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Taipei

Sun Moon Søen

Ali Bjerget

Tainan

Kaohsiung

Pingtung

Lysende Varme kilde 
resort og spa

Hualien

Yilan

Taiwan består af mere end 80 øer med 
en befolkning på 23.5 mio

Taiwan bruger møntfoden New Taiwan 
Dollars 1,- dkr er ca 4.6,- new Taiwan 
dollars

Taiwans sprog er mandarin, dog er 
engelsk og japansk også udbredt

Tidsforskellen er at Taiwan er 6 timer 
foran dansk tid

Taiwanesisk kultur er påvirket af kinesisk, japansk og 
europæisk indflydelse.

I December er det vinter i det nordlige Taiwan og 
sommer i det sydlige Taiwan

Du kan rejse til Taiwan med dansk pas uden visum i 
90 dage

Taiwan er kendt som det bedste sted at rejse til i 
verden

Kender du til 
Taiwan ?? Kenting

Taoyuan

Taroko National 
Park

Taitung

Jiaoxi varme 
kilde parken 



FUN °Taiwan 
範！臺灣

RUNDREJSE PÅ ØEN SIGHTSEEING, KULTUR, 
MAD, NATUR, 

AKTIVITETER ALT PÅ EN 
GANG！

KINESISKE, JAPANSKE, 
EUROPÆISKE ALLE 

SLAGS ELEMENTER PÅ 
EN GANG！

BYLIVET, BJERGLIVET, 
ETNISKE MINORITETER, 

SØER OG FLODER, 
TROPISK 

KLIMA,STRANDE,ALT 
PÅ EN GANG！

5 STJERNET HOTEL OPHOLD OG SPA 
OPHOLD SAMT OPHOLD PÅ BED & 

BREAKFAST ALT  SAMLET EN PAKKE！

MADEN AFSPEJLES I BÅDE  DET 
TAIWANESISKE OG I DET VESTLIGE  

KØKKEN. LAV SELV DIN MAD, ALT PÅ EN 
GANG！



01-12-2019
Forlader vi københavn



Prisen inkluderer Tilmeld

• Tilmelding åben indtil 15. oktober
• Betaling senest 21.oktober
• Tilmeld på telefon  +45 33930062
• Tilmeld via e-mail：xin@chinagateway.dk
• Skan QR kode for online tilmelding

mailto:xin@chinagateway.dk


København 
01.December

Vær parat til at rejse!

Kl 9:30 bedes alle gæster samles i københavns 
lufthavn og tag fly CA 878 til Beijing,derefter videre 
med fly til Taipei.

Vi letter 12:15 og forventes i Beijing 04:10 ,dansk 
tid 22:10 d.2.december.

Morgenmad og middag serveres om bord. Der er 
både kinesisk eller vestlig mad til alle gæster.



02.December Taipei
Ankomst i Beijing Capital Airport T3 kl 04:10 ( 22.10 
dansk tid), efter en kort mellemlanding med til til at 
strække benene, forlader vi Beijing Capital Airport for 
at flyve til Taipe kl.  8:35 med ankomst i Taipei 
Taoyuan Lufthahvn kl 11:45

Efter ankomst til Taipei, kører vi direkte til hotellet. 

Taipei Gennemsnitlig temp ：17.5℃

Efter et mindre hvil vil føste del af turen begynde med at 
besøge en skyskraberen Taipei 101, en ikonisk bygning i 
taiwan. Velkomst middagen foregår også i Taipei 101 og 
efter middagen er der et lille Dukke show kaldet Xujiu dukke 
teater som er slutningen på første aften.



03.December Taipei

Taipei er både naturlig og elegant samt her er 

masser af kultur. Der er både nyt og 

traditionelt. Dagens tur begynder i Shifen Old 

Street. Hav jeres kamera parat for her er 

mindeværdigt billeder over alt. Dagens tur 

ender ikke her. Efter frokost tager vi til Shifen

vandfaldet og her vil vi natur landskaber hvor 

menneske og natur mødes I et.



04.December Nantou Sun Moon Søen
Dianshuilou, dagens første del af turen begynder ved restauranten        
Taoyuan Dianshuilou, og du vil lære fra lokale kokke hvordan man laver 
traditionel kinesisk mad bla Dumpling med suppe inden i. 

Derefter til Nantou, for at lære om sort te i yuchi by i Nantou endvidere lære 
du hvordan man laver sort te sæbe ved at gøre det selv.

Ved ankomsten vil vi tage en lille cykel tur ved Sun Moon Lake. Du er også 
velkommen til selv at går en tur hvis du ikke ønsker at cykle. Dagens tur 
slutter I Yuchi lansby hvor Sun Moon Lake er placeret. 

Sun Moon Søen   Gennemsnitlig temp: 19.3℃



05.December
Sun Moon Lake

Sun Moon Lake er hellig og mystisk for mange asiatere. 

Søen er ofte dækket af lave skyer. For asiatere  er det som 

en ung pige med slør af og til med smukt ansigt, nogen 

gange med lidt mystik som når ”sløret” svæver i vinden.

Tag Sun Moon lake svævebanen og nyd det smukke sceneri 

og du kan også besøge Itathao indkøbsgade. 



06.December 
Ali Bjerget

Rejs til Ali Bjerget i dag. Kom til Ali Bjergets 
rekreative skov område 2000 meter  over 
havniveau væk fra stres og jag fra byen i tæt 
kontakt med naturen i Taiwan Og nyd 
skyerformationer og solnedgang fra 
observations platformen fra anden sal på Ali 
bjegets togstation, Du får en følelse af 
hygge, romantik og glæde.

Ali Bjerget Gennemsnitlig temp：7.1℃

Vil gå tidligt til ro i aften så vi kan 
nyde solopgangen i morgen tidlig.



07.December 
Ali Bjerget Tainan

Stå op kl 04:00.  Så kan vi observere solopgangen.

Tag det høje bjergtog til Zhushan solopgang fra 
platformen. Den virkelige romantike begynder nu. 
Bekymre jer ikke for at blive søvnige, vi tilbereder kaffe 
og varm te for gæsterne.

Efter vi kommer ned af bjerget vil vi komme til Tainan 
Shennong Gaden, hvor Blueprint kultur og kreative park 
findes, favorit steddet for de kunstneriske unge lokale. 
Den perfekte kombination af tradition og modernitet, 
som nok giver et kultur chok igen for dig.



08.December Tainan Kaohsiung

Stå op om morgenen og forbered dig på en tur 
der vil rense dine lunger. Temperaturen i Tainan i 
december er ca 20 grader C,hverken koldt eller 
varmt,passende til udendørs aktiviteter. Tag en 
træbåd ”four grass green tunnel. Derefter besøg 
Shiguqiao sugar cultural Park

Dernæst tager vi mod Kaoshiung, den mest 
vigtige havn i syd Taiwan om. Forbered din mave 
på god appetit ved Kaoshiung makedet sen aften.

Kaohsiung Gennemsnitlig temp：20.2℃



09.December
Pingtung Kenting

I dag er det den religiøse dag. Tag til Guang Fo 
Guang Shan Buiddha Museum. Dyk ned i den 
buddistiske kultur og lær hvordan man skriver 
skrifte på kinesisk på rispapir.

Derefter tager vi til Guanshan i Kenting og nyder 
solnedgangens skær, se ilden komme op fra 
jorden og slutte vores tur i Kenting Gaden.

Kenting Gennemsnitlig temp：25.4℃



10.December    Taidong

I dag er vi langt fra byens stres og jag i det østlige Taiwan og vil indtage mere simple landbyer og stille 
verden. I dag besøger vi den østlige Eluanbi Park, den smukkeste togstation i Taiwan, Duoliang
Stationen samt ” Ni fugle rede krukke værksted” for at forstå den traditionelle keramik kultur af de 
oprindelige folkeslag.

Taiwans berømte varme kilde. I dag er der arrangeret Taitung Lysende Varme kilde resort og spa, 
lader dig nyde den varme kilde og Vask trætheden fra turen.

Taidong Gennemsnitlig temp：21.4℃



11.December     Hualien
I dag kombinerer  vi menneskelighed med naturen. Besøg New east Dolan sukker fabrik først, gå derefter på Sanxiantai

triumfbuebroen .



12.December 
Taroko National Park

I dags højdepunkt er Taroko National Park 

Hualien. I dag god  ide med praktisk overtøj 

og vandre sko. Vi går igennem Sgadan stien

og grønne vandsti, hvis vejret er varmt nok 

hopper vi i vandet og blive gennem frisk.



13.December        
Yilan

Yilan er vores sidste stop inden vi 

returnerer til Taipei. Efter at have 

besøgt det traditionelle kunst center 

i Yilan park tager vi til Jiaoxi varme 

kilder og får afslappet fødderne 

grundigt.

Yilan Gennemsnitlig temp：17.3℃



14.December 
Taipei Peking

Retur til Taipei I dag, du vil her få de sidste 
minder af Taiwan til at tage med hjem i din 
kuffert. Efter et besøg på Taipei Palads 
Museum og Longsham Templet, vil vi tage til 
hotellet og få et hvil.

Tag til lufthavnen og check ind kl 15:30 og tag 
flyet CA 190 til Beijing Capital Airport, flyver kl 
18:45 og ankommer i Beijing kl 22:20.



15.December 
København

Hold humøret oppe tag flyet CA877 fra 
Beijing Capital Airport til København kl 
02:55 og ankommer i København 06:00 
am d.15.December.

Hvis du ønsker at vi skal arrangere en tur i 
Beijing på egen hånd, hvor du kan benytte 
dig af de 144 timers visum frihed er du 
naturligvis velkommen at kontake os.


