
 

 



 

 

 

ان الدول  1  / حجز الطير

 من الممكن اختيار احدى الرحالت التالية

 

حات الرحالت  مقير

 دب   _____تايبيه / 1

 مانيال _____تايبيه / 2



 

ح الوصول ال مدينة / 3 كاوشيونغ  والمغادرة من مدينة  -------تايبيه مقير

 

 

 

ة / 2  التأشير

 الحصول عليها اون الين من الموقع

TAIWAN VISA 

 

 السيارة واستئجار الموصالت / 3

  الدولة 
 
  تتوفر ف

 
جميع وسائل النقل المعروفة ولكن يعد استئجار سيارة ف

تايوان من أفضل الطرق الستكشاف أكي  مساحة ممكنة من البالد ولحرية أكير 

  التنقل من منطقة  
 
كة أفيس ألن سياراتهم جديدة  ،ألخرى ف نوص  بشر

https://visawebapp.boca.gov.tw/BOCA_EVISA/home.do
https://visawebapp.boca.gov.tw/BOCA_EVISA/home.do
https://visawebapp.boca.gov.tw/BOCA_EVISA/home.do
https://visawebapp.boca.gov.tw/BOCA_EVISA/home.do


 

كات تأجير السيارات األخرى داخل  وموثوقة، والمكتب داخل المطار. ال تقع شر

 المطار، ويجب عليك ركوب مكوك للوصول إل موقع النقل الخاص به 

  تايوان 
 
كات تأجير السيارات ف  من أفضل شر

Avis Rent a Car 

يحة الهاتف 4  / شر

Telecom 4g sim 

حة5  /المدة المقير

ة والبد من الرجوع ال الدليل  من أسبوعير  ال ثالثة أسابيع زممكن زيادة الفير

 سياح  ال

 /أفضل وقت لزيارة تايوان 6

 8،7ر هوالخريف وتجنب الصيف شالربيع 

 / محطات الرحلة5

كاوهسيونج    -Taichung City- Sun Moon Lakeتايشونج  - Taipei هتايبي 

Kaohsiung-    كينتينجKenting-  تايتونجTaitung  - تاروكو جورج  Taroko 

Gorge –  جينشانJinshan – تايبيه Taipei. 

https://www.avis.com/en/home
https://www.klook.com/activity/16614-chunghwa-4g-sim-taiwan/?aid=2758&utm_medium=affiliate-alwayson&utm_source=non-network&utm_campaign=2758


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جدول يوضح المسافات بير  المدن

 س /  الزمن كم ال من  م
1 Taiwan 

International 
Airport 

Taichung 
City 

146 1:30 

2 Taichung City Sun Moon 
Lake 

75 1:16 

3 Sun Moon Lake Kaohsiung 202 2:30 

4 Kaohsiung Kenting 107 2 
5 Kenting Taitung 122 2 

6 Taitung Taroko 
Gorge 

200 3 

7 Taroko Gorge Jinshan 168 3 
8 Jinshan Airport 76 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

حة الفنادق جدول  المقير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفندق ال من  المدينة

Taichung City 1 5 The Landis Taichung 
(Hotel ONE 
Taichung) 

Sun Moon 
Lake 

5 8 The Wen Wan 
Resort Sun Moon 

Lake 

Kaohsiung 8 12 Silks Club 
 

Kenting 12 14 Howard Villa 
 

Taitung 14 16 Sheraton Taitung 
Hotel 

Taroko Gorge 16 19 Silks Place Taroko 
Hotel 

Jinshan 19 21 Yang Ming Shan 
Tien Lai Resort & 

Spa 

Taipei 21 25 Mandarin Oriental 
Taipei 



 

 جدول األنشطة والفعاليات

 

المكان السياح   اليوم  المدينة
 االول

المكان السياح  
  
 
 الثاب

المكان السياح  
 الثالث

Taichung 
City 

1 Dadu River 
Bird Sanctuary  
 نهر دادو للطيور 

Yehliu Ocean 
World 

فولكلور بارك أول 
حديقة للفنون 

 الشعبية 

Wuling Farm 
 مزرعة تحتوي
عىل العديد من 
 أنواع الفواكه 

Taichung 
City 

2 National 
Museum of 

Natural 
Science  يعد

   
المتحف الوطن 

للعلوم الطبيعية  
أحد أشهر مناطق 

  
 
الجذب ف
تايتشونغ ,  

وخاصة للعائالت 
  لديها أطفال 

النر
 صغار

Tri-Mountain 
National Scenic 

Area  منطقة تراي
ماونير  الوطنية ذات 
المناظر الطبيعية  

 الخالبة 

Yehliu Ocean 
World   تايتشونغ

بارك هو المكان  
المخصص للسياح 

كنك تجديف .يم
ة     البحير

 
القارب ف

والتمتع بالمناطق 
 المحيطة الجميلة 

Taichung 
City 

3 Zhonghua 
Night Market  
يقع سوق  

  
 
تشونغهوا الليىل  ف
 قلب تايتشونغ 

Wuling National 
Forest 

Recreation Area  
ولينغ الوطنية  
للغابات منطقة 
 االستجمام 

Rainbow 
Village   قرية قوس

قزح قرية رينبو  
منطقة ثقافية  
محمية ويستحق  

 الزيارة

مقاطعة  
 تشانغوا 

 
Changhua 
County 

4 Taiwan Glove 
Museum 

يمكنك العثور عىل 
 أي نوع وحجم 

Alices Garden 
ه   حديقة أليس منير 
فيه أرض   الير

LOHO Hosiery 
Museum   متحف

لوهو للجوارب 
يمكنك أن ترى كيف 
 تصنع الجوارب , 



 

 
مقاطعة  
 تشانغوا 

 
Changhua 
County 

 
 

5 Tianwei 
Highway 

Garden   حديقة
الطريق الشي    ع  
تحتوي الحديقة  
عىل عدد كبير من 

 الزهور 

Taiwan Glass 
Hall  قاعة زجاج

تايوان منصة عرض  
مجانية للفنانير  

الزجاجيير  المحليير  
لعرض إبداعاتهم 
 وأعمالهم  . 

Tianzhong 
Forest Park 
تتمتع الحديقة  
بالغابات الكثيفة  
ويمتد مسار الجولة 
عىل طول الجبل ال 

 جانب الغابات

Sun Moon 
Lake 

6 Sun Moon 
Lake 

Ropewayd  صن
مون اليك  

روبيواي تلفريك  
 ومنطقة سياحية 

Formosan 
Aboriginal 

Culture Village 
تتمير  القرية الثقافية 
بثقافات السكان  

  تجمع  األصليير  
النر

بير  السياحة 
والثقافة تضم القرية  

 خمس حدائق

Yehliu Ocean 
World  أوندا

الوطنية للغابات 
منطقة االستجمام  
يجذب الموقع 
الكثير من الزوار 
لجمال اشجاره 
وحاصة قصل  

 الخريف 
Sun Moon 
Lake 

7 Little 
Switzerland 

,Swiss Garden 
ة  حديقة صغير
عىل الطراز 
 األوروب   

Songboling 
Forest Park 

Qingjing Farm  
مزرعة تشينغ يوجد 
بها اشجار للفوامه  

 والحيوانات 

Kaohsiung 8 Shou Shan 
Zoo  شو شان

حديقة الحيوان  
تحتوي حديقة  
الحيوانات هذه 
عىل أكير نوع من 
الحيوانات النادرة 
من جميع أنحاء  

 العالم. 

Maolin National 
Scenic Area 

منطقة ماولير  ذات 
المناظر الطبيعية  

 الخالبة 

Shoushan 
National 

Nature Park 
حديقة شوشان 
الطبيعية الوطنية  

عن  هو عبارة
رصيف ذو طابع 
 جيولوح   للشعاب 

Kaohsiung 9 Heart of Love 
River  نهرقلب

الحب تجمع 

Cultural Park of 
Taiwan Military 
الحديقة الثقافية  

Aozihdi Forest 
Park   حديقة غابة

أوزيدي تشمل 



 

السياحة المائية  
  نهر قلب  

 
ية ف والي 
 0000الحب 

لقرية تايوان 
العسكرية تعد أكي  
قرية تابعة للبحرية  
تحتفظ بها مدينة  
كاوشيونغ اليوم , 
  
 
 موقع تراث ثقاف

مناطق الجذب 
السياح  هنا بركة 
بيئية وبراري 

ومسارات غابات 
شبه استوائية  
وحضانة للزهور  
 ة عىل مدار السن

Kaohsiung 10 E-Da Theme 
Park  مدينة

العاب عىل الطراز 
  عىل الطراز 

 
اليوناب

  كما 
 
اليوناب

تحتوي عىل أكي  
مشح ترفيه  
وأكي  مركز ترفيه  
  تايوان 

 
 داخىل  ف

Kaohsiung 85 
Building 85   مبن

كاوشيونغ أعىل مبن  
  تايوان ,

 
ويوفر   ف

مناظر بانورامية  
خالبة مطلة عىل 
 المدينة والميناء 

Lotus Lake 
ة لوتس   بحير

 
Kaohsiung 

11 Kaohsiung 
Harbor   ميناء

به كاوشيونغ 
 جوالت سياحية 

National 
Science and 
Technology 

Museum  المتحف
  للعلوم 

الوطن 
والتكنولوجيا أول 
وأكي  متحف للعلوم 
  تايوان 

 
 التطبيقية ف

Urban Spotlight  
ممر األضواء يشتمل  
  اليت 

معرض سينر
ال     سنير

 
الموجود ف

بارك عىل األضواء  
الزرقاء المضاءة  
 إضافة لمسة فنية 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

المكان السياح   اليوم  المدينة
 االول

المكان السياح  
  
 
 الثاب

المكان السياح  
 الثالث

Kaohsiung 12 Kaohsiung 
Astronomical 

Museum   متحف
كاوشيونغ الفلك  
تشمل المرافق 

الرئيسية للمتحف  
قاعة فلكية متعددة  

 الوسائط

Dome of Light 
قبة النور تعتي  القبة  
  عام 

أكي  تركيب فن 
  العالم مصنوع من  

 
ف

قطع فردية من 
 الزجاج الملون

Liuhe Tourist 
Night Market  
ليوه السوق الليىل  
  
 
أقدم سوق ليىل  ف
 كاوهسيونغ 

Kenting 13 Kenting 
National 

Park                           
  
ه كنتيج الوطن   منير 

 

Wanlitong 
Beach 

 شاطئ وانليتونج 

Kenting Night 
 السوق الليىل  

Taitung 14 Jialulan 
Recreation 

Area   منطقة
فيهية   جيالوالن الير

Lisong 
 الينابيع الساخنة 

Taimali Golden 
Lily Mountain 
 جبل تيمال  الذهن   

Taitung 15  مهرجانLuye 
Highland 

Taiwan   الدول
لمنطاد الهواء  

 الساخن

Taitung Forest 
Park 

 حديقة غابة تايتونج 

Fantasy Tiehua 
للفنون  مساحة 

واألداء مبنية حول 
خطوط السكك 
 الحديدية القديمة. 

Taroko 
Gorge 

16 Taroko 
National Park 
حديقة تاروكو 
الوطنية تشتهر  
تاروكو بجبالها 
الرائعة وأوديةها  
الرخامية .تمتد 
المنحدرات 

واألودية منذ أربعة 
 ماليير  عام

Buluowan 
ه   قبيلة بالبولوان

مستوطنة تعيش  
فيها القبيلة منذ  
ثالثمائة عام تمتاز 
المناظر الخالبة  
ح كيفية حياة  وشر

 القبيلة 

Shakadang 
(Mystery 

Valley) Trail 
وادي الغموض تم 
بناء هذا الممر عىل 
طول جرف النهر 
بحيث يمكن 

للمسافرين مراقبة  
طيات الصخور 

والنظم  
 اإليكولوجية 



 

Taroko 
Gorge 

17 Xiuguluan 
River  نهر

 ً  
 
شيوجولوان ا ف
يمتاز بدورات 
التجديف األكير 

رواج ا بالمنحدرات ً 
تايوان , وهو 
محفوف نسن   
ة   والدوامات الخطير

Tropic of Cancer 
مدار الشطان أقىص  
  نصف الكرة  

 
موقع ف

الشمال  من خط 
االستواء يحدث به 
ظاهرة طبيعية وهذا 
التأثير "الغامض 
"الذي يحدث عند 
ة هو الظاهرة  الظهير
الفلكية الفريدة من 

 نوعها 

East Coast 
National Scenic 

Area   منطقة
  
ر
ف الساحل الشر
ذات المناظر 

الطبيعية الخالبة 
تمتد المنطقة  

لساحلية ا
قية 170 الشر

للمناظر الطبيعية  
عىل بعد   من 
  
ر
ف الساحل الشر

 للجزيرة ً 

Taroko 
Gorge 

18 Tunnel of Nine 
Turns   نفق تسعة

المنعطفات خوانق 
 مائية 

Pacific Park 
المحيط الهادئ 
بارك مكان رائع 

للتجول والنظر إل 
البحر ومشاهدة 
األمواج وجمع 
ة   ألحجار المثير

 لالهتمام

Liyu (Carp) 
Lake 

ة اليو ه  أكي   بحير
  هذه 

 
ة ف بحير

المنطقة وب  ها 
 العديد من االنشطة 

Taroko 
Gorge 

19 Hualien 
Farglory Ocean 

Park   هوالير
أوشن   فارجلوري

ه   بارك هو أول منير 
  تايوان 

 
ترفيه  ف

يركز عىل البيئة  
 البحرية 

East Rift Valley 
National Scenic 

Area  ق الوادي شر
المتصدع منطقة  
المناظر الطبيعية  
الوطنية يوجد بها 
اء  حقول خض 
وتشمل الجبال 
والوديان والينابيع  
الحارة مع حقول 
 األرز والشاي 

Shoushan 
National 

Nature Park 
حديقة شوشان 
الطبيعية الوطنية  
هو عبارة عن 
رصيف ذو طابع 
جيولوح   للشعاب 
المرجانية يتجه من  
 الشمال إل الجنوب

Jinshan 20 Yehliu Geopark  
واحدة من 

  
 
الوجهات الرائدة ف

Bitan Scenic 
Area  بيتان ذات

المناظر الخالبة ه   

Bitou Cape 
أقىص الرأس 

الشمال  للجزيرة  



 

شمال  ا لعدد من 
التكوينات 
الجيولوجية 

 لفريدة المختلفة ا

مكان جيد 
لألشخاص  
خاء  لالسير
واالستمتاع 

بالتجديف وصيد 
 األسماك

يؤدي ممر المشاة 
المرصوف الوصول 
إل آفاق رائعة من  

 البحر

Jinshan 21 Mingchi Forest 
Recreation 

Area  غابة
فيهية     الير

مينغتشر
  يكتنفها  

ة النر البحير
الضباب بشكل  

  أعىل 
 
متكرر وتقع ف

نقطة عىل الطريق 
 الشي    ع 

Yun Hsien 
(Yunxian) 

Resort   ق كم شر
يقع منتجع يان  27

عىل بعد مدينة  
تايبيه , وه  

المنطقة الجبلية  
  منطقة  الوح

 
يدة ف

 مقاطعة تايبيه 

Yehliu Ocean 
World  هو أول

  
 
عالم للمحيطات ف
تايوان ؛ تستطيع أن  
ترى مختلف أنواع 
الحيوانات البحرية 
أو المحيطات 
والعديد من 
 العروض 

Taipei 22 Maokong 
Gondola    يصعد

التلفريك ال قرية  
  أعىل الجبل  

 
ف

مناظر خالبة 
 لمدينة تايبيه 

Taipei Zoo 
ه  أكي  حديقة  
  آسيا 

 
 حيوانات ف

National 
Taiwan Science 

Education 
Center   مركزعلم
لعلوم , ترفيه  ل

ممايتيح لك 
اكتشاف العالم من 

 حولك. 

Taipei 23 Taipei 101 
Tower 

ناطحة سحاب 
  
 
ومعلم بارز تقع ف
, تايبيه  ح  شيننر 
,يعرف أيضا باسم 
 مركز تايبيه المال  

National Palace 
Museum in 

Taiwan Taipei 
متحف القض 

  
 الوطن 

Shilin Night 
Market 

 الليىل  س
وق شيلير 

يتكون السوق الليىل  
من العديد من 
المتاجر وهوأحد 
أكي  األسواق الليلية  

  تايبيه 
 
 ف

Taipei 24  تسوق - -----------  --------- 

Taipei 25  المغادرة  ------------  ---------- 

 


