75

גיאולוגיה 372

337 Jibei ג׳יֵּביי

243-44 Jiji ג׳יג׳י

143-46 Jiufen ג׳יּוֶפן

גיל הזהב, מטיילים 
386

גילופים 366

 Jing Si ג׳ינג ֶסה, היכל
173

 Jinguashi ג׳ינגּוָאְשה
143-46

 Jingtong ג׳ינגטֹונג
149

גישת אינטרנט 388 

גלישה 152, 329, 331

גלישת רוח 41 
ֶּפנגחּו 329, 31

ש׳ינצ׳ּו 157

גלריות, ראו מוזיאונים 
וגלריות
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לימודים 85-86
מגורים 58, 87-92

מוקדי־עניין עיקריים 
59 ,59

מזג אוויר 58
מידע 115

מסלולי הליכה 
77 ,76-77

מסלולים מומלצים 
77 ,76-77 ,60

סֹונגשאן 81-83, 91, 
 ,114-15 ,108 ,101

88
עונת התיירות 58

פסטיבלים ואירועים 
מיוחדים 86-87
פעילויות 83-85

קניות 112-15
ש׳יֶמנדינג 

 Ximending
 ,87-89 ,69-72

 ,103-104 ,96-97
70 ,113

 ,83 Xinyi ש׳ין־ִיי
 ,101-102 ,91-92
92 ,115 ,108-109
 ,78-81 Shilin ְשִלין
 ,100-101 ,90-91

84 ,107-108
תחבורה 117-18

טאיפיי סיטי החדשה 
 New Taipei City

134-41

 Taichung טאיצ׳ּונג
216 ,215-23
אוכל 218-20

אתרים 215-57, 220 
בידור 221

ברים וחיי־לילה 
220-21

הגעה ועזיבה 222 
מגורים 217-18

מידע 222
פסטיבלים ואירועים 

מיוחדים 217
פעילויות 217

קניות 222
תחבורה 223

 Tamsui טאמסֵוויי
120 ,118-22

 Taroko טארֹוקֹו, נקיק
 ,168 ,55 ,13 Gorge

13

טֹואּוֶצ׳נג 151-55 
Toucheng

 Tongpan טֹונגּפאן
337-40

טיולים מודרכים 397, 
ראו גם תחת שמות 

האתרים

טייפונים 375

טיסה 393, 394

טיפוס 149

טלוויזיה 389

טלפון 19, 391

טלפונים ניידים 18, 
391

טלפונים ניידים 18, 
391

 Tsai טסאי ִיינג־ֶוון
357 ,356 Ing-wen

טראסות אורז 182

טרמפים 396-97

טרק נהרות 41
הפארק הלאומי 

טארֹוקֹו 171 
וּולאי 138, 139

חּוָאלֶיין 175, 179

טרקים וטיולים ברגל 
34-38 ,34 ,16
אגם ג׳יָאמינג 

192 Jiaming
אגם השמש והירח 

16 ,246 ,16
ֵּבייָדאוּוָשאן 

 301Beidawushan
ֵּבייטֹואּו 123

ָדָּבג׳ֵיין־שאן 161
האי הירוק 204

המסלול המעגלי 
של הרכס הקדוש 

162-63
הפארק הלאומי 

טארֹוקֹו 169-71
הפארק הלאומי 
יאנג מינג שאן 

 Yangmingshan
127 ,123

הפארק הלאומי 
יּושאן 213-214
הפארק הלאומי 

 Sheipa ֵשיי־ָּפה
162-64

הפסגה הראשית 
של הר השלג 

163-64
השביל ההיסטורי 

ָג׳אֹויאנג 
154 Jhayoang

השביל ההיסטורי 
דאצּוֶקנג 

147 Dacukeng
השביל ההיסטורי 

 Caoling ָצאֹולינג
150

השביל ההיסטורי 
ְשטֹואּושאן 160
השביל הלאומי 

יּוָאנדזֵוויי ָשׁאֹוָלאי 
ש׳ָיאֹושּוֶאה 

Yuanzui–
Shaolai–

225 Xiaoshue
השביל הלאומי 

140 Fu-Ba פּו־ָּבה
וּולאי 16, 137, 16 

ֶחחּוָאנשאן 
242 Hehuanshan

חשוב לדעת 36
טאיפיי 85
טיפים 36

ָלאן־יּו 209
שביל ההליכה של 

הר קילּונג 
145 Keelung

שביל המפלים של 
ָסנדָיאֹולינג 148

שביל העץ הקדוש 
ש׳ּוֶאשאן 

225 Xueshan
שביל הר 

שּולאנג־ג׳יָאן 
149 Shulangjian

שביל וואלאמי 
187-88 Walami
שביל כף ּביטֹואּו 

142 Bitou
שביל שושלת צ׳ינג 

290
שמורת היער 

דאסיּוֶאשאן 223

י
 190-92 Yuli יּולי

יּושאן, הפארק 
 Yushan הלאומי
 National Park

212 ,212-15

 Yingge ִיינג־ֶגה
135-37

ילדים, טיול עם 
44-47

ילידים, עמים 359

ילידית, תרבות 17, 17
אוכל 50

אמנות ומלאכות־יד 
367-68

היסטוריה 345
פסטיבלים 26

יערות 376, 16, ראו 
גם פרקים לאומיים 

ושמורות טבע, 
פארקים וגנים

כ
כדורים פורחים 194

כלכלה 356

כללי התנהגות 387

כסף 18, 19, 386, 390

כספומטים 390

כרטיסי אשראי 390

ד
 Dagouding דאגּודינג

260-61

 Dadan דאדאן, האי
314

דאסיּוֶאשאן, שמורת 
 Dasyueshan היער

223

 Daqiu דאצ׳יּו, האי
318

ָדָּבג׳ֵיין־שאן 
161 Dabajianshan

דואר 390

185-89 Dulan דּולאן

 Donggang דֹונג־גאנג
294-295

דז׳ֹונגשאן, היכל 
69 Zhongshan

דרום טאיוואן 56, 
249-301

אוכל 249
אקלים 249
מגורים 249

מוקדי־עניין עיקריים 
250 ,250

עונת התיירות 249

דרכון 393

דת 6, 362-66

ה
הגירה 359, 393

היסטוריה 342-57
הטרור הלבן 349
המאה העשרים 
ואחת 354-57

טאיוואנים ילידיים 
345

ימי ההתיישבות 
ההולנדית 342-44

ימי ההתיישבות 
היפנית 64, 

346-48

לאחר ימי המשטר 
הצבאי 351-354

עתיקה 342
שושלת צ׳ינג 

344-46
תקרית ָקאֹושיּונג 

354

הליכה, ראו טרקים 
וטיולים ברגל

הרים, ראו תחת 
שמות ההרים

התנדבות 392

ו
 Wang׳an וואנג־ָאן

337-40

 Wanhua וואנחּוָאה
103-104

 ,16 Wulai וּולאי
16 ,138 ,137-39

ז
זהב, פארק אקולוגי 

143

זוחלים 379

זיהום 388

ח
חגים לאומיים 390

 Houbi חֹואּוּבי
290-91

 Houtong חֹואּוטֹונג
146-48

 Hualien חּוָאלֶיין
2-3 ,174 ,173-80

חּוָאשאן 1914, פארק 
האמנות 61

339 Hujing חּוג׳ינג

)ה(חוף הצפון־מזרחי 
141-53

ג׳יּוֶפן 143-46 
ג׳ינגּוָאְשה 143-46
טֹואּוֶצ׳נג 151-53

מחוז ּפינגש׳י 
146-49

פּולֹונג 149-51

חופים 24

חופשות 390

חוק ומשפט 389

חיות בר 24, 376-82, 
ראו גם תחת שמות 

המינים

חיות בר, שמורות 
279, ראו גם 

פארקים לאומיים 
ושמורות טבע

חלפנות, משרדים 
390

חשוב לדעת 18-19

חשמל 386

ט
 Taichi טאיג׳י, נקיק

243

305 Taiwu טאי־וּו, הר

טאיוואן, איי מיצר 56, 
303 ,302-40

אוכל 302
אקלים 302
מגורים 302

מוקדי־עניין עיקריים 
303 ,303

עונת התיירות 302

טאיוואנית, שפה 
398-404

 Taitung טאיטּונג
194-99

 ,12 Tainan טאינאן
12 ,7 ,274 ,272-90

אוכל 285-87
אתרים 273-82

בידור 288
ברים וחיי־לילה 

287-88
הגעה ועזיבה 

289-90
היסטוריה 273

טיולים מודרכים 
 282

מגורים 283-85
מידע 289

מסלולי הליכה 284, 
284

מסלולים מומלצים 
284 ,284

פסטיבלים ואירועים 
מיוחדים 282-83

פעילויות 282
קניות 289

תחבורה 290 

 101 Taipei טאיפיי
4 ,83 101

 Taipei טאיפיי
 ,62-63 ,59 ,58-131
 ,77 ,72 ,70 ,66-67
92 ,88 ,84 ,80-81

אוכל 58, 92-102
אתרים 60-83
בידור 109-12

ברים וחיי־לילה 
102-109

 Datong דאטֹונג
 ,90 ,73-78

 ,106-107 ,99-100
80-81 ,114

 ,72-3 Da׳an ָדה־ָאן
 ,97-99 ,89-90

 ,113-14 ,104-106
72

דז׳ֹונגדֶז׳נג 
 Zhongzheng

 ,92-96 ,87 ,60-68
 ,112 ,102-103

66-67
דז׳ֹונגשאן 73-78, 

 ,99-100 ,90
 ,114 ,106-107

80-81
הגעה ועזיבה 

115-17
היסטוריה 60

וואנחּוָאה 69-72, 
 ,96-97 ,87-89

70 ,113 ,103-104
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מזג אוויר 25-27, ראו 
גם תחת שמות 

האתרים 

מזומן 390

מזרח טאיוואן 
והפארק הלאומי 

טארֹוקֹו 55, 
168 ,165-209

אוכל 165
אקלים 165, 167

היסטוריה 167
מגורים 165

מוקדי־עניין עיקריים 
166 ,166
מידע 167

עונת התיירות 165
פסטיבלים ואירועים 

מיוחדים 167

מחול 368-70

מטבע 18

 Miaoli ְמָיאֹולי, מחוז
154-64

ֵּבייּפּו 158-59
הפארק הלאומי 

ֵשיי־ָּפה 161-64, 
163 ,162

נאנדז׳ּוָאנג 159-60 
ְשטֹואּושאן 160-61

ש׳ינצ׳ּו 155-58, 156

מָיאֹוקֹואּו, שוק הלילה 
 ,14 Miaokou

 15 ,142-43

מידות 389

מידע 397

מידע לתיירים 392, 
ראו גם תחת שמות 

האתרים

 Meinong ֵמיינֹונג
270 ,269-72

מים 388

מינג, ג׳ּו 142

מיסים 390

מכונית 395-96
חוקי תנועה 396

מילון שימושי 403
רישיון נהיגה 395
שכירת רכב 395 

מכס, תקנות 385-86

מכסה הביוב הגדול 
260-61

מלחמת הארטילריה 
של 1958 350

מנגה 75

מנדרינית 398-404

מנזרים 220

מסגדים 73

מסלולי הליכה
העלייה לרגל לֵאלה 

מאטסּו 15, 26, 
15 ,231

טאינאן 284, 284
טאיפיי 76-77, 77

מסלולים מומלצים 
 ,284 ,76-77 ,28-33
 ,33 ,32 ,31 ,29 ,28

77, 284, ראו גם 
תחת שמות 

האתרים

מעיינות חמים 17, 24, 
17 ,40-41 ,34

 Chief Spa Hot
192 Spring

 Toyugi Hot Spring
 Resort & Spa

200
ֵּבייטֹואּו 123, 

124-26
גּוָאנדְזה־לינג 

288 Guanziling
המעיינות החמים 
 Zhaori בְדָז׳אֹורי

201-202
המעיינות החמים 
 Lisong בליסֹונג

193
המעיינות החמים 

בפּויּוָאן 189

הפארק הלאומי 
יאנג מינג שאן 

127-28
וּולאי 137, 139

יּולי 190-91

מערב טאיוואן 55, 
210-48

אוכל 210
אקלים 210

הגעה ועזיבה 
 211-12

מגורים 210
מוקדי־עניין עיקריים 

211 ,211
עונת התיירות 210

תחבורה 212

מערות 181, 205

מפולות סלעים 375

מפלים 376
 Baiyang ָּבאי־יאנג

169
וּולאי 137

 Taoshan ָטאֹושאן
162

מפל הזהב 144
ָסנדָיאֹולינג 148

ְשֶפן 148

מצנחי רחיפה 194

מקדשים 11, 22, 268, 
365

בריכת הלוטוס 
256 ,254-55

ָגנגטיָאנגֹונג 
 Gangtiangong

173
החוף הדרום־מערבי 

268
המקדש החדש של 

שמונה־עשר 
האצילים 141

המקדש הרשמי 
לֵאל המלחמה 

279
טאינאן 280-81, 284
מזבח השמיים 280

מקדש ֵאל העיר 
)טאינאן( 275-76

מקדש ֵאל העיר 
)לּוקאנג( 237

מקדש ֵאל העיר 
)ְצ׳ה־ָאִיי( 225

מקדש ֵאל העיר 
)קינֶצ׳נג( 311

מקדש ֵאל העיר 
)ש׳ינצ׳ּו( 155

מקדש ֵאל העיר של 
 Xiahai ש׳ָיאחאי

76
מקדש ָאנּפינג 

 Anping מאטסּו
278 Matsu

מקדש ָּבאֹו־ָאן 
 ,74 ,11 Bao׳an

10-11
מקדש גּוָאנג־שאן 
269 Guangshan
מקדש גּוָאנדּו 124

מקדש ָדאיטיָאן 
255-56 Daitian

 Da-Yi מקדש דא־ִיי
329

מקדש דֹונגיּוֶאה 
281 Dongyue
מקדש דֹונגלֹונג 

294 Donglong
מקדש דְז׳ה־נאן 

129-30 Zhinan
 Zǔshī מקדש דזּוְשה

135-36 Miào
מקדש דזיטיָאן 
158 Zhitian

 Zinan מקדש ְדזינאן
241

מקדש האבן 259
מקדש הגבירה 

 Linshui לינשֵוויי
282

מקדש הזכוכית 
לאלה מאטסּו 

237 Matsu
 Wude מקדש וּוֶדה

227

ל
 Lanyu ָלאן־יּו

206 ,204-209

להט״בים, מטיילים 
389-90 ,107 ,21

לווייתנים, צפייה 184

193-94 Luye לּו־ֶייה

 Luchang לּוצ׳אנג
159

 Lukang לּוקאנג
236 ,235-39

ליּוצ׳יּו הקטן, האי 
 Little Liuchiu
300 ,299-301

לימודים
בישול 85-86

ספורט ימי 329, 330
שפה 85, 388-89 

לינטֶיינשאן 
187 Lintianshan

מ
 Magong מאגֹונג

333 ,332-36

 Maokong ָמאֹוקֹונג
129 ,128-30

 Matsu מאטסּו
317 ,317-26

ֵּבייגאן 318-21, 320 
נאנגאן 321-26, 

324-25

מאטסּו, העלייה לרגל 
לֵאלה 15, 26, 231, 

15

מגה־פורט, פסטיבל 
המוסיקה 25, 259 

Megaport

מגורים 384-85, ראו 
גם תחת שמות 

האתרים
לינה בבית משפחה 

304
מילון שימושי 399

מגזינים 389

 Ma ָמה ִיינג־ג׳יֹו
356-57 Ying-jeou

מוזיאון הארמון 
הלאומי 14, 78-79, 

14

מוזיאונים וגלריות 20, 
21

278 182 Art Space
 Alien Art Centre

252-53
אולם התערוכות 

של בנק הקרקעות 
64-65

אחוזת ‘ההר 
המוריק׳ 127

בית הסיפור של 
בסיס הצי בדזּואֹו־
257 Zuoying ִיינג
בניין 2 של מוזיאון 
טאינאן לאמנות 

276
גלריית גּו צ׳י ֶפנג 

155 Guqifeng
המוזיאון הלאומי 
להנצחת טבח 

ה־28 בפברואר 61
המוזיאון הלאומי 

לזכויות אדם 130, 
200-201

המוזיאון הלאומי 
לטבע 215

המוזיאון הלאומי 
לטכנולוגיה ולמדע 

257
המוזיאון הלאומי 

לספרות 
טאיוואנית 275

המוזיאון הלאומי 
לפרהיסטוריה 195

המוזיאון הלאומי 
לתולדות טאיוואן 

278
המוזיאון הלאומי 
של טאיוואן 65

המוזיאון הלאומי 
של טאיוואן 

לאמנויות יפות 
215

המוזיאון לאמנויות 
יפות 78

המוזיאון לאריחי 
טאיוואן עתיקים 

227
המוזיאון לדתות 

העולם 134
המוזיאון למי שתייה 

65
המרכז הלאומי של 
טאיוואן ללימודי 

מדעים 81
המרכז לחקר התה 

ולקידומו 129
הסניף הדרומי של 

מוזיאון הארמון 
הלאומי 225

מוזיאון 50 251
מוזיאון 207 75

מוזיאון ָאָמה 74
מוזיאון ֵּבייטֹואּו 125

מוזיאון ג׳ּומינג 
142 Juming

מוזיאון האמנות של 
ָצ׳נגחּוָאה 234
מוזיאון הארמון 

הלאומי 14, 
14 ,78-79

מוזיאון הבודהה 255
מוזיאון הדואר 68
מוזיאון הזרעים 

‘אלף שדות׳ 273
מוזיאון המיניאטורות 

של טאיוואן 78
מוזיאון המעיינות 

החמים בֵּבייטֹואּו 
124

מוזיאון הנייר סּו חֹו 
 Su Ho

מוזיאון העיצוב של 
טאיוואן 83

מוזיאון הפולקלור 
של בני ָסאיְשָיאט 

159 Saisiyat

מוזיאון הקדרות של 
ִיינג־ֶגה 136

מוזיאון טאינאן 
לאמנות 276
מוזיאון טאיפיי 

לאמנות בת זמננו 
74-75

מוזיאון טאיפיי 
לאסטרונומיה 

80-81
מוזיאון כפר החסות 

הצבאי 257-58
מוזיאון לּוקאנג 
לפולקלור 237
מוזיאון מקדש 

276 Ciji ְצה־ג׳י
מוזיאון ָקאֹושיּונג 
לאמנויות יפות 

257
מוזיאון ָקאֹושיּונג 
להיסטוריה 256

מוזיאון שּונִיי לילידי 
 Shung פֹורמֹוָזה

79-80 Ye
מוזיאון ְשסאנחאנג 

לארכיאולוגיה 
 Shihsanhang

123
מוזיאון תרבות 

החאָקה בֵמיינֹונג 
270

מרכז התרבות של 
בני ֶקָטָגָלן 

125 Ketagalan
מרכז טאיפיי 

לתיאטרון בובות 
83

רובע האמנים רציף 
253 2

שדה הקרב 
ההיסטורי בְשֶמן 
292-93 Shimen

מונית 396

מוסיקה 21, 79, 368

מוקדי־עניין עיקריים 
10-17, ראו גם תחת 

שמות האזורים
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פארקים וגנים, ראו 
גם פרקים לאומיים 

ושמורות טבע
בית־האחוזה והגן 
של משפחת לין 

134
הגן הבוטאני של 

טאיפיי 64
המעון הרשמי 

בְשִלין 81 
הפארק הגיאולוגי 
141 Yehliu ֶיחִליּו
הפארק הגיאולוגי 

ְשטיּפינג 183
מרכז הירידים של 

טאיפיי 75-76
עולם הירח של 

 Tianliao טיָאנִליאֹו
272

פארק אתר ֵּביינאן 
195 Beinan

פארק גּוָאנִיין־טינג 
332

פארק הזהב 
האקולוגי 143 

פארק הזיכרון 
לשלום 318

פארק הפולקלור 
של טאיצ׳ּונג 217

פארק הפסלים 
ואתר ההנצחה 
של ְצ׳ה־חּו 139

פארק השלום 
להנצחת טבח 

ה־28 בפברואר 64
פארק השלום של 
טאיוואן להנצחת 
שבויי המלחמה 

144-45
פארק התרבות 
החיה צ׳ישאן 
269 Qishan

פארק טאיצ׳ּונג 215
פארק ִליּושאן 

195 Liyushan
פארק קו החוף 195

פארקים לאומיים 
ושמורות טבע 
34-35, ראו גם 
פארקים וגנים

אזורי הביצה ופארק 
היער של ָאאֹוגּו 

227 Aogu
אזורי הביצה של 

 Gaomei ָגאֹוֵמיי
215

המרכז לתיירות 
ולשימור הצב 

הירוק 337
הפארק הימי 

הלאומי של דרום 
ֶּפנגחּו 337

הפארק הלאומי 
טאיג׳יאנג 

279 Taijiang
הפארק הלאומי 

טארֹוקֹו 167-73, 
168

הפארק הלאומי 
יאנג מינג שאן 

127-28
הפארק הלאומי 
יּושאן 212-15, 

212
הפארק הלאומי 

ֶקנטינג 295-99, 
297

הפארק הלאומי 
ֵשיי־ָּפה 161-64, 

164
פארק ָדה־ָאן 73

פארק הטבע גּוָאנדּו 
125 Guandu

פארק הטבע ֶשדינג 
296 Sheding

שאן־לין־ִש׳י 
239-40 Shanlinxi

ש׳יָאנגיאנג 
192 Xianyang

שמורת היער 
הלאומית ָאאֹו־

 Aowanda וואנָדה
240

שמורת היער 
הלאומית 

טאיּפינגשאן 
153 Taipingshan

שמורת היער 
ֶחחּוָאנשאן 

242-43
שמורת היער 

 Lalashan ָלָלשאן
140

שמורת היער 
ָמניּוֶאיּוָאן 

 Manyuayuan
136

שמורת היער ֵניידֹונג 
 137 Neydong

שמורת היער/חוות 
 Wuling וּולינג

163 ,161
שמורת הנוף 

הלאומית אגם 
השמש והירח 

16 ,245 ,244-48
שמורת הנוף 

הלאומית ָאלישאן 
223-32

שמורת יער גּוָאן־וּו 
161 Guanwu

שמורת יער פּויּוָאן 
189 Fuyuan

שמורת יער ְצ׳ה־ֶּפן 
199-200

פגודות 245, 327, ראו 
גם מקדשים

 Fugang פּוגאנג, נמל
198

פֹוגּוָאנגשאן 
255 Foguangshan

 Fulong פּולֹונג
149-51

פוליטיקה 20

פֹורמֹוָזה, כפר 
התרבות הילידית 
של 245, 17, 245

ִּפינגטּונג, מחוז 
291-301 Pingtung

דֹונג־גאנג 294-95 
האי ליּוצ׳יּו הקטן 

300 ,299-301
הפארק הלאומי 

ֶקנטינג 295-98, 
297

149 Pingxi ּפינגש׳י

ּפינגש׳י, מחוז 146-49 
 Pingxi

 Fengbin ֶפנגּבין
182-83

 Penghu ֶּפנגחּו, איים
 ,328 ,326-40 ,12

12
איי ֶּפנגחּו החיצוניים 

337-40
מאגֹונג 332-36, 

 333

פסטיבל הפנסים 17, 
17 ,197 ,147 ,25

פסטיבלים ואירועים 
מיוחדים 25-27, 
360, 7, ראו גם 

תחת שמות 
האתרים

דתיים 364-65
העלייה לרגל לֵאלה 

מאטסּו 15, 26, 
15 ,231

טאיפיי 86-87
מגה־פורט 25, 259
מסורתיים 23-24, 

360
פסטיבל הדגים 

המעופפים 206
פסטיבל הירי 

באוזניים בּבּונּון 188
פסטיבל הפנסים 

 ,197 ,147 ,25 ,17
17

פסטיבל הרוחות 
144

קבלת פניו של ֵאל 
העיר 311

שריפת הסירות של 
וואנג ֶייה 27, 

292-93

מקדשים, המשך
 Wenwu מקדש ֶוונוּו

245
 Wufei מקדש וּוֵפיי

281-82
מקדש וּוצ׳אנג 

243 Wuchang
מקדש טֶיין־חֹו 

)טאיטּונג( 195
מקדש טֶיין־חֹו 
)טאיפיי( 71

מקדש טֶיין־חֹו 
 Tianhou )מאגֹונג(

332
מקדש יּוָאנצ׳ינג 

234 Yuanching
מקדש ִיינשאן 
119 Yinshan

מקדש לֹונגשאן 
)טאיפיי( 69

מקדש לֹונגשאן 
)טאמסֵוויי( 119 

מקדש לֹונגשאן 
)לּוקאנג( 

 Longshan
 23 ,235-37

מקדש מאטסּו 
הגדול 273-74
מקדש מאטסּו 
)לּוקאנג( 237
מקדש מאטסּו 
)נאנגאן( 322

מקדש נאנטיָאן 
233-34 Nantian

מקדש נאנָיאֹו 
234 Nanyao

מקדש סאנלֹונג 
299 Sanlong

מקדש ָּפאֹוצ׳ּוֶאה 
216 Paochue
מקדש פאחּוָאה 

280 Fahua
 Puji מקדש ּפּוג׳י

124-25
מקדש פּוטיָאן 
160 Futian

מקדש פּושאן 
145 Fushan

מקדש ָצ׳אֹוטֶיין 
227 Chaotian

מקדש צ׳ּוָאנחּוָאה 
160 Quanhua

מקדש צ׳ּונג טאי 
 Chung Tai צ׳אן

247 Chan
מקדש צ׳יג׳ין טֶיין־חֹו 

 Cijin Tianhou
253

 Ciyou מקדש ִציֹואּו
82

מקדש צ׳ינגשאן 
70-71 Qingshan

מקדש צישיָאן 
79 Cixian

מקדש קונפוציוס 
בטאיפיי 75

מקדש קונפוציוס 
)טאינאן( 277

מקדש קונפוציוס 
)ְצ׳ה־ָאִיי( 234 

מקדש קונפוציוס 
)ש׳ינצ׳ּו( 155-56 
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