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Satu-satunya pusaka hijau di garis balik utara

Taiwan
Taiwan, pulau nan cantik yang terletak di Samudera Pacifik merupakan negara yang dilalui 

garis balik utara 23,5 Lintang Utara, merupakan satu-satunya pusaka nan hijau.
Luas Taiwan yang hanya 3/10000 dari luas permukaan bumi, karena gerak orogenesis 

sehingga geografis pulau ini memiliki pantai, lembah, dataran rendah, bukit, ngarai, juga 
terdapat lebih dari 200 gunung yang berketinggian di atas 3000 meter dan lainnya. Pada 
saat yang sama juga terbentuk beragam ekosistem tropis, subtropik dan iklim pegunungan 
sehingga Taiwan memiliki lebih dari 3000 spesies asli seperti Salmon, Kera Formosa, Beruang 
Hitam Formosa, Burung Pegar Swinhoes dan lainnya, menjadikan Taiwan sebagai salah satu 
daerah konservasi satwa liar penting dunia.

Sistem kereta api dan jalan raya yang memberikan kemudahan sehingga memungkinkan 
anda menelusuri pantai hingga ke pegunungan dalam waktu singkat 1 jam, menikmati 
tropis, subtropics dan pemandangan alam ; Dalam waktu 1 hari anda dapat dengan mudah 
melancong dari selatan ke utara, dari timur ke barat, menyaksikan keindahan budaya dan 
pemandangan indah Taiwan.

Suku pribumi, Minnan, Hakka dan Imigran baru yang masing-masing tetap melestarikan 
kebudayaan unik menarik mereka, ditampilkan dalam upacara adat, tenunan, kerajinan 
tangan, musik serta arsitektur bangunan. Selain itu kelezatan kuliner Taiwan yang dapat 
memuaskan selera mereka yang menyantapnya, beragam masakan Tionghoa, berbagai jenis 
kuliner manca negara, kudapan dan makanan kecil di pasar malam, belum lagi ragam buah-
buahan 4 musim dalam setahun yang layak anda nikmati.

Taiwan merupakan satu-satunya negara Tionghoa yang menerapkan sistem demokrasi yang 
sesungguhnya, bangunan modern, keamanan yang baik dan keramahan dari 23 juta penduduk 
yang telah mendapat pengakuan dunia, menjadikan Taiwan sebagai tempat pilihan wisata.

Selamt datang ke Taiwan, perjalanan dengan pengalaman menarik yang akan membuat 
anda ingin kembali datang dan datang lagi.

Kata pengantar

Daily Travel Service berpengalaman lebih dari 40 

tahun dalam melayani perjalanan wisata, kami selalu 

berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

setiap pelanggan.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim 

terbesar di dunia, merupakan pelanggan terbanyak 

kami. Sehingga kami percaya dapat membantu sahabat 

Muslim maupun non-Muslim untuk menikmati wisata 

dan kuliner lezat selama di Taiwan.

+886-2-2331-3181
+886-2-2371-0616                 
tour@dailytour.com.tw
www.dailytour.com.tw | www.dailytour.asia 
Rm. 1109, 11F, No.10, Sec.1, Chungching S. Rd., Taipei City 100, Taiwan R.O.C.
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Informasi bagi warga asing yang 
mengunjungi Taiwan
Taiwan memiliki tradisi dan kebiasaan yang 
lembut, dipuji sebagai tempat yang paling ra-
mah, serta merupakan salah satu dari 10 negara 
teraman di dunia. Untuk berwisata ke Taiwan, 
harap memperhatikan informasi mengenai ke-
datangan di Taiwan dan visa, supaya perjalanan 
lebih mudah dan nyaman!

Visa kedatangan
Jenis Visa berdasarkan tujuan masuk negara dan 

identitas pemohon visa, terbagi atas empat jenis 
sebagai berikut:
1.  Visa Kunjungan (Visitor Visa) : tergolong visa 

jangka pendek, dengan waktu tinggal kurang dari 
180 hari.

2.  Visa Residen (Resident Visa) : tergolong visa 
jangka pendek, dengan waktu tinggal lebih dari 
180 hari.

3. Visa Diplomatik (Diplomatic Visa)
4. Visa Kehormatan (Courtesy Visa)

Jangka waktu tinggal umumnya terbagi atas 
beberapa jenis, seperti 14 hari, 30 hari, 60 hari, 90 
hari dan lain sebagainya. Bagi pemegang visa dengan 
ijin tinggal 60 hari tanpa keterangan batasan tinggal, 
jika memerlukan perpanjangan jangka waktu tinggal, 
maka sebelum masa tinggal habis, diwajibkan untuk 
mempersiapkan dokumen terkait dan mengajukan 
permohonan perpanjangan ke Kantor Imigrasi, 
Departemen Dalam Negeri di kabupaten dan kota 
setempat.

Bagaimana mendapatkan bebas visa kunjungan 
bagi warga asing, silahkan dapatkan informasi di 
Kantor Imigrasi Departemen Dalam Negeri.

(https://www.immigration.gov.tw)

Nomor telepon darurat
• Layanan gawat darurat 119
• Kepolisian 110
•  Bantuan pemeriksaan nomor telepon dalam 

bahasa Inggris 106
•  Kementerian Luar Negeri (02)2348-2999
•  Asosiasi Pariwisata Taiwan (02)2594-3261
•  Layanan Konsultasi Kehidupan Warga Asing di 

Taiwan 0800-024-111
•  Layanan Konsultasi Pariwisata Call Center Biro 

Pariwisata, Kementerian Perhubungan 0800-011-
765

Informasi Promosi Pariwisata 
Taiwan

W i s a t a w a n  y a n g  b e r b e l a n j a  k u m u l a t i f 
NTD2.000,- atau lebih dalam satu hari di tokotoko 
yang bertanda pengembalian pajak, maka dapat 
meminta toko tersebut memberikan formulir 
pengembalian pajak dengan menunjukkan dokumen 
masuk Taiwan dan membawa barang belanjaan 
tersebut ke luar Taiwan dalam kurun waktu tidak 
lebih dari 90 hari.
•  Situs e-layanan pengembalian pajak untuk 

wisatawan asing （http://www.taxrefund.net.
tw）

•  Informasi pariwisata Biro Pariwisata Kementerian 
Perhubungan （http://admin.taiwan.net.tw）

Internet
Dengan membeli kartu prabayar sesuai dengan 

jumlah hari kunjungan, anda dapat menikmati 
layanan internet tanpa batas melalui telepon 
genggam. Ketika tiba di Bandara Taoyuan, anda bias 
membeli kartu tersebut di counter telekomunikasi 
Bandara, dengan mengisi formulir dan fotokopi 
paspor, tanpa perlu prosedur yang rumit. Layanan 
WIFI gratis juga tersedia di setiap objek wisata yang 
populer, anda dapat menggunakan internet dengan 
praktis.

p.1 Kata pengantar
p.3  Informasi bagi warga asing yang 

mengunjungi Taiwan
p.4 Informasi transportasi pariwisata
p.6  Empat Musim dengan Warna 

Warni Bunga
p.8 Rasa Otentik Taiwan
p.10  Oleh-oleh populer yang wajib 

dibeli
p.16  Bermain di Taiwan Sepanjang 

Tahun
p.28 

p.50  Buku Panduan Promosi Pariwisata 
Taiwan

2019 Panduan Spesial Pariwisata Taiwan 

Panitia Pelaksana
Taiwan Visitors 
Association
Telepon/+886-2-2752-2898
Faximile/+886-2-2752-7680
Website/www.tva.org.tw
Hak cipta dimiliki Organisasi 
Pariwisata Taiwan, dilarang untuk 
menerbitkan atau mengcopy 
tanpa persetujuan organisasi.

Panitia Produksi
MOOK Publication Co.
Telepon/+886-2-2500-7008
Website/www.mook.com.tw
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Kereta Api Taiwan
Merupakan sistem pengangkutan umum yang 

paling utama di Taiwan, terdiri dari jalur barat, jalur 
timur, jalur selatan dan 10 jalur penumpang dan 
kargo yang dapat mengelilingi pulau. Kereta api 
terbagi menjadi kereta dengan sistem penomoran 
tempat duduk yakni Tze-Chiang, Chu-Kuang dan 
Fu-Xing, serta kereta yang tidak menggunakan sistem 
penomoran tempat duduk yakni kereta interlokal 
dan kereta ekspres umum. Untuk kereta Tze-Chiang 
terbagi menjadi kereta Puyuma dan Kereta Taroko, 
stasiun penghentian dikurangi, dan dapat mencapai 
tempat tujuan lebih cepat. (Situs resmi Kereta Api 
Taiwan https://www.railway.gov.tw)

Kereta Kecepatan Tinggi
Sistem kereta kecepatan tinggi Taiwan hanya 

kenyamanan penumpang. MRT Taipei menyediakan 
tiket harian bagi warga asing untuk menumpang 
MRT tanpa batas pada hari berlakunya tiket 
tersebut. MRT Taoyuan menawarkan layanan check-
in pesawat terlebih dahulu untuk penerbangan 
tertentu. (Situs resmi MRT Taipei http://www.
metro.taipei, situs resmi MRT Taoyuan https://
www.tymetro.com.tw, situs resmi MRT Kaohsiung 
http://www.krtco.com.tw) 

Taiwan Tourist Shuttle
Tren wisata terbaru yang diluncurkan oleh Biro 

Pariwisata Kementerian Perhubungan, merupakan 
layanan bus yang dirancang khusus untuk wisatawan, 
layanan ini membawa wisatawan dari stasiun Kereta 
Api atau Kereta Api Kecepatan Tinggi menuju 
objek-objek wisata utama di Taiwan, dengan 
menggunakan tiket harian, anda dapat menggunakan 
layanan ini tanpa batas di hari penggunaan tiket 
tersebut, layanan yang paling cocok bagi wisatawan 
perorangan. (Situs resmi Layanan Shuttle Taiwan 
http://www.taiwantrip.com.tw) 

memerlukan waktu paling cepat 105 menit untuk 
perjalanan dari Taipei ke Kaohsiung , gerbong 
kereta terbagi atas tempat duduk yang sesuai nomor 
dan tempat duduk yang bebas nomor, selain itu 
juga terdapat kelas bisnis. Setiap stasiun memiliki 
bus antar-jemput ke daerah perkotaan dan objek 
wisata, Layanan Taiwan Tourist Shuttle dan bus 
umum, yang merupakan program paket wisata 
liburan kerjasama kereta kecepatan tinggi dengan 
berbagai biro perjalanan untuk menghemat waktu 
dan praktis. (Situs resmi Kereta Kecepatan Tinggi 
http://www.thsrc.com.tw) 

MRT
Saat ini kota Taipei, kota New Taipei, kota 

Taoyuan, dan kota Kaohsiung memiliki jaringan 
M RT  y a n g  m e n g h u b u n g k a n  k e  k a w a s a n 
perbelanjaan, memudahkan dan memberikan 

Bus Pariwisata Taiwan
Bus pariwisata khusus yang beroperasi di jalur inter-

lokal antara hotel-hotel, bandara, stasiun dan objek-
objek wisata ternama demi kemudahan para wisatawan 
domestik dan internasional untuk berlibur dengan 
nyaman, sistem “Bus Pariwisata Taiwan” diluncurkan 
oleh biro perjalanan di bawah bimbingan Biro Pariwisata 
Kementerian Perhubungan, mencakup hampir seluruh 
jalur populer di Taiwan, dengan satu tiket saja bias 
mendapatkan layanan transportasi lengkap, layanan 
panduan wisata serta asuransi. (Situs resmi Bus Pariwisata 
Taiwan http://www.taiwantourbus.com.tw)

Ubike
Alat transportasi terbaik untuk transportasi jarak 

pendek yang bertujuan mendorong warga untuk 
bersepeda, fungsinya mencakup olahraga, rekreasi dan 
juga hiburan, hanya dengan mengunduh Aplikasinya, 
anda dapat langsung mengecek lokasi setiap penghentian, 
dan dapat langsung menampilkan jumlah sepeda dan 
jumlah tempat parkir yang tersedia, cara registrasi dan log-
in mudah dan sederhana, dengan biaya yang murah. (Situs 
resmi Sepeda Senyuman http://www.youbike.com.tw) 

Kereta Kecepatan 
Tinggi

Kereta Api 
Taiwan

Taipei MRT Taiwan Tourist 
Shuttle

Taoyuan 
Airport MRT

Bus Pariwisata 
Taiwan

Kaohsiung MRT Ubike

Informasi transportasi 
pariwisata

Alat transportasi di Taiwan berkembang dengan sangat baik, semua maskapai penerbangan yang 
ternama menawarkan penerbangan langsung ke Bandara Taoyuan, setibanya Anda di Bandara 
Taoyuan, baik Terminal Satu ataupun Terminal Dua, anda bisa menumpang bus, kereta kecepatan 
tinggi, MRT atau taksi menuju setiap kabupaten dan kota, cara aksesnya sangat praktis.
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Empat Musim dengan Warna 
Warni Bunga
Rotasi pemandangan empat musim, disertai pergantian warna yang menghiasi bumi ini! 
Bunga sakura di musim semi, bunga teratai di musim panas, daun maple di musim gugur 
dan bunga plum di musim dingin, beserta bunga-bunga unik lainnya bermekaran layaknya 
berlomba untuk memperlihatkan kecantikannya.
Berwisata mengikuti musim bunga, menikmati semerbak harum bunga menyertai hem-
busan angin, dan menikmati rasanya dikelilingi lautan warna warni bunga, pemandangan 
indah bagaikan mimpi yang menyebarkan vitalitas tiada henti.

Musim Bunga Teratai di 
Guanyin

Pada Juni hingga akhir Agustus setiap tahun 
adalah musim di mana bunga teratai bermekaran, 
di daerah Guanyin dan Xinwu di Taoyuan terdapat 
kebun teratai, daun teratai dan bunga yang berdiri 
tegak berubah menjadi ombak teratai saat dihembus 
angin. Menelusuri jalan kecil di perdesaan, warna 
bunga yang elegan terhias dengan daun hijau, 
di tambah dengan rumah kuno dan bungalow, 
pemandangan indah menghilangkan kepenatan 
musim panas. Baihe di Tainan juga merupakan kota 
engan pemandangan bunga teratai ternama, kabut 
di pagi hari menambahkan keindahan bunga teratai. 
Saat musim teratai, lahan pertanian dan restoran 
lokal menawarkan menu masakan khas teratai, 
dengan kelezatan rasa serta menyehatkan.

Waktu:  Juni hingga akhir Agustus
Tempat:  Distrik Guanyin di Taoyuan, Distrik Baihe di 

Tainan

Festival Bunga Sakura Wuling
Bunga sakura bermekaran di musim semi, diawali 

dengan mekarnya bunga sakura gunung, berturut-
turut diikuti jenis sakura lainnya, di antara tempat-
tempat menyaksikan bunga sakura yang paling 
populer di Taiwan, peringkat Wuling Farm ada di 
papan atas! Sebelum dan setelah tahun baru Imlek 
adalah saat dimulainya Festival Bunga Sakura, “Pink 
Lady” adalah jenis sakura eksklusif di Wuling Farm, 
saat bunga mekar penuh, kelopak bunga yang jatuh 
terbawa angin dapat mengimbangi salju sakura di 
Jepang. Di sini juga terdapat jenis bunga sakura 
gunung , bunga sakura Yae, bunga sakura putih 
Wushe dan lainnya, periode mekarnya mulai dari 
awal tahun hingga Maret, keramaian di atas gunung 
tiada henti, dengan menginap satu malam di atas 
gunung, dapat menyaksikan pemandangan sakura di 
malam hari menghadirkan keindahan yang berbeda.

Waktu:  Periode mekarnya bunga mulai dari awal 
tahun hingga awal Maret.

Tempat:  Jalan Wuling No. 4, Desa Pingdeng, Distrik 
Heping, Kota Taichung (Wuling Farm)

Musim Bunga Vernicia yang Romantis
Jalur romantis nomor tiga Taiwan selain pemandangan 

permukiman etnis Hakka, bunga Vernicia (bung Tung ) yang 
melambang kan de wa p el indung desa  Ha kka mer upa kan 
pemandangan yang sangat menarik yang patut dinikmati! Saat 
pergantian musim semi ke musim panas, bunga Vernicia yang 
berwarna putih bersih bagaikan bintang yang menyebar di 
pegunungan, bunga ini juga dinamakan “Salju di bulan Mei”. 
Hembusan angin menjatuhkan kelopak bunga mungil bagaikan 
salju turun dari langit, membuat para pengunjung berulang kali 
berseru, dan mengambil kelopak bunga untuk disusun menjadi 
berbagai bentuk. Dari utara ke selatan, Tiaptiap tempat mengadakan 
kegiatan festival bunga Vernicia, layaknya mendengarkan festival 
musik musikal, berpiknik, atau menyelenggarakan pernikahan 
massal di bawah pohon Vernicia, beragam festival bunga Vernicia 
yang terbatas hanya ada musim ini membuat orang kagum.

Waktu:  Akhir April hingga pertengahan Mei
Tempat:  Setiap kabupaten dan kota di seluruh Taiwan
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Bunga Kosmos di Lembah Gunung
Lembah Huatung yang terletak di antara pergunungan central dan pergunungan pesisir pantai, memiliki 

gunung dan sumber air serta kualitas tanah yang baik, sehingga dapat menghasilkan beras kualitas bagus, 
lezat dan wangi. Di musim dingin akhir tahun hingga masa tahun baru Imlek, merupakan masa penghentian 
pertanian, para petani menanamkan bunga Brassica dan bunga Kosmos, selain untuk menanti agar kualitas tanah 
kembali pulih, juga dijadikan sebagai pupuk organik. Lautan bunga menghadirkan pemandangan yang indah 
dan megah, menjadi ciri khas daerah lembah di musim dingin, anda dapat bersepeda lamban dengan kecepatan 
20 km sambil menyaksikan pemandangan indah Huatung, santai dan menyenangkan. Saat anda menikmati 
pemandangan lautan bunga, anda juga bias merendam air panas menenangkan tubuh dan pikiran, mencicipi susu 
segar dari peternakan, mengembalikan stamina untuk menyambut tahun yang baru.

Waktu:  Setelah tahun baru hingga masa tahun baru imlek   Tempat:  Jalur nomor 9 antara Hualien dan Taitung
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Rasa Otentik Taiwan
Taiwan dipuji sebagai “surga makanan lezat”, budaya pasar malam yang unik telah menjadi 
salah satu atraksi yang wajib dikunjungi para wisatawan asing, berbagai macam makanan 
ringan rakyat memadukan rasa dari Minnan, Hakka, Chaozhou dan lainnya. Toko-toko di 
sepanjang jalan, aroma sedap masakan yang mengoda, perpaduan berbagai ramuan bahan 
makanan menyajikan kelezatan rasa, pesona yang tiada tara.

Mie Daging Sapi
Mie daging sapi merupakan makanan 

rakyat biasa yang tersebar di pelosok 
jalan, dulu masyarakat Taiwan tidak 
mengkonsumsi daging sapi, seiring dengan 
berpindahnya para veteran yang mengikuti 
pemerintah nasional datang ke Taiwan, 
kerinduan mereka akan citra rasa masakan 
kampung halaman sehing g a mereka 
memasak mie Taiwan yang unik ini. Cara 
masak di setiap tempat berbeda, ada yang 
berupa kuah bening, dimasak dengan kecap 
dan tomat serta rasa lainnya, kemudian 
diinovasikan dengan rasa-rasa baru, ada 
rasa kari, rasa bawang , rasa sacha dan 
lainnya, “Festival Mie Daging Sapi Taipei” 
membawa pengunjung untuk mencoba 
semua toko mie daging sapi ternama. 
Mie daging sapi dapat dikatakan sebagai 
kumpulan masakan-masakan terbaik 
masyarakat Tionghoa, sup yang kaya akan 
rasa, mie yang menyerap sup dan enak 
dikunyah, dipadukan dengan urat sapi dan 
daging sapi yang empuk, anda tidak akan 
pernah bosan mencobanya.

Es
Semangkuk es serut di musim panas 

merupakan pemandangan yang paling 
menyegarkan di Taiwan. Beragam buah 
segar, manisan dan lainnya yang ditaruh 
di atas es, ditambahkan air gula atau susu 
kental manis, sejuk dan segar. Pada musim 
panas, es buah dan es mangga adalah 
makanan dingin yang harus dimakan.

Tahu Bau Goreng
Tahu bau goreng merupakan makanan 

ringan rakyat Taiwan, tahu direndam dalam 
air fermentasi alami, walaupun baunya 
menyengat, namun setelah digoreng , 
rasanya lezat dan unik. Memasukkan tahu 
bau segar ke dalam panci berisi minyak, atau 
dipotong berbentuk segitiga dan digoreng 
hingga garing dan berwarna emas, makanan 
ini paling cocok untuk dimakan bersama 
Kimchi ala Taiwan dan saus yang

asin dan wangi!Makanan ringan ini 
cukup unik di mata warga asing, mungkin 
karena baunya membuat orang tidak berani 
mencobanya, namun cara pembuatan dan 
sedapnya tahu terasa saat dimasukkan ke 
mulut, dapat digambarkan sebagai keju 
di luar negeri, sekali mencoba pasti akan 
menyukainya.

Omelet Tiram
Makanan ringan ini berasal dari daerah 

pesisir pantai tenggara Daratan Tiongkok, 
yang sangat populer di Taiwan, makanan 
ini juga dinovasikan menjadi berbagai 
jenis masakan, seperti omelet telur, omelet 
udang, omelet cumi dan lain sebagainya. 
Toko omelet menggunakan panci datar 
berukuran besar, dan secara berurutan 
memasukkan tiram, telur, sayuran dan 
terakhir memasukkan air yang dicampur 
dengan tepung, omelet digoreng hingga 
sisi luar menjadi garing, dan bagian tengah 
tetap lembut, kemudian disiram dengan 
saus spesial, rasa ini memikat selera para 
tamu. Hampir setiap malam pasar terdapat 
toko yang menjual omelet tiram, setiap kota 
dan kabupaten menggunakan jenis sayuran 
yang berbeda, seperti sayur sawi, tauge, 
daun basil dan lain sebagainya, sehingga 
kaya akan nuansa lokal.
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❶Kue Nanas Taiwan
Bahan dasar Kue Nanas terdiri dari tepung terigu, 

mentega, gula, telur, selai labu bligo dicampur 
selai nenas, dari bahan-bahan tersebut dibuatlah 
makanan yang nikmat dan menarik ini. Pengucapan 
kata Nanas dalam Bahasa Hokkien terdengar seperti 
“mendatangkan keberuntungan”, mengandung 
makna mendoakan penerima supaya diberkahi 
dengan keberuntungan. campuran Nanas yang 
rasanya sedikit asam dan labu bligo yang manis 
bagaikan madu, berpadu aroma mentega, kulit tipis 
dengan isi yang padat, manis renyah dan wangi. 
Dengan memakan sepotong kecil saja anda bisa 
merasakan rasa yang nikmat tiada tara. Bentuk 
kubus dengan warna kuning keemasan sangat 
menarik ini merupakan oleh-oleh pilihan pertama 
yang paling diminati.

❷Manisan
Manisan Taiwan pada umumnya mengunakan 

plum, almond, pir, labu, jahe, atau kacang-kacangan 
yang diolah dengan gula atau madu. Manisan ini 
selain dapat dimakan langsung sebagai makanan 
ringan, juga dapat ditaburkan di atas kue, biskuit 
atau masakan lainnya sebagai hiasan.

❸Nougat
Kaya akan rasa, enak dan tidak melekat di 

gigi, semua ini merupakan alasan mengapa sekali 
mencoba nougat langsung kecanduan. Rasa dan 

wangi susu yang kental dengan aroma kacang , 
terasa tekstur lembut sedikit keras saat dikunyah, 
padat dan tidak terlalu manis. Selain rasa susu yang 
merupakan rasa original, juga ada rasa cokelat, 
matcha, kacang merah dan lain sebagainya, rasa 
asam manis cranberry, bahkan ada juga rasa ubi dan 
rasa taro, masyarakat masa kini mementingkan gaya 
hidup yang sehat, oleh sebab itu kandungan gula 
dalam nougat dikurangi, digantikan dengan bahan 
makanan lain penganti gula, toko nougat terus 
menerus mengembangkan metode baru, seperti 
memadukan biskuit baking soda yang renyah dengan 
nougat, dan membuat pembeli sekali makan tidak 
dapat berhenti!

❹Mochi
Di masa lalu, mochi adalah makanan enak yang 

hanya disajikan dalam perayaan atau hari besar 
penduduk asli Taiwan, saat ini, mochi telah menjadi 
oleh-oleh lokal yang dapat ditemukan di mana-
mana.Kulit yang terbuat dari beras ketan atau beras 
millet dengan tekstur licin, halus dan lembut namun 
kenyal. Dipadukan dengan berbagai ragam jenis isi, 
seperti kacang merah, kacang tanah, kacang hijau, 
wijen, gula merah, matcha dan lain sebagainya, 
rasanya enak dan tidak melekat di gigi. Sepotong 
mochi mungil memiliki isi yang tebal, tidak manis 
atau berminyak, dan memiliki rasa yang nikmat, 
setiap toko membungkusnya dalam kotak kemasan 
yang indah, elegan, sangat cocok untuk dijadikan 
buah tangan ataupun dikonsumsi sendiri. ❶Kue Nanas Taiwan

❷Manisan ❸Nougat ❹Mochi



12 13

❺Kue Matahari
Kue Matahari merupakan inovasi kue tradisional 

Cina yakni “Kue Renyah”, isinya ditambahkan 
malt sehingga juga disebut sebagai “kue malt”. Kue 
Matahari yang enak kulitnya renyah dan isinya tidak 
lengket, adonan kulit khusus berupa campuran 
tepung terigu gluten rendah dan gluten menengah 
dengan proporsi tertentu, setelah diuleni dengan 
minyak babi baru dipanggang, dengan demikian 
baru bisa mendapatkan tektur kulit yang renyah dan 
berlapis-lapis yang merupakan kekhasan kue ini. Kue 
Matahari merupakan makanan khas Taichung, sangat 
cocok untuk dikonsumsi dengan teh, setiap tiba di 
Festival Kue Bulan, toko-toko ternama akan sibuk 
dari pagi hingga malam, setiap kali menaruh kue di 
rak pajangan pasti dalam sekejap sudah terjual habis.

❻Tahu Kering
Tahu kering yang kecil setelah direndam dalam 

saus kecap, menyerap saus yang wangi , merupakan 
oleh-oleh populer! Toko-toko tradisional kuno 
menyeleksi ketat kacang kedelai non-transgenik, 
melalui proses pembuatan yang bertahap, setelah 
menjadi tahu kering baru dimasukkan ke dalam 
panic untuk dimasak bersama ramuan saus, cara 
pembuatannya rumit dan memakan waktu. Selain 
resep spesial saus milik masing-masing toko, juga 
ada rasa bumbu lima rasa, bawang putih, pedas dan 
lainnya, yang dapat langsung dijadikan makanan 
ringan. Mata air di Taoyuan Daxi yang jernih dan 
murni menghasilkan rasa yang lezat, setiap tahun 
menyelenggarakan “Festival Tahu Kering Daxi” 
untuk mempromosikan dan menarik banyak orang 
untuk mencoba makanan sehat ini,.

❼Teh
Taiwan memiliki sejarah melebihi 300 tahun dalam 

penanaman pohon teh, lokasi penanaman tersebar 
luas di hampir setiap tempat, teh merupakan salah 
satu minuman tradisional rakyat yang tidak dapat 
terpisahkan dari tradisi dan kebiasaan masyarakat. 
Pada masa dulu, teh Taiwan diekspor ke seluruh dunia, 
sehingga “Teh Formosa” menjadi terkenal, begitu 
pula dengan teh Oolong yang paling diminati. Seiring 
dengan perkembangan, teh Baozhong, Tieguanyin, 
Oolong putih, teh gunung tinggi, teh Longjing, dan 
the Alishan juga sangat disukai wisatawan, bagaimana 
kita bias melewatkan rasa nikmat ini saat berkunjung ke 
Taiwan? Selain mengunjungi perkebunan teh, jangan 
lupa untuk membawa pulang sebungkus daun teh, 
untuk mengenang nikmat yang dirasakan.

❽Kue Kubus
Kue Kubus merupakan hasil inovasi pemanggangan 

kue yang dicampur dengan metode pembuatan 
kue renyah, karena bentuknya kubus sehingga 

kue ini disebut kue kubus, buah tangan ini adalah 
peruntungan bagi kota Chiayi dan dapat dikatakan 
nama kue ini setara dengan nama kota Chiayi! 
Tekstur renyah sehingga mudah berjatuhan untuk 
itu saat makan harus berhati-hati seperti menyayangi 
barang kesukaan. Rasanya segar dan tidak berminyak, 
sehingga merupakan pilihan terbaik untuk dijadikan 
makanan ringan saat minum teh, toko-toko juga 
mengembangkan rasa lain seperti gula merah, 
rumput laut, kopi, cokelat dan lain-lain. Agar mudah 
dikonsumsi, bentuknya juga diperkecil sehingga dapat 
sekaligus dimasukkan ke mulut; kue kubus yang masuk 
dalam daftar buah tangan wajib dapat dibeli di toko-
toko besar penjualan makanan dan supermarket.

❾Pasta gigi Darlie
Pasta gigi Darlie yang sejuk dan kuat, merupakan 

merek yang hampir disukai semua orang Taiwan. 
Baru-baru ini menjadi target bagi orang asing untuk 
diborong, khususnya karena rasanya yang sangat 
bersih dan segar setelah disikat, ditambah kualitas 
tinggi dan murah. Khususnya favorit bagi orang 
Korea, banyak blogger merekomendasikannya, dan 
dikatakan bahkan artis-artis Korea menyukainya.

❼Teh

❺Kue Matahari

❻Tahu Kering

❽Kue Kubus

❾ Pasta gigi Darlie

Oleh-oleh

Oleh-oleh
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10Rice cooker, panci besi 
(Panci besi cor)

Kompor listrik Taiwan yang murah dan mudah 
digunakan ini merupakan kebutuhan hampir setiap 
keluarga Taiwan, masak nasi, kukus, rebus, hanya 
tinggal tambah air, tekan tombol, dan hidangan lezat 
dan hangat otomatis selesai, ini juga disebut alat 
hidangan lezat untuk dunia orang malas. Selain itu, 
merk-merk panci besi cor yang terkenal di seluruh 
dunia hampir seluruhnya berasal dari produsen 
Taiwan. Teknologi berkualitas tinggi juga membuat 
pesona panci besi cor Taiwan tak terbendung, dan 
juga menjadi barang favorit bagi wisatawan.

11Masker wajah
Masker wajah Taiwan berkualitas tinggi, dikenal 

karena keragaman fungsinya, dan harganya yang 
ekonomis. Banyak masker wajah bisa dibeli satuan, 
sangat memuaskan keinginan para wanita untuk 
menggunakan masker yang fungsinya berbeda tiap 
harinya. Yang unik selain masker wajah masih ada 
masker pipi, masker mata, masker leher, masker 
tangan, masker kaki, dll., cocok untuk dipakai 
sendiri atau dijadikan oleh-oleh.

12Keramik Taiwan
Keramik Taiwan cukup terkenal  di  ska la 

internasional, khususnya diwakili oleh keramik 
Franz. Keramik ini bisa dibilang merek keramik top 
dunia, souvenir resmi Taiwan juga sering diwakili 
oleh keramik ini, jadi bisa dilihat keramik Taiwan 
yang berkualitas dan kuat. Entah pengerjaan yang 
halus ataupun tekstur yang elegan, kreativitas yang 
cerdas, dll. anda dapat menemukan gaya elegan dan 
unik yang membuat orang tergiur.

13Mi instan
Mi instan adalah makanan instan yang disukai 

orang Taiwan. Rasanya yang bermacam-macam 
membuat orang terpesona, khususnya minyak khas 
yang ada di dalam mi, membuat sebungkus mi instan 
sederhana yang hanya perlu diseduh air panas dan 
aromanya bisa membuat orang terpikat. Dari mie 
daging sapi, mie ayam arak, mie ayam minyak wijen, 
mie daging kering, dll. Selain mie kuah, bahkan mie 
kering, atau vegetarian semua ada dengan berbagai 
rasa. Dijadikan sebagai oleh-oleh juga sangat menarik.

14Pia kacang hijau
Pia kacang hijau yang menggunakan kacang hijau 

sebagai bahan utama. Bentuk luarnya putih gemuk, 
kulit pianya renyah berlapis, cukup membuat 
orang tertarik. Isi kacang hijaunya melalui proses 
pembuatan yang rumit, memadukan aroma dan rasa 
manis kacang hijau. Kelihatannya mudah namun 
sangat menguji keahlian rasa tradisional koki pastry. 
Baik itu pia kacang hijau murni atau kacang hijau 
yang diisi dengan rasa lainnya, semuanya cukup 
menggiurkan.

10Rice cooker

11Masker wajah10panci besi

14Pia kacang hijau

13Mi instan

12Keramik Taiwan

Oleh-oleh

Oleh-oleh
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Bermain di Taiwan Sepanjang 
Tahun
Kegiatan festival yang beragam dan meriah, merupakan akumulasi dari pengalaman ke-
hidupan dan budaya di Taiwan, merefleksikan tradisi dan kebiasaan khas, selain festival seti-
ap musim dan tradisi perayaan vihara, beberapa tahun terakhir ini juga telah dikembangkan 
berbagai perayaan unik. Empat musim dalam setahun, dari awal hingga akhir tahun, dari 
yang satu ke ujung yang lain, rasakan keramahan dan keragaman gaya hidup di Taiwan!
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①Festival Lentera Taiwan
Sejak tahun 1990 saat pertama kali kegiatan ini diadakan, telah menjadi kegiatan lentera yang paling meriah di Hari 
Festival Lentera, awalnya hanya diadakan di Kota Taipei, kemudian berpindah ke setiap kota dan kabupaten. Setiap 
tahun, lentera utama dan lampion hias lainnya dibentuk sesuai zodiak lunar tahun bersangkutan yang dipadukan 
dengan tradisi, kebiasaan dan kekhasan alam setempat; kegiatan yang merupakan kelanjutan dari suasana meriah tahun 
baru Imlek pada bulan pertama di kalender lunar, pernah terpilih sebagai salah satu dari “Festival Terbaik Dunia”oleh 
Discovery Channel, cahaya lampu yang berwarnawarni, ditambah dengan efek audio-visual, bagaikan pesta seni yang 
bersifat dinamis.

Waktu:  Sebelum dan sesudah Festival Lentera di bulan pertama kalender lunar, berlangsung sekitar 9 hari.
Tempat:  Setiap kota dan kabupaten bergilir untuk menjadi tuan rumah, Festival Lentera Taiwan 2020 akan 

diadakan di Kabupaten Taichung

② Festival Kembang Api Yanshui
Festival Lentera yang diadakan di Vihara Wu di 
Yanshui, puluhan ribu kembang api lebah dinyalakan, 
suara ledakan yang keras, seolaholah berada di tengah 
pertempuran , merasakan ketegangan dan seru. Menurut 
legenda, pada masa Dinasti Qing, di daerah Yanshui 
terjadi wabah Kolera, bangsawan setempat memohon 
agar Dewa Guanshengdijun berpatroli keliling di hari 
sebelum tanggal 15 bulan pertama kalender lunar, 
sepanjang jalan dinyalakan petasan untuk merayakan 
kunjungan dewa, kegiatan ini lambat laun berubah 
menjadi tradisi ciri khas. Kecamatan Yanshui yang 
meriah dengan suara gemuruh, selama dua hari berturut-
turut diisi dengan ledakan, kegiatan ini kini telah 
menjadi perayaan tradisional rakyat yang terkenal di 
seluruh dunia.

Waktu:  Tanggal 14 dan 15 pada bulan pertama 
kalender lunar

Tempat:  Di sekitar Vihara Wu di Yanshui

③Festival Budaya Penyucian Pelabuhan oleh Dewa di Yeliu
Sebagai rasa terima kasih atas berkat yang dikaruniai Dewa, agar nelayan tetap dilindungi saat berlayar, pada tanggal 15 
di bulan pertama kalender lunar setiap tahun, penganut kepercayaan di Yeliu mengadakan upacara “Penyucian Pelabuhan 
oleh Dewa”, dan memohon agar setiap berlayar ke laut bisa membawa hasil. Upacara yang meriah mencakup tahap 
penyucian dan pengawasan lautan, penyucian pelabuhan oleh Dewa dan api dilewati patung dewa, di antara semuanya 
yang paling menarik adalah di saat sekelompok pria mengangkat tahta dewa dan melompat ke dalam air laut, ini 
merupakan cobaan pada musim dingin untuk menguji ketahanan dingin dari para pemberani. Kegiatan festival budaya 
penyucian pelabuhan berlangsung selama 2 hari, dan merupakan satu-satunya kegiatan penyucian pelabuhan di Taiwan, 
sehingga menarik banyak wisatawan untuk datang.

Waktu:  Sebelum dan setelah Festival lentera, jumlah hari berubah sesuai dengan rangkaian kegiatan.
Tempat:  Jalan Gangdong No. 69, Distrik Wanli, Kota New Taipei (di depan Vihara Baoan di Yeliu)

④ Barisan Perang Songjiang di 
Neimen

Distrik Neimen di Kaohsiung memiliki jumlah kelompok barisan 
perang seni tradisional terbanyak di tingkat nasional, untuk itu 
disebut sebagai “Desa Barisan Perang Seni”, Barisan Perang Songjiang 
yang dulunya terbentuk dengan tujuan menyehatkan badan, 
melindungi dan menjaga kesatuan perdesaan, lambat laun berubah 
menjadi seni tradisional, barisan perang Songjiang di Neimen, 
Kaohsiung masuk dalam daftar 12 Festival Terbesar di Taiwan.
Setiap bulan Maret, pesta budaya tradisional dimulai dengan meriah, 
fokus dari acara adalah pertandingan barisan perang Songjiang inovatif 
yang dipersembahkan oleh sekolah-sekolah baik SMP, SMA, sekolah 
jurusan bahkan universitas, selain itu, juga diundang koki untuk 
mempersiapkan hidangan, ayo bersama-sama untuk menyaksikan 
pertunjukan barisan perang dan menikmati makanan enak.

Waktu:  Bulan Maret setiap tahun (Tahun 2019 berlangsung 
tanggal 30 Maret - 7 April)

Tempat:  Neipu No. 82, Kelurahan Neifeng, Distrik Neimen, Kota 
Kaohsiung (Vihara Nanhai Zizhu di Neimen) Distrik 
Neimen di Kaohsiung memiliki
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⑤ Festival Budaya dan Pariwisata Internasional Mazu di Dajia
Kegiatan sembahyang Mazu pada bulan ketiga dari kalender lunar merupakan kegiatan agama dan budaya tradisional 
yang paling meriah di tingkat nasional, “Kegiatan Patroli Keliling dan Sembahyang Mazu di Dajia” yang diadakan di Kota 
Taichung telah ditetapkan sebagai tradisi penting oleh Departemen Kebudayaan, setiap tahun kegiatan ini menarik banyak 
penganut yang ikut berkeliling dan bersembahyang dengan jalan kaki, jalur yang dilalui penuh dengan kerumunan orang. 
8 Vihara yang dilalui Mazu akan mempersembahkan pertunjukan menarik, Mazu akan berangkat dari Vihara Jenn Lann 
dan berhenti di setiap vihara, rute balik akan kembali kepada Vihara Jenn Lann, lama perjalanan sekitar 9 hari 8 malam, dan 
melintasi empat kabupaten dan kota, total jarak tempuh melebihi 300 km, bahkan warga asing juga ikut berpartisipasi.

Waktu:  Setiap bulan ketiga dari kalender lunar, waktu berangkat tahun tersebut mengikuti perintah Mazu yang 
diperoleh dengan ramalan.

Tempat:  Vihara Jenn Lann di Dajia  Vihara Nanyao  Vihara Fuxing di Xiluo  Vihara Fengtian di Xingang  
Vihara Fuxing di Xiluo  Vihara Dianan di Beidou  Vihara Tianhou di Changhua  Vihara Chaoxing di 
Qingshui  Vihara Jenn Lann di Dajia

⑥ Festival Budaya Baosheng di Dalongdong
Tanggal 15 bulan ketiga kalender lunar merupakan hari ulang tahun 
Dewa Raja Baosheng, Vihara Baoan di Dalongdong menjadi sangat 
meriah dengan mengadakan “Festival Budaya Baosheng”, serangkaian 
pertunjukan tradisional, wisata keliling peninggalan sejarah, pertunjukan 
tarian persembahan tiga jenis sesajen, berbagai tim opera tradisional 
juga bersaing untuk tampil di pentas mempersembahkan pertunjukan, 
dalam kunjungan ini anda bias menyaksikan pertunjukan dari semua 
tim opera yang ada. Pada malam itu, vihara akan menyalakan “singa 
api” yang merupakan satu-satunya yang tersisa dalam semua perayaan 
vihara di Taiwan, hal ini melambangkan pengusiran wabah penyakit dan 
perlindungan keamanan setempat, meriam lebah juga ditembakkan ke 
langit, anda bisa merasakan ciri khas budaya setempat di Taiwan melalui 
suara gemuruh dari ledakan.

Waktu:  Tanggal 15 dari bulan ketiga kalender lunar setiap tahun 
(2019/4/11)

Tempat:  Jalan Hami No. 61, Distrik Datong, Kota Taipei

⑦ Musim Bunga Calla Lily di Danau 
Bambu

Di saat musim semi, bunga bermekaran, hamparan warna 
putih di Danau Bambu memberikan suasana romantis! 
Lembah yang terletak di antara Gunung Datun, Gunung 
Qixing, dan Gunung Xiaoguanyin, dulunya merupakan danau 
alami, setelah air danau mengering, tanah yang subur menjadi 
lingkungan terbaik untuk menanam bunga Alocasia. Musim 
bunga Alocasia di Danau Bambu dimulai sekitar pertengahan 
Maret, tema rekreasi yang berbeda setiap tahunnya, dipadukan 
dengan teknik perkebunan bunga di sekitarnya, serta hidangan 
bahan makanan pergunungan, sangat cocok untuk merancang 
perjalanan tamasya menikmati bunga di perdesaan pada 
musim semi. Menelusuri jalan yang melingkari sungai dan 
bunga Alocasia, anda dapat mendaki ke titik tinggi dan 
melihat kebun Alocasia berbentuk tangga dari atas, warna 
bunga yang putih dan murni membuat pikiran menjadi santai 
dan nyaman. Sore hari, kabut dan awan mengelilingi bukit dan 
menambahkan suasana misterius, anda juga bisa melanjutkan 
perjalanan ke objek wisata lainnya di Gunung Yangming.

Waktu:  Pertengahan dan akhir bulan Maret setiap tahun  
(2019/3/20-4/30) 

Tempat:  Jalan Danau Bambu (Zhuzihu), Distrik Beitou, Kota 
Taipei

⑧ Yilan Green Expo (Expo Hijau Yilan)
Tema utama dari Yi lan Green Expo adalah kehidupan pertanian, konservasi ekologis, masa depan berkesinambungan 
dan lain sebagainya, kegiatan ini memadukan pemandangan pergunungan dan air yang indah, serta susunan sawah dan 
ladang yang kreatif, menawarkan pengalaman kehidupan pertanian secara mendalam. Dari tahun ke tahun lokasinya 
selalu bertempat di kawasan pariwisata Wulaokeng di Kecamatan Su’ao, pada tahun 2017, kegiatan ini berpindah ke 
Desa Dongshan, dan menambahkan unsur baru berupa kreativitas budaya, anda bisa langsung menghadiri kegiatan ini 
hanya dengan melangkah keluar dari Stasiun Kereta Api Dongshan yang indah. Dengan dikelilingi lautan bunga warna-
warni dan menggabungkan unsur pertanian rekreasi, pariwisata setempat, serangkaian rute wisata yang ramah lingkungan 
membawakan kesan yang baru.

Waktu:  Sekitar bulan April setiap tahun (2019/3/30-5/12)   Tempat:  Di sekitar Stasiun Kereta Api Dongshan
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⑨Sorakan Musim Semi 
Hembusan angin musim semi yang lembut di bulan April, memulaikan acara “Sorakan Musim Semi” yang meriah! 
Acara pertunjukan musik yang digelar sejak tahun 1995 hingga saat ini, awalnya hanya bertujuan agar para artis 
memiliki kesempatan untuk naik pentas, lambat-laun acara ini berkembang menjadi festival musik skala besar, skalanya 
berkembang hingga mencakup ratusan kelompok artis, tidak membedakan etnis, umur, cara bermain musik, kegiatan 
ini membawakan percikan api dalam kreasi musik. Acara ini telah menjadi acara musik yang wajib dihadiri setiap tahun, 
bahkan band bawah tanah dari luar negeri juga ikut memeriahkan suasana.

Waktu:  Akhir pekan pertama pada bulan April setiap tahun, berlangsung selama 3 hari(2019/5/3~5/5)
Tempat:  Taman Pesisir Kaohsiung Qijin

⑪ Musim Budaya dan 
Pariwisata Tuna Sirip Hitam

Ikan tuna sirip hitam yang memiliki pola ruaya, pada 
setiap bulan April hingga bulan Juni akan kembali ke 
area sekitar Selat Bashi untuk persiapan bertelur, ikan 
tuna pada saat tersebut memiliki daging dan lemak yang 
tebal, di saat ikan tuna sirip hitam yang memenuhi kualitas “Tuna 
Prima” berhasil ditangkap dan dibawa ke darat, akan diadakan kegiatan parade 
dan lelang, hal ini juga menandakan bahwa musim budaya dan pariwisata tuna 
sirip hitam di Donggang resmi dimulai. Ikan tuna sirip hitam sering dikenal 
dengan nama “Guci Hitam”, ikan ini banyak bergerak sehingga dagingnya 
tebal dan lezat, serta merupakan bahan terbaik untuk membuat sashimi, 
banyak tamu berkunjung dengan tujuan menikmati kelezatan ikan ini. Pusat 
Penjualan Produk Laut di Pelabuhan Donggang ramai dikunjungi, jangan 
lewatkan makanan enak local seperti udang sakura, telur ikan gindara dan lain 
sebagainya, cara masak yang berbeda membawa aroma yang mempesona.

Waktu:  Bulan April hingga bulan Juni setiap tahun 
Tempat:  Jalan Xinshengsan No. 175, Kecamatan Donggang, Kabupaten Pingtung (Bangunan Asosiasi Nelayan)

⑩ Festival Kembang Api Laut Penghu
Awal dari kegiatan ini adalah karena insiden pesawat terbang membawa pengaruh buruk bagi sector pariwisata di 
Penghu, untuk itu pemerintah Kabupaten Penghu dan China Airlines bersama-sama mengadakan acara di tanggal 7 dari 
bulan ketujuh kalender lunar, membawakan semangat baru bagi masyarakat setempat dengan mengadakan pertunjukan 
kembang api yang meriah. Sejak periode pertama hingga saat ini, setiap tahun selalu ada tema utama dan rute tamasya 
yang baru, versi kembang api juga terus berkembang dan berubah, lambat-laun acara ini menjadi acara pariwisata yang 
terbesar di Penghu, dan menarik wisatawan dalam dan luar negeri untuk berkunjung. Kembang api dinyalakan di Taman 
Pavilion Guanyin, tujuh warna pelangi dari Jembatan Pelangi Xiying, ditambahkan dengan puluhan ribu kembang api 
yang warnawarni, menerangi malam di Pulau Krisan. Kegiatan ini

dipadukan dengan pertunjukan band yang bernyanyi hingga tengah malam, menjadikan kegiatan ini pesta 
yang berkilauan di musim panas.

Waktu:  Bulan April setiap tahun   Tempat:  Taman Pavilion Guanyin, Kota Magong

⑫ Festival Seni Ukir Pasir Internasional Fulong
Pantai Fulong merupakan tempat bermain air yang terkenal di bagian utara Taiwan, jenis pasir yang halus adalah pasir 
kuarsa, setelah dicampurkan dengan air akan mudah untuk dibentuk, untuk itu sangat cocok dijadikan bahan pembuatan 
patung pasir. “Festival Seni Ukir Pasir Internasional Fulong” pertama kali diadakan pada tahun 2008 dan berlangsung 
hingga saat ini, berbagai hasil karya dengan tema yang berbeda menarik banyak orang, dengan memadukan unsur film, 
karakter kartun, berita dan lainnya, sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Para seniman ukir pasir internasional dari 
mancanegara turut berpartisipasi, bersaing untuk berkreasi, detil-detil yang rinci membuat pengunjung kagum, jumlah 
hasil karya yang terbentuk juga terus memecahkan rekor.

Waktu:  Bulan Mei hingga bulan Juli setiap tahun
Tempat:  Jalan Fulong No. 40, Distrik Gongliao, Kota New Taipei (Pemandian Air Laut Fulong)
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⑬ Pertandingan Mendaki Taipei 101 Internasional
Ketinggian bangunan Taipei 101 sangat mengagumkan, bahkan pernah tercatat sebagai pencakar langit tertinggi di 
dunia, “Pertandingan Mendaki Taipei 101 Internasional” pertama kali diadakan pada tahun 2005, dan menarik para 
pemain unggulan mancanegara untuk berpartisipasi, karena pertimbangan keselamatan, para peserta harus melewati 
tes kesehatan baru dapat bergabung dalam pertandingan ini. Pada hari H pertandingan, semua peserta berkumpul di 
lapangan di lantai satu, begitu peluit ditiupkan, semua orang melangkah dan mendaki anak tangga setingkat demi 
setingkat, suasana di tempat sangat spektakuler. Dengan ketinggian vertikal 390 meter, bangunan ini memiliki 91 tingkat 
dengan 2.046 anak tangga, skalanya melebihi Empire State Building di New York, pertandingan ini merupakan tantangan 
wajib bagi pecinta olah raga.

Waktu:  Awal bulan Mei setiap tahun (2019/5/4)   Tempat:  Jalan Xinyi Bagian 5, No. 7, Distrik Xinyi, Kota Taipei

⑭ Karnaval Balon Udara Internasional Taiwan
Langit Luye Taitung di awal musim panas, dihiasi dengan warna-warni balon udara! dengan hati penuh harap dapat tiba 
di dataran tinggi, antrian naik ke balon udara untuk menyaksikan keindahan panorama keseluruhan lembah. Karnaval ini 
diadakan sejak tahun 2011, setiap tahun Karnaval meluncurkan balon udara dengan bentuk yang berbeda-beda termasuk 
Angry Bird, Darth Vader dan lain sebagainya, membuat para wisatawan berebutan untuk menyaksikan keindahannya. 
Selain penerbangan di tempat yang terikat dengan tali, juga ada tur penerbangan bebas; sementara kegiatan di permukaan 
bumi termasuk acara musikal cahaya, yang menambahkan keromantisan suasana malam hari di Taitung.

Waktu:  Bulan Juni hingga bulan Juli setiap tahun
Tempat:  Jalan Gaotai No. 46, Kelurahan Yongan, Desa Luye, Kabupaten Taitung (Pusat Turis Luye)

⑮Festival Sepeda Taiwan
Seiring dengan tren gaya hidup Lohas, jumlah pengendara sepeda semakin banyak, sesuai dengan dialog ternama dari film 
“Island Etude”: “Ada beberapa hal yang jika tidak dilakukan sekarang, sepanjang hidup tidak akan bisa melakukannya!” 
Kalimat ini membuat banyak orang tersentuh, selain merasakan pemandangan di setiap sudut Taiwan dengan kecepatan 
santai, juga mendorong tren mengelilingi pulau Taiwan dengan mengendarai sepeda. Rangkaian kegiatan untuk “Festival 
Sepeda Taiwan” di mulai secara berurutan, banyak rute yang bersifat santai ataupun menantang menjadi terbuka untuk 
umum, termasuk pemandangan laut di Huatung, lembah Taroko, jalan raya Xinzhongheng, dan lain sebagainya. Jarak, 
ketinggian, tanjakan yang berbeda membuat orang berkeringat, dan bisa melihat dari dekat atlit kelas dunia.

Waktu:  Bulan Juni hingga bulan Desember setiap tahun   Tempat:  Berbagai kawasan pariwisata

⑯ Karnaval Hidangan Makanan 
Pemandian Air Panas

Saat suasana musim gugur semakin terasa, “Karnaval Hidangan Makanan 
Pemandian Air Panas” di seluruh Taiwan juga dimulai! Pemandian air 
panas yang merupakan berkah dari alam, memiliki efek menghaluskan 
kulit dan menyembuhkan fisik dan mental, kualitas air juga berbedabeda 
di setiap tempat. Jenis air diantaranya termasuk mata air belerang dari 
Gunung Datun, mata air Jiaoxi yang tanpa warna dan tanpa rasa, mata 
air lumpur dari Guanziling yang sangat langka dan lain sebagainya, anda 
dapat berendam di tengah-tengah uap air yang bagaikan kabut, hilangkan 
kelelahan tubuh dan pikiran, kulit juga menjadi licin dan lembut. Baik 
menikmati ruangan pemandian eksklusif, atau berendam di kolam umum 
bersama keluarga dan teman, setiap pemandian akan melayani anda 
dengan penuh hati dan ramah. Acara ini juga dilengkapi dengan pesta 
hidangan lokal, nikmati makanan enak, pemandian air panas, hati juga 
merasakan kehangatan.

Waktu:  Bulan September setiap tahun hingga bulan Juni tahun 
berikutnya

Tempat:  Seluruh kawasan wisata pemandian air panas di Taiwan
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⑰ Festival Seni dan Mainan Anak-Anak 
Internasional Yilan

“Festival Seni dan Mainan Anak-Anak Internasional Yilan” dimulai 
pada musim panas! Sungai Dongshan yang mengalir membelok dan 
melintasi Desa Dongshan sampai ke Desa Wujie, setelah proyek 
pembersihan berhasil dan dijadikan taman bermain air. Setiap bulan 
Juli dan Agustus taman ini berubah menjadi taman bermain air, 
berbagai jenis wahana mampu menghilangkan rasa penat di musim 
panas, bahkan hanya berendam di air saja dari pagi hingga malam 
juga membuat orang enggan meninggalkan tempat ini. Selain itu, juga 
diundang kelompok seniman luar
negeri untuk menampilkan pertunjukan tarian tradisional, musik, 
mengkombinasikan seni dan kehidupan yang menyenangkan. Dari 
tahun ke tahun wahana permainan besar yang unik semakin seru, 
kegembiraan tanpa batas, suara tawa anak-anak maupun orang dewasa 
mewarnai tamam ini.

Waktu:  Bulan Juli hingga bulan Agustus setiap tahun
Tempat:  Jalan Qinhe Bagian 2 No. 2, Desa Wujie, Kabupaten Yilan

⑱ Festival Musim Panas Formosa
Garis balik utara melintasi kabupaten Chiayi, Hualien dan 
Penghu, setiap tiba hari musim Xiazhi, cahaya matahari 
langsung menyinari garis balik utara di 23,5 derajat, waktu 
siang hari di belahan bumi utara menjadi lebih panjang. 
Kegiatan “Titik Balik Matahari Musim Panas Taiwan 235” 
yang memadukan ruangan geografis dan konsep musim sesuai 
posisi matahari, adalah serangkaian kegiatan seru khusus 
untuk musim panas, di setiap tempat yang dilintasi garis balik 
utara, akan ada kegiatan promosi special untuk makanan, 
wisata, seni, hiburan, yang membuat pengunjung enggan 
pulang, anda bisa makan jelly aiyu di Alishan, bermain dan 
menikmati pemandangan Samudera Pasifik yang biru, atau 
menikmati sajian laut di Penghu, dengan memadukan kegiatan 
hiburan dengan fenomena astronomi tahunan, selain bermain, 
kegiatan ini juga bermakna pendidikan.

Waktu:  Bulan Juni hingga bulan September setiap tahun
Tempat:  Kabupaten dan kota Chiayi, kabupaten Hualien, 

kabupaten Penghu

⑲ Ho-Hai-Yan Rock Festival
Di pesisir pantai timur laut yang biru, setiap bulan 
Juli, banyak orang yang menganti bajunya dengan 
kemeja bermotif bunga, mengenakan topi dan 
bersiap-siap untuk menyaksikan acara tahunan 
“Ho-Hai-Yan Rock Festival”. Acara yang diadakan 
sejak tahun 2000, hingga saat ini, acara ini telah 
menjadi lahan pembiakan impian para komposer 
musik untuk menjadi penyanyi atau membentuk 
band, bahkan band bawah tanah di luar negeri 
juga ikut meramaikan suasana, dari atas panggung 
hingga bawah panggung, semua orang menari dan 
bernyanyi bersama. Para penyumbang acara secara 
bergilir naik ke panggung, tiket masuk gratis, para 
pemuda menampilkan semangat yang antusias, 
mari mengadakan pertemuan yang indah dengan 
musik di tengah musim panas ini!

Waktu:  Pertengahan bulan Juli setiap tahun 
Tempat:  Jalan Xinglong No. 40, Kelurahan 

Fulong, Distrik Gongliao, Kota New 
Taipei (Pantai Fulong)

⑳ Perayaan Bulan Hantu Toucheng
Buday a Tionghua bersifat mengenang leluhur dan sejarah, kisah Mulian menolong ibunda yang awalnya bermakna 
berbakti pada orang tua kini memiliki makna sembahyang demi kebaikan leluhur, bulan ketujuh dari kalender lunar 
melambangkan saatnya mengundang roh-roh untuk berkunjung ke dunia, oleh sebab itu di mana-mana terdapat 
persiapan penyembahan makanan yang meriah sebagai sesajen bagi roh-roh yang tersesat. Di antara semuanya, yang paling 
terkenal adalah penyembahan pertengahan tahun di Keelung, Perayaan bulan hantu Toucheng Yilan dan penancapan 
tenda rebutan di Hengchun. Sembahyang ini diadakan pada malam terakhir dari bulan ketujuh, pada arena yang terletak 
di samping pelabuhan Wushi didirikan tenda dan tiang rebutan, ketinggian total melebihi 10 tingkat, sangatlah tidak 
mudah untuk memanjat tiang besar yang diolesi mentega, walau sudah larut malam, Yilan tetap bagaikan kota yang tidak 
mengenal malam hari.

Waktu:  Malam terakhir dari bulan ketujuh kalender lunar setiap tahun
Tempat:  Jalan Heping No. 105, Kecamatan Toucheng, Kabupaten Yilan (di depan Vihara Qingyuan)

Berm
ain di Taiw

an 
Sepanjang Tahun

Berm
ain di Taiw

an 
Sepanjang Tahun



26 27

㉔ Kembang Api Tahun Baru di Taipei 101
“Pertunjukan Kembang Api Taipei 101” merupakan acara besar yang ditunggu-tunggu dunia, setiap tahun acara ini 
selalu dikembangkan dan bertambah dengan unsur-unsur baru, hasilnya berupa pesta audiovisual yang memuaskan para 
penonton. Acara ini diadakan sejak tahun 2004, setiap malam tahun baru selalu berkumpul ratusan ribu pengunjung 
untuk menyaksikan langsung di tempat, ditambahkan lagi dengan acara tahun baru yang diadakan di sekitarnya, banyak 
artis ternama bersama penonton yang hadir untuk menyambut tahun baru. Kembang api yang dirancang untuk bangunan 
pencakar langit, selain penempatan puluhan ribu kembang api, juga digabungkan dengan pencahayaan komputer dan 
komposisi musik, seluruh warga bersamasama melakukan penghitungan mundur, saat tibanya tahun baru suasana juga 
mencapai puncak, semua bersorak dan berpelukan!

Waktu:  Tanggal 31 Desember setiap tahun   Tempat:  Jalan Xinyi Bagian 5, No. 7, Distrik Xinyi, Kota Taipei

㉓ Konser Musik Matahari Terbit Alishan
Panorama di Alishan yang mencakup matahari terbit, lautan awan, rel kereta api, hutan, matahari terbenam dan lainnya 
terkenal di dalam dan luar negeri, dengan menginap satu malam di gunung, dan bangun saat subuh hari berikutnya, anda bisa 
menikmati cahaya fajar di Dek Observasi Zhushan. “Konser Musik Matahari Terbit Alishan” diadakan sejak tahun 2003, 
anda dapat mendengarkan musik yang merdu di ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut, dan menyambut cahaya fajar 
yang pertama di tahun baru. Di pagi subuh, saat cahaya keemasan meloncat dari pergunungan Yushan di seberang, semua 
orang terharu dan bersorak, ini juga menandakan keberuntungan yang akan terus berdatangan di tahun baru.

Waktu:  Tanggal 31 Desember setiap tahun 
Tempat:  Kelurahan Xianglin No. 17, Desa Alishan, Kabupaten Chiayi (Kawasan Rekreasi Hutan Nasional Alishan)

㉒ Marathon Internasional 
Taipei

Marathon merupakan olahraga menguji kekuatan 
fisik dan tekad, proses joging sangat menarik, 
anda bias menikmati kesegaran dari setiap nafas 
dan keringat. “Marathon Internasional Taipei” 
yang telah diadakan bertahun-tahun merupakan 
lomba lari yang diadakan di jalan kota, anda bisa 
berlari di pusat kota seperti di Jalan Renai, Distrik 
Xinyi dan lain sebagainya, dan lebih mengenal 
Taipei dari sudut yang berbeda. Rute lomba telah 
mendapatkan sertifikasi dari AIMS/IAAF, dan 
telah terdaftar sebagai pertandingan internasional, 
setiap tahun jumlah peserta selalu bertambah dan 
memecah rekor, bahkan peserta unggul dari luar 
negeri juga ikut menghadapi tantangan, kegiatan 
ini membuat jalan di Kota Taipei pada bulan 
Desember penuh dengan semangat.

Waktu:  Pertengahan bulan Desember setiap 
tahun 

Tempat:  Jalan Balai Kota No. 1, Distrik Xinyi, 
Kota Taipei (Lapangan Warga Kota 
Taipei)

㉑ Karnaval Renang Danau Sun 
Moon

Setiap tahun, sekitar sebelum dan sesudah Festival Pertengahan 
Musim Gugur, Danau Sun Moon akan menyambut puluhan 
ribu orang pengunjung , kebanyakan dari mereka datang 
untuk mengikuti kegiatan berenang melintasi danau, para 
perenang unggulan dari dalam dan luar negeri berkumpul di 
dermaga Zhaowu, dan menanti saatnya melompat ke dalam 
danau. Danau air tawar terbesar di Taiwan ini, rute lintasnya 
sekitar 3.000 meter, pada tahun 2002, secara resmi namanya 
tercatat dalam Hall of Fame untuk kegiatan renang dunia. 
Penyelenggara menetapkan peraturan bahwa perenang harus 
memasang pelampung berbentuk torpedo untuk memastikan 
keselamatan peserta, dek melampung yang terletak di samping 
juga menyediakan makanan, para perenang mengenakan 
perlengkapan yang telah disiapkan dengan sepenuh hati dan 
menghias permukaan danau yang berwarna biru kehijauan, 
sambil berenang mereka juga sambil menikmati pemandangan 
gunung dan danau yang indah.

Waktu:  Sebelum dan sesudah Festival Pertengahan 
Musim Gugur setiap tahun

Tempat:  Berkumpul dan mulai berenang dari dermaga 
Zhaowu, dan naik dari dermaga Dehuashe
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Kota kecil klasik Taiw
an

Perjalanan kota-kota kecil pilihan utara, 
tengah, selatan, dan timur Taiwan 

Distrik Beitou Kota Taipei  P.30
Perjalanan kolam permandian air panas yang menyenangkan yang paling 
dekat dengan pusat kota Taipei

Distrik Ruifang kota New Taipei  P.34
Tur misteri tambang emas di pegunungan hutan

Kota kecil Toucheng kabupaten Yilan  P.38
Tur kota kecil yang penuh dengan 3D daratan, lautan dan udara

Kota kecil Lukang kabupaten Changhua  P.42
Mengunjungi kota kecil berumur ratusan tahun dengan macam-macam 
rupa keahlian kesenian

Kota kecil Hengchun kabupaten Pingtung  P.46
Berjalan-jalan melewati tembok kota di pantai Cape

Jelajahi 30 kota kecil Taiwan 
yang indah, dan alami budaya 
paling lokal

Ingin mengalami perjalanan Taiwan yang lebih dalam yang lebih khas lokal, sebuah kota den-
gan karakteristiknya tersendiri, seperti mutiara berkualitas yang tersebar di seluruh pelosok Tai-
wan. Berbeda dengan kemewahan kota-kota besar yang selaras. Merupakan tujuan wisata terbaik 
bagi orang Taiwan bahkan wisatawan dunia yang ingin mengalami gaya Taiwan yang berbeda. 

Meskipun wilayah Taiwan kecil, namun karakteristik permukiman atau rupa budaya setiap kota 
kecilnya sangat berbeda dan khas, seperti campuran budaya Taiwan berabad-abad dengan bu-
daya pendatang. Dari laut ke gunung, dari sungai ke dataran, ada kota-kota pertambangan emas, 
mata air panas, arsitektur dan sejarah jalan kuno komersial ratusan tahun, budaya dan makanan 
Hakka, budaya aborigin, daerah kental kesenian, kota-kota keagamaan, Kota perbatasan medan 
perang, dll. Agar lebih banyak orang merasakan keindahan Taiwan dan pemandangan karakteris-
tik orang-orang yang paling menarik, Biro Pariwisata juga akan menetapkan tahun 2019 sebagai 
“tahun jelajah kota kecil”. Melalui seleksi yang ketat, terpilih 30 kota klasik khas di seluruh kota, 
kabupaten, dan luar pulau Taiwan, dan dikombinasikan dengan 10 kota kecil pendatang dan 4 
kota lambat internasional. Ingin tinggal dan menikmati suasana pagi kota kecil ataupun berbic-
ara, tertawa, dan berteman dengan penduduk setempat, bahkan bergabung dengan workshop 
lokal, mencicipi pengalaman lima rasa budaya yang lezat. Anda dapat menemukan cara-cara yang 
paling menarik untuk mendalaminya di kota kecil.

Ingin merasakan karakteristik orang Taiwan yang paling kuat dan pemandangan yang berbeda, 
mari kita mulai menjelajahi kota kecil Taiwan bersama kami pada tahun ini!
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Kota kecil klasik Taiw
an

Kota kecil klasik Taiw
an

Kota kecil klasik bagian utara

Distrik Beitou kota Taipei
Perjalanan kolam air panas Beitou yang 
menyenangkan yang paling dekat dengan 
pusat kota Taipei - tur 1 hari

Rute: 
❶Taman Beitou & Perpustakaan kota Taipei - 
Cabang Beitou Æ ❷Stasiun Xinbeitou Æ ❸
Museum Kolam Air Panas Beitou Æ ❹Mei-Ting 
Æ ❺Thermal Valley Æ ❻snack pasar Beitou Æ 
❼Gaoji Tea House-Es Teh Hitam Æ ❽Daerah 
pemandangan Geothermal Liuhuanggu Æ ❾ 
Permandian Kolam Air Panas Beitou

Taman Beitou & Perpustakaan kota Taipei - Cabang Beitou
Taman berbentuk segi panjang ini menempati Beitou yang luas dengan aliran sungai yang mengalir melalui pusatnya. 

Aliran ini memanjang sampai ke Thermal Valley. Hutannya tebal, suasanya santai dan menyenangkan. Taman yang selesai 
dibangun pada tahun 1913 ini, memiliki penampilan yang baru setelah perencanaan renovasi. Selain kolam air panas, juga 
ditambahkan perpustakaan Beitou. Perpustakaan berbasis kayu ini layaknya rumah buku impian di pepohonan. Perpustakaan 
ini juga disebut “Bahtera pengetahuan”, merupakan perpustakaan ramah lingkungan pertama di Taiwan.

Transportasi:  Seberang MRT Xinbeitou, keluar stasiun sampai
Alamat:  Jalan Zhongshan No. 2, Distrik Beitou, Kota Taipei
Waktu:  Taman buka 24 jam, perpustakaan selasa - sabtu pukul 08:30-21:00, hari minggu - senin pukul 09:00-17:00

Stasiun Xinbeitou
Xinbeitou pernah menjadi salah satu 

stasiun kereta api jalur Tamsui. Karena rel 
kereta direnovasi MRT, stasiun ini akhirnya 
terbengkalai, seluruh stasiun dibongkar dan 
dipindah ke Desa adat Taiwan di Changhua. 
Beberapa tahun lalu stasiun Xinbeitou 
akhirnya kembali lagi, dibangun kembali 
di tempat yang sama, dan membuat stasiun 
ratusan tahun muncul kembali.

Transportasi:  Sebelah MRT Xinbeitou, 
keluar stasiun sampai

Alamat:  Jalan Qixing No. 1, Distrik Beitou, 
Kota Taipei

Telepon:  (02)2891-5558
Waktu:  Pukul 10:00-18:00,  har i  jumat 

sampai minggu pukul 10:00-20:30. 
Hari senin libur

Harga:  Gratis

Museum Kolam Air Panas Beitou
Dibangun pada tahun 1913, dibangun dengan cara 

yang sama dengan Izuyama Onsen di Shizuoka, Jepang. Kolam 
permandian besar di lantai 1 dikelilingi oleh tiang melingkar, 
menyajikan suasana pemandian Romawi yang megah. Ini adalah 
perhentian pertama yang harus dikunjungi untuk mengalami gaya 
dan suasana pemandian air panas zaman dahulu di Beitou.

Transportasi:  Terletak di dalam taman Beitou
Alamat:  Jalan Zhongshan No. 2, Distrik Beitou, Kota Taipei
Telepon:  (02)2893-9981
Waktu:  Pukul 09:00-17:00, hari senin, libur nasional tutup
Harga:  Gratis

1 2

Mei-Ting
Paviliun perlindungan musim panas master kaligrafi 

Yu You-Ren. Bangunan ala jepang ini dibangun pada akhir 
1930-an, di tiang pintu tertulis 2 huruf “Mei-Ting”. Bangunan 
itu dibangun sesuai dengan topografi. Yang mengkombinasikan 
gaya Jepang. Tenang dan elegan, bisa menjelajahi ruang 
kehidupan sang master kaligrafi dan keindahan kaligrafi.

Transportasi:  Sebelah Museum Kolam Air Panas Beitou
Alamat:  Jalan Zhongshan No. 6, Distrik Beitou, Kota Taipei
Telepon:  (02)2897-2647
Waktu:  Pukul 09:00-17:00, hari senin dan libur nasional tutup
Harga:  Gratis

4

3
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Kota kecil klasik Taiw
an

Kota kecil klasik Taiw
an

Permandian Kolam Air 
Panas Beitou

Kolam air panas Beitou yang telah dibuka sejak 
masa penjajahan Jepang, sudah menjadi daerah 
populer untuk pemandangan, liburan, dan kolam 
air panas bagi orang Taipei. Sekarang tidak hanya 
naik MRT bisa sampai, bermacam-macam harga 
budget dan tempat permandian mewah siap 
untuk dipilih. Hotel ataupun permandian saja 
semua ada, dan masih ada 3 tempat kolam rendam 
kaki gratis, tanpa sepeser pun bisa menikmati 
kolam yang hangat.

Kolam rendam kaki taman Fu-Xing
Transportasi:  Jalan kaki 4 menit dari MRT 

Xinbeitou
Alamat:  Seberang jalan Zhonghe No. 61, Kota 

Taipei (Di dalam Taman Fu-Xing)
Waktu:  Pukul 08:00-18:00. Hari senin libur
Harga:  Gratis

7-Gaoji Tea House - Es Teh Hitam
Kedai teh hitam kuno Beitou yang terkenal akan teh hitam kuno yang murah dan lezat. Tehnya 

memiliki aroma yang kuat. Jika ingin merasakan rasa yang sederhana, bisa meminta minum di kantong 
plastik dengan sedotan untuk rasa yang paling kuno.

Transportasi:  Jalan kaki 8 menit dari MRT Xinbeitou
Alamat:  Jalan Xinshi No. 30 lantai 1, Kota Taipei (Pasar Beitou Stan 13)
Telepon:  (02)2894-5380   Waktu:  07:00-22:00   Harga:  Teh hitam mulai dari 10 NTD

Thermal Valley
Selama masa pendudukan Jepang, ini adalah salah satu dari 

delapan tempat indah di Taiwan. Mata air biru di kolam itu jernih.
Tekstur mata airnya adalah asam belerang kuat. Dapat dilihat bahwa 
mata air panas terus mengalir dari dasar kolam. Juga karena suhunya 
mendekati titik didih, maka kolam air panasny sepanjang tahun penuh 
dengan kabut asap yang semakin menambah rasa impian.

Transportasi:  Jalan kaki kira-kira 10 menit dari Museum Kolam Air 
Panas Beitou

Alamat:  Jalan Zhongshan No. 30-10, Distrik Beitou, Kota Taipei
Waktu:  Pukul 09:00-17:00, hari senin libur   Harga:  Gratis

Snack pasar 
Beitou

Ini adalah distrik makanan lokal, tempat 
makanan terjangkau yang langka di 
Taipei. Karena kedekatannya dengan 
pasar, sebagian besar toko buka dari pagi 
hingga sore, dan makanan tersebar di 
dalam pasar dan di luar pasar. Khususnya 
di lantai 2 yang menjual nasi daging babi 
cincang kecap yang ditulis sebagai nomor 
satu di Taiwan oleh majalah cetak.

Transportasi:  Jalan kaki 8 menit dari 
MRT Xinbeitou

Alamat:  Jalan Xinshi No. 30, Kota Taipei 
(Pasar Beitou)

Waktu:  Jam kerja tiap toko berbeda
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Daerah pemandangan Geothermal Liuhuanggu
Ini merupakan peninggalan pertambangan sulfur, yang juga sumber mata air kolam air panas Beitou. Erosi akibat 

paparan jangka panjang terhadap gas sulfur, seperti reruntuhan, terasa seperti berada di gurun. Di area pemandangan, ada 
jalan-jalan yang indah, paviliun istirahat, teras pemandangan, kolam pemandian air panas gratis dan fasilitas lainnya.

Transportasi:  Naik bis 15 menit dari MRT Xinbeitou, atau menggunakan layanan antar motor.
Alamat:  Jalan Quanyuan, Distrik Beitou, Kota Taipei
Waktu:  Daerah pemandangan 24 jam; Kolam rendam kaki pukul 08:00-18:00, hari senin tutup   Harga:  Gratis
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Jalan kuno Jiufen
Jiufen yang bersandar di gunung dan di samping laut kini sudah menjadi kota pegunungan yang makmur di 

siang hari. Bisa melihat pemandangan perahu-perahu nelayan di pelabuhan Keelung, dan ditemani dengan pegunungan 
Keelung yang hijau. Jalan kuno yang ramai ini terdiri dari jalan Qing-Bian, jalan Ji-Shan, dan jalan Qi-Che serta jalanan 
lainnya. Diantaranya, toko-toko snack di jalan Ji-Shan bersebelahan satu dengan lainnya. Ke arah vertikal adalah jalan 
Shu-Qi yang diperpanjang oleh ratusan batu anak tangga, merupakan kompleks kedai teh. Dapat dikatakan cocok untuk 
wisata, enak, dan bagus untuk berfoto, tidak heran jika turisnya layaknya tenunan sepanjang tahun.

Transportasi:  Dari stasiun kereta api Ruifang, naik bis Taiwan Trip jalur Huang-Jin-Fu-Long, turun di jalan kuno Jiufen
Alamat:  Distrik Ruifang Jiufen Jalan Ji-Shan, Jalan Shu-Qi, Jalan Qing-Bian   Waktu:  Jam kerja tiap toko berbeda

Teater Sheng-Ping (Sheng-
Ping-Zuo)

D i b a n g u n  p a d a  t a h u n 
1937, kemudian ganti nama 
menjad i  Teater  Sheng -
Ping. Setelah renovasi pada 
tahun 1962, rupanya seperti 
teater di masa kini. Bisa 
menampung 600 tempat 
duduk, bisa dibilang teater 
yang cukup modern pada 
masanya. Seiring jatuhnya 
industri  pertambangan, 
teater ditutup, terbengkalai 
selama hampir 30 tahun, dan saat ini kembali hadir dengan 
gaya masa lalu dan terbuka untuk pengunjung.

Alamat:  Jalan Qingbian No. 137, Jiufen, Distrik Ruifang 
(Plaza persimpangan jalan Shuqi dan jalan 
Qingbian)

Telepon:  (02) 2496-2820 
Waktu:  Senin-jumat pukul 09:30-17:00, sabtu minggu pukul 

09:30-18:00, senin pertama setiap bulan tutup
Biaya:  Gratis

Bola talas
Bola talas adalah 

snack favorit yang harus 
dimakan di ja lan kuno 
Ji u f e n .  B a ny a k  d e p o t 
lama atau baru, semua ada 
khasnya masing-masing. 
Depot lama bola  ta las 
Oma Lai terkenal karena 
f i lm,  sedang kan depot 
Bibi A-Gan tidak hanya 
mempunyai sejarah yang panjang , juga ada tempat 
duduk yang menghadap ke laut, dan merupakan favorit 
banyak orang.

Alamat:  Jalan Ji-Shan No.143 (Bola talas Oma Lai); 
Jalan Shu-Qi No. 5 (Bola talas Bibi A-Gan)

Waktu:  Pukul 08:00-20:00 (Bola talas Oma Lai); Hari 
biasa 09:00-20:00, hari libur 09:00-22:00 (Bola 
talas Bibi A-Gan)

Jiufen TeaHouse
M e s k i p u n 

ada banyak kedai teh di 
j a l a n  S h u - Q i ,  n a m u n 
ada banyak orang . Jika 
ingin menemukan tempat 
yang lebih tenang, sambil 
menyaksikan gunung dan 
laut, serta menikmati karya 
seni, semua ada di kedai 
teh kuno dengan arsitektur 
kuno Yang lou di  ja lan 
Qing-Bian di sepanjang 
lereng bukit yang memadukan galeri seni. Di balkon 
belakang, dapat melihat pemandangan gunung dan laut 
yang luas dan indah, juga dapat minum teh, membeli 
teh, dan peralatan teh.

Alamat:  Jalan Qingbian No. 308, Distrik Ruifang
Telepon:  (02)2496-7767   Waktu:  Pukul 12:00-20:00
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Kota kecil klasik bagian utara

Distrik Ruifang kota New Taipei
Tur misteri tambang emas di pegunungan hutan~ tur 2 hari 1 malam

Rute: 
Hari 1:  ❶Jalan kuno Jiufen Æ ❷Teater 

Sheng-Ping Æ ❸Bola talas Æ 
❹Jiufen TeaHouse

Hari-2:  ❺Wilayah Museum Emas Æ 
❻Jalan kuno Qi-Tang Æ ❼
Gedung Shan-Cheng-Mei Æ 
❾Jalan setapak kecamatan 
Lian-Dong
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Museum Emas
Seluruh wilayah Museum Emas cukup besar, namun bisa 

ditelusuri dengan berjalan kaki. Bangunan museum termasuk Gedung 
Emas, Gedung Lingkungan, Crown Prince Chalet, Ben-Shan-Wu-
Keng, Gedung Gold Refining, empat asrama berjejer model jepang, 
dll. Layak menghabiskan 2 jam berjalan-jalan untuk berkunjung.

Transportasi:  Naik bis Taiwan Trip jalur Huang-Jin-Fu-Long, turun 
di Museum Emas

Alamat:  Jalan Jinguang No. 8, Jinguashi   Telepon:  (02) 2496-2800 
Waktu:  Hari senin sampai jumat pukul 09:30-17:00, hari sabtu minggu 

pukul 09:30-18:00, senin pertama setiap bulan tutup
Harga:  80 NTD (Bisa masuk berkunjung ke jejeran empat asrama, 

Gedung lingkungan, Gedung gold refining, Aula pameran 
khusus Jin-Shui, dan Gedung Emas dengan tiket masuk 
harian) (Terowongan Ben-Shan-Wu-Keng diperlukan biaya 
tambahan 50 NTD)

Ben-Shan-Wu-Keng
Setelah renovasi, beberapa terowongan Ben-Shan-Wu-Keng 
dibuka untuk dikunjungi pengunjung. Di dalam, ada gambar 
lilin yang mensimulasikan proses penambangan pada masa itu 
untuk memahami proses penambangan di terowongan itu.

Jalan kuno Qi-Tang
Ini adalah jalanan kuno Jinguashi, jalanan 

kuno yang mini tidak ada suasana komersial yang kuat 
seperti jalanan kuno biasanya, sebaliknya lebih banyak 
kesederhanaan dan terlestari. Jalan kecil yang melengkung 
ditambah tangga yang naik turun, malah menambah 
suasana dan kesenangan layaknya berjalan di labirin.

Transportasi:  Jalan kaki 10 menit dari Museum Emas
Alamat:  Jalan Qitang, Jinguashi

Gedung Shan-Cheng-Mei
Ruang seni di antara gunung-gunung yang 

diciptakan bersama oleh para seniman, kopi dan seni 
dijual melalui pameran seni. Serta Pusat informasi & 
galeri pameran Shuinandong, yang dikelilingi oleh 
alun-alun, mempunyai gaya yang unik. Tempat itu juga 
menarik banyak orang untuk datang.

Transportasi:  Naik bis Taiwan Trip jalur Gold Fulong, 
turun di Shuinandong

Alamat:  Jalan Dongding No. 155-3, Kelurahan Lian-
Dong

Waktu:  Pukul 09:00-17:30, hari senin libur

Gedung Emas
Selain memamerkan peninggalan budaya 
terkait pertambangan di Jiufen dan 
Jinguashi, area pameran lantai pertama 
Museum Emas juga memiliki patung lilin 
untuk mensimulasikan penambangan 
emas pada masa itu, terlebih di lantai 2 
emas batang besar 220,3 kilogram yang 
tidak boleh dilewatkan.

Crown Prince Chalet
Crown Prince Chalet adalah paviliun 
sementara untuk menyambut kedatangan 
putra mahkota (Kaisar Hirohito) untuk 
mengunjungi pembanguanan indsutri 
pertambangan pada masa itu. Halaman luar 
dibuka untuk umum untuk pengunjung, 
bisa menikmati keindahan arsitektur kelas 
atas gaya Jepang yang khas.
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Jalan setapak kelurahan 
Lian-Dong

Menghubungkan koridor pameran dan pusat informasi 
turis Shuinandong dengan perjalanan kurang dari 20 
menit. Namun merupakan cara yang paling santai 
untuk menikmati pemandangan paling klasik dari 
Shuinandong seperti Laut Yin-Yang , peninggalan 
penyulingan, dan pipa limbah. Berdiri di pondok 
pemandangan bahkan bisa melihat air terjun emas yang 
jauh.

Transportasi:  Dari jalan raya bisa terhubung ke jalan 
setapak, jalan terus ke atas sampai 
depan alun-alun pusat informasi turis 
Shuinandong

8
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Pulau Guishan
Dahulu merupakan daerah yang dikuasai militer, 

warna misterius yang tetap hidup, kisah-kisah humanistik 
yang penuh warna dan ekologi alamnya, membuat banyak 
wisatawan datang berboyong-boyong , hanya untuk 
melihat pulau yang indah ini di laut. Sekarang , dari 
musim semi hingga musim gugur, selain bisa naik perahu 
untuk melakukan perjalanan, wilayah laut pulau Guishan 
juga merupakan salah satu tempat untuk menikmati 
pemandangan ikan paus yang terkenal di Taiwan. Bisa 
melihat variasi dan jumlahnya yang sangat banyak.

Transportasi:  Naik taksi dari stasiun kereta api Toucheng kira-kira 10 menit
Alamat:  Pelabuhan Wu-Shi, Jalan Gangkou, Kota kecil Toucheng Kabupaten Yilan (Tempat naik perahu tur ikan paus)
Telepon:  (03)9782511#4 Asosiasi perikanan distrik Toucheng (bisa mengurus masuk ke pulau gunung kura-kura 

(Guishan) dan tur melihat ikan paus)
Waktu:  Setiap tahun bulan 3-11 terbuka masuk ke pulau, perjalanan kira-kira 2 jam - 7 jam
Harga:  Masuk pulau + tur ikan paus 1600 NTD, tur masuk pulau 1200 NTD (harga berbeda berdasarkan tur dan waktu)

Museum Lanyang
Museum Lanyang, yang terlihat seperti karya seni yang berbentuk miring, terletak di peninggalan lahan basah 

di Pelabuhan Wu-Shi. Dirancang oleh arsitek terkenal Yao Renxi. Dari desain arsitektur hingga koleksi di museum, 
semuanya menarik perhatian. Ekologi alam Yilan, sejarah yang panjang, dan humanistik yang penuh warna akan 
dijelaskan kepada para wisatawan satu per satu.

Transportasi:  Dari Pelabuhan Wu-Shi jalan kaki 13 menit
Alamat:  Jalan Qingyun 3 No. 750, Kota kecil Toucheng, Kabupaten Yilan
Telepon:  (03)977-9700   Waktu:  09:00-17:00. Hari rabu libur   Harga:  Tiket masuk 100 NTD

2

Kota kecil klasik bagian utara

Kota kecil Toucheng kabupaten Yilan
Tur kota kecil yang penuh dengan 3D daratan, lautan dan udara ~tur 2 hari 1 malam

Rute: 
Hari 1:  ❶Pulau Guishan Æ ❷

Museum Lanyang Æ ❸
Masakan Jepang Le-Wu

Hari-2:  ❹Jalan kuno Toucheng 
Æ ❺Kantin nostalgia 
jalan kuno Æ ❻toko 
es talas A-Zong Æ ❼
Pantai Wai-Ao

1
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3-Le-Wu
Daerah asrama bergaya Jepang tua di sebelah stasiun ini, sekarang menjadi 

daerah taman kreasi di mana terdapat semua jenis toko. Salah satu bangunan Le-Wu 
adalah tempat yang enak untuk menikmati masakan Jepang. Bos membuat hidangan 
lezat dengan bahan sederhana, dan menjaga ketulusan dalam memilih bahan dan 
harga yang murah. Sushi nigiri adalah menu utama yang harus dipesan.

Transportasi:  Naik taksi dari Museum Lanyang kira-kira 7 menit
Alamat:  Gang barat 1 No. 15, Kota kecil Toucheng, Kabupaten Yilan
Telepon:  (03)977-7525
Waktu:  Pukul 11:00-14:00, 17:00-20:00. Setiap bulan minggu ke 2, 4 hari rabu libur
Harga:  Menu utama Sushi nigiri Le-Wu 200 NTD, He-Feng Sashimi Le-Wu 220 NTD

Jalan kuno Toucheng
Toucheng adalah kota pertama di Kailan. Jalan He-Ping 

adalah jalan tertua di kota ini. Sampai sekarang, rumah-rumah 
hunian yang elegan dan peninggalan toko-toko masih ada di mana-
mana, menjembatani suasana zaman kuno dan modern. Meskipun 
jalan-jalan lama tidak panjang, mereka masih mempertahankan 
banyak rumah kuno yang pantas dilihat, seperti bekas kediaman 
Lu Zuan-Xiang yang gaya arsitekturnya campuran He-Yang. Ini 
adalah rumah terkaya diToucheng semasa dinasti Qing ; Xin-
Chang-Xing-Shu-Ji dahulu merupakan bisnis barang grosir selatan 
dan utara. Pintu ukiran kayunya adalah satu-satunya di Yilan.

Transportasi:  Dari stasiun kereta api Toucheng jalan kaki 3 
menit

Alamat:  Jalan Heping, Kota kecil Toucheng, Kabupaten Yilan
Waktu:  Jam kerja tiap toko berbeda

Kantin nostalgia 
jalan kuno

Kantin mensimulasikan situasi lama Taiwan, 
sua sana  nosta l g ianya  membuat  orang 
kang en.  Semuanya seolah-olah sedang 
memasuki zaman yang akrab dan jauh. Tata 
ruang yang kuno, sangat menarik seperti 
melewati terowongan waktu. Kantin juga 
menjual citarasa kuno, seperti “Nasi Iga Babi 
Nostalgia” dan “Nasi Babi Samcan A-Ba” 
adalah hidangan khas yang populer.

Transportasi:  Ja lan  k ak i  1  meni t  dar i 
tengah jalan kuno He-Ping

Alamat:  Jalan Qingyun 3 No. 177, Kota 
kecil Toucheng, Kabupaten Yilan

Telepon:  (03)977-8199
Waktu:  Hari biasa 10:30-20:00, hari libur 

10:00-21:00
Harga:  Nasi iga babi kecap nostalgia 90 

NTD, Nasi babi samcan A-Ba 90 NTD

Toko Es Talas A-Zong
Depot lama yang sangat terkenal. Ini adalah rasa kuno yang 

sederhana yang penduduk Toucheng makan dari kecil sampai besar. Kue 
talas ungu tua yang kelengketannya pas dimasak selama satu jam, untuk 
menjaga aroma alami kue talas dan ada butiran talas yang bisa dirasakan. Di 
dalam toko ada perkakas lama dan sepeda, menciptakan suasana nostalgia 
yang kuat.

Transportasi:  Jalan kaki 1 menit dari kantin nostalgia jalan kuno kira-
kira 1 menit

Alamat:  Jalan Qingyun 3 No. 267, Kota kecil Toucheng, Kabupaten 
Yilan

Telepon:  (03)977-1362   Waktu:  09:00-21:00
Harga:  Setiap gelas 45 NTD (bebas pilih 3 macam rasa)

Pantai Wai-Ao
Setiap musim panas, pantai-pantai 

Wai-Ao dipenuhi oleh banyak orang untuk 
aktivitas air. Suara tawa juga menhiasi musim 
panas yang indah. Disini bukan hanya Yilan 
tapi juga salah satu tempat surfing terbaik 
di utara Taiwan; selain aktivitas air, ada juga 
pemandangan indah Pulau Guishan. Disini 
ada banyak toko surfing yang menawarkan 
layanan seperti mengajar dan menyewa. Di 
malam hari, juga jangan lewatkan keindahan 
matahari terbenam yang memantulkan 
pemandangan indah laut dan pulau Guishan.

Transportasi:  Naik taksi dari jalan kuno 
kira-kira 7 menit

Alamat:  Kota kecil Toucheng kabupaten 
Yilan

Waktu:  Buka sepanjang hari   Harga:  Gratis
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Snack depan kelenteng 
Tian-Hou

Berpusat  di  kelenteng 
T i a n - H o u ,  t e m p a t 
b e r k u m p u l n y a  p a r a 
p e d a g a n g  s n a c k  d a n 
depot lama. Ingin makan 
omelet oyster, udang goreng lokal, 
berbagai mie seafood, sup mie beras (misua) dan 
depot pangsit terkenal, maupun kue pia terkenal atau 
kipas buatan tangan Chen Chao-Zong sebagai oleh-
oleh, semuanya oke.

Alamat:  Jalan Zhongshan, Kota kecil Lukang, Kabupaten 
Changhua (sekitar kelenteng Tian-Hou)

Waktu:  Jam kerja tiap toko berbeda

Galeri Kaca Taiwan
Galeri kaca yang didirikan oleh perusahaaan Tai 

Ming, selain memajang karya seni kaca, juga menghadirkan 
inovasi “empat sisi cantik, delapan bidang kejutan” kepada 
publik. Di gedung tersebut, dengan cara yang menyenangkan 
dan menghibur, menerobos stereotip tradisional industri 
kaca untuk menyegarkan orang.

Transportasi:  Di halte bis jalan kuno Lukang, naik bis 
Taiwan Trip jalur Lukang, turun di Galeri 
Kaca

Alamat:  Jalan Gongnan 4 No. 30, Kota kecil Lukang, 
Kabupaten Changhua

Telepon:  (04)781-1299#266
Waktu:  Pukul 08:00-18:30, Kelenteng Ma-Zu kaca 

pukul 06:00-21:00

Pelabuhan ikan Wangong
Pernah menjadi salah satu dari delapan tempat indah “Wang Gong Yu Huo” di Changhua. Dalam beberapa 

tahun terakhir, cahaya matahari terbenam telah menggantikan cahaya kapal nelayan dan menjadi pesisir wisata populer 
untuk melihat matahari terbenam. Selain pemandangan malam yang indah, tiram Wang-Gong yang segar dan lezat juga 
direkomendasi. Juga bisa merasakan satu-satunya kendaraan menangkap tiram yang ditarik oleh kerbau di dunia.

Transportasi:  Dari Galeri Kaca naik mobil kira-kira 30 menit
Alamat:  Jalan Yu-Gang, Desa Wanggong, Kecamatan Fangyuan, Kabupaten Changhua

Kelenteng Tian-Hou Lukang
Ku i l  p a l ing  ma kmur  d i  Lu k a ng .  Pat ung  Ma zu  y a ng 

disembah,dibawa oleh kuil leluhur Mei-Zhou Fujian pada masa 
pemerintahan Kangxi dari dinasti Qing. Juga dikenal sebagai “Mei-Zhou-
Ma”. Kelenteng Tian-Hou diklasifikasikan sebagai monumen Tingkat 3, 
arsitekturnya juga sangat mengesankan. Menggabungkan kontemporer 
para pengrajin, dari tiang naga, donggou, jendela ukiran batu, dan kirin 
bagian bawah sampai dengan lukisan ukiran kayu dinding naga pada kuil 
San-Chuan. Semuanya merupakan mahakarya keterampilan.

Transportasi:  Bisa dari stasiun HSR Taichung atau stasiun kereta api 
Changhua, naik bis Taiwan Trip jalur Lukang, turun di 
jalan kuno Lukang, jalan kaki 9 menit

Alamat:  Jalan Zhongshan No. 430, Kota kecil Lukang, Kabupaten 
Changhua

Telepon:  (04) 777-9899
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Kota kecil klasik bagian tengah

Kota kecil Lukang kabupaten 
Changhua
Mengunjungi kota kecil berumur ratusan tahun dengan ma-
cam-macam rupa keahlian kesenian ~tur 2 har 1 malam

Rute: 
Hari 1:  ❶Kelenteng Tian-Hou Luk ang Æ  ❷snack depan 

kelenteng Tian-Hou Æ  ❸Galeri kaca Taiwan Æ  ❹
Pelabuhan ikan Wanggong

Hari-2:  ❺kelenteng Long-Shan Æ ❻museum adat istiadat 
Lukang Æ ❼Gang Jiuqu Æ ❽snack sekitar first market Æ 
❾toko lentera Wu Dun-Hou Æ 10jalan kuno Lukang
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Kelenteng Long-Shan
Monumen kelas satu nasional yang didirikan 

pada tahun 1653. Selama periode Qianlong , 
monumen ini berpindah dari Jalan Dayou ke lokasi 
saat ini. Setelah beberapa dekade pembangunan, 
menjadikannya kuil kuno yang megah saat ini. 
Guanyin Bodhisattva, tipe arsitekturnya indah, 
skalanya besar, dan nilai artistiknya sangat tinggi. 
Setelah meng unjungi kuil ,  jangan lupa untuk 
mengunjungi toko Mian-Cha A-Zhen, Toko timah 
Chen Wan-Neng, Toko Xiang-Bao Zhou Yue-Rong 
dan toko lainnya.

Transportasi:  Naik bis Taiwan Trip jalur Lukang, 
turun di Fusing Farmer’s Association, 
jalan kaki 9 menit

Alamat:  Jalan Jinmen No. 81, Kota kecil Lukang, 
Kabupaten Changhua

Telepon:  (04) 777-2472

Gang Jiuqu
Di antara banyak jalan yang melengkung di 

Lukang, Gang Jiuqu di Gang Jinsheng adalah yang paling 
lengkap karakterisitknya. Tujuan desain jalan Liku-liku, 
satu untuk memblokir angin deras yang langsung masuk ke 
dalam, yang kedua untuk mencegah gangguan perampok. 
Berjalan bisa sambil mencium aroma kondisi-kondisi 
kehidupan rumah-rumah tua.

Transportasi:  Dari museum adat istiadat Lukang jalan 
kaki kira-kira 3 menit (Gang Jiuqu)

Alamat:  Di dalam gang Jin-Sheng kota kecil Lukang, 
kabupaten Changhua

Snack sekitar first market
Ingin merasakan vitalitas pagi hari di kota kecil 

Lukang, harus mengunjungi first market. Tentu saja tidak 
hanya merasakan vitalitas pasar lokal, yang utama adalah 
pusat kuliner lokal di sekitar pasar, entah sup wuwei, sup mie 
beras (misua), bola daging, snack khas dll. merupakan tempat 
untuk mencicipi makanan klasik pelabuhan ala Taiwan.

Transportasi:  Dari Yi-Lou dan Gang Jin-Sheng (Gang Jiuqu) jalan sampai ujung 
sudah sampai, jalan kaki kira-kira 10 menit

Alamat:  Jalan Meishi, persimpanan jalan Minzu, kota kecil Lukang, Kabupaten 
Changhua

Waktu:  Jam kerja tiap toko berbeda, tergolong pasar pagiMuseum adat istiadat 
Lukang

Ini adalah kombinasi dari arsitektur barok yang berusia 
ratusan tahun “Yanglou” dan arsitektur tradisional 
sejarah gaya Minnan yang berusia 200 tahun “Gufenglou”, 
yang disumbangkan oleh keluarga selebriti Lukang Gu 
Xian-Rong. Museum ini menyimpan lebih dari 6.000 
peninggalan adat, yang menyajikan gaya hidup leluhur 
Taiwan ketika mereka sedang merintis.

Transportasi:  Jalan kaki 8 menit dari Kelenteng Long-Shan
Alamat:  Jalan Zhongshan No. 152, Kota kecil Lukang, 

Kabupaten Changhua
Telepon:  (04) 777-2019
Waktu:  Pukul 09:00-17:00, hari senin tutup
Biaya:  Full ticket 130 NTD, half ticket 70 NTD

5
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Toko lentera Wu Dun-Hou
Wu Dun-Hou, ahli seni lentera nasional. Warna, pola, 

bentuk, dan fungsi lenteranya tidak hanya bervariasi namun juga 
unik. Karyanya sering dijadikan hadiah oleh pemerintah untuk 
diberikan kepada aliansi-aliansi luar negeri. Disini ada berbagai 
macam warna lentera, dan ukuran yang lengkap. Merupakan oleh-
oleh yang paling mewakili Lukang.

Transportasi:  Jalan kaki 5 menit dari first market
Alamat:  Jalan Zhongshan No. 312, Kota kecil Lukang, Kabupaten 

Changhua
Telepon:  (04)777-6680   Waktu:  Pukul 09:00-22:00

9

8

Jalan kuno Lukang
Jalan kota yang telah dikembangkan pada masa Dinasti 

Qing. Bangunan ini memiliki fitur “Depan jalan dan belakang sungai”. 
Ditambah banyak jalan dan rumah dengan bata merah, pintu dan jendela 
kayu kuno, dan pengetuk pintu perunggu, dll., yang penuh dengan suasana 
nostalgia. Seluruh jalan kuno, arsitektur kuno yang dilestarikan saja tidak 
sedikit, dan ada juga banyak toko nostalgia untuk makan dan bermain. Juga 
dapat menyewa sepeda roda tiga untuk berkeliling.

Transportasi:  Jalan kaki 2 menit dari toko lentera Wu Dun-Hou
Alamat:  Jalan Butou, jalan Yaolin, gang Houche, kota kecil Lukang, 

Kabupaten Changhua

10
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Kota kecil klasik Taiw
an

Kota kecil klasik Taiw
an

Nan-Wan
Nan-Wan adalah pantai resor paling populer di 

Kenting. Seluruh pantai datar dan lebar dengan tekstur 
putih halus dan ombaknya yang sedang. Cocok untuk 
berselancar, kano, jet ski, dan aktivitas air lainnya yang seru 
dan menyenangkan. Di pantai, ada kumpulan wisatawan 
yang bermain voli pantai, menikmati jemuran matahari 
dan bermain air ombak. Ada juga banyak bar dan kopi di 
sekitarnya, cocok untuk aktivitas air setengah hari.

Transportasi:  Naik bis Taiwan Trip “Jalur Kenting” dari 
Stasiun HSR ZuoYing, turun di Nan-Wan

Alamat:  Jalan Nanwan, Kota kecil Hengchun, Kabupaten 
Pingtung

Biaya:  Gratis masuk, aneka aktivitas air dikenakan biaya 
tambahan

Daerah konservasi ekologis Long-
Keng

Taman Nasional Kenting terkenal karena geologinya yang khas seperti 
terumbu karang. Daerah konservasi ini dilingdungi dengan ketat 
yang membuatnya lebih spesial. Lereng curam, teras tebing, ngarai, 
dan batuan terjal lainnya memperlihatkan keunikan geologisnya. Ada 
platform erosi laut terbesar di Taiwan, yang merupakan ruang kelas 
geografi alami.

Transportasi:  Dari Nan-Wan naik mobil kira-kira 17 menit
Alamat:  Jalan Eluan No. 50, Desa Eluan, Kota kecil Hengchun, 

Kabupaten Pingtung 
Telepon:  (08)885-1322 (Kantor manajemen Taman Nasional 

Kenting)
Waktu:  Jam untuk masuk pukul 08:00-15:30, sebelum pukul 17:30 

harus keluar
Situs web:  www.ktnp.gov.tw (setiap hari terbatas 200 orang 

booking terlebih dahulu)

Mercusuar E-Luan-Bi & Titik 
paling selatan Taiwan

Taman Eluanbi juga merupakan daerah pemandangan tepi laut 
yang terbuat dari batu kapur dan terumbu karang. Tempat ini 
penuh dengan keajaiban. Mercusuar E-Luan-Bi di taman ini 
memiliki reputasi sebagai “Cahaya Asia Timur”. Mercusuar ini 
adalah yang pertama di Taiwan, dan juga yang paling megah di 
antara mercusuar-mercusuar Taiwan lainnya. Setelah menikmati 
mercusuar, jalan ke arah selatan sejauh 1 km. Ini adalah teras 
pemandangan titik paling selatan Taiwan. Jangan lewatkan!

Transportasi:  Dari Daerah konservasi ekologis Long-Keng 
naik mobil kira-kira 3 menit

Alamat:  Jalan Eluan No. 301, Desa E-Luan, Kota kecil 
Hengchun

Telepon:  (08)885-1101
Waktu:  Taman bulan 4- bulan 9 pukul 06:30-18:30, bulan 11 - 

bulan 3 tahun berikutnya pukul 07:00-17:30
Biaya:  Full ticket 60 NTD, half ticket 30 NTD

Jalan besar Kenting
Di selatan Taiwan yang panas, ketika matahari 

mulai terbenam di petang hari adalah waktu terbaik untuk 
mengunjungi Jalan besar Kenting. Tidak peduli makan, 
berbelanja, bar, makan bbq, mendengarkan musik..., jalan besar 
Kenting semakin malam semakin ramai. Sekitar Xiaowan juga memiliki bar 
terbuka, foodcourt terbuka. Sambil makan, minum, tertiup angin bersama 
teman-teman lebih menyenangkan.

Transportasi:  Dari mercusuar E-Luan-Bi naik mobil kira-kira 12 menit
Alamat:  Di jalan Kenting Kota kecil Hengchun Kabupaten Pingtung
Waktu:  Jam kerja tiap toko berbeda

1

2

3

4

Kota kecil klasik bagian selatan

Kota kecil Hengchun kabupaten 
Pingtung
Berjalan-jalan melewati tembok kota di pantai Cape ~ tur 2 hari 1 malam

Rute: 
Hari 1:  ❶Nan-Wan Æ ❷Daerah konservasi ekologis 

Long-Keng Æ ❸Mercusuar E-Luan-Bi & Titik 
paling selatan Taiwan Æ ❹Jalan besar Kenting

Hari-2:  ❺Pintu kota kuno Hengchun Æ ❻jalan kuno 
Hengchun Æ  ❼  mencic ipi  daging bebek 
Hengchun Æ ❽Zona intertidal pantai barat
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Kota kecil klasik Taiw
an

Kota kecil klasik Taiw
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Pintu kota kuno Hengchun
“Kota Kuno Hengchun”, yang terletak di pusat kota kecil Hengchun, dibangun pada tahun 1880. Ini 

adalah perwakilan kota di pertengahan akhir Dinasti Qing. Ini juga satu-satunya daerah di seluruh Taiwan yang 
mempertahankan empat gerbang dan sebagian dari tembok kota. Ia terdaftar sebagai monumen kelas dua nasional. Kota 
kuno Hengchun adalah jalur transportasi utama kota kecil. Cocok untuk berjalan-jalan sambil menikmati zaman kuno.

Transportasi:  Dari Jalan besar Kenting naik mobil kira-kira 14 menit
Alamat:  Jalan Ximen, jalan Dongmen, jalan Nanmen, jalan Beimen kota kecil Hengchun Kabupaten Pingtung

Jalan kuno Hengchun
Daerah jalanan kuno yang didominasi 

oleh persimpangan Jalan Zhongshan dan Jalan 
Fude, telah memiliki sejarah ratusan tahun. 
Tidak peduli apakah itu mencari selera lokal atau 
berbagai toko-toko inovatif dan unik, ada juga 
banyak toko kerajinan kuno yang telah menjadi 
jalanan kuno yang paling menarik bagi wisatawan 
untuk menggali warisan budaya.

Alamat:  J a l a n  Z h o n g s h a n ,  K o t a  k e c i l 
Hengchun, Kabupaten Pingtung

Mencicipi daging bebek 
Hengchun

Menyebut masakan Hengchun, pasti ada daging 
bebek. Daging bebek Hengchun adalah tempat 
makan snack malam di kota. Banyak depot tua yang 
memiliki nama mereka sendiri. Depot lama tiga 
generasi, terkenal karena tanghun daging bebek 
leluhur mereka; Rasa lezat dari tiga generasi daging 
bebek Cai juga depot lokal terkenal.

Tanghun daing bebek Huo-Ji 
Alamat:  Jalan Shanlu No. 35, Kota kecil Hengchun, 

Kabupaten Pingtung
Telepon:  (08)889-1298
Waktu:  Pukul 17:00-23:00, hari rabu libur
Daging bebek Cai
Alamat:  Jalan Hengnan No. 71-3,  Kota keci l 

Hengchun, Kabupaten Pingtung
Telepon:  (08)889-8226
Waktu:  Pukul 17:00-22:00, waktu libur tidak tentu

Zona intertidal 
pantai barat

Jalan pemandangan sepanjang pantai barat 
Hengchun dipenuhi dengan pelabuhan-
p e l a b u h a n  n e l a y a n  k e c i l . K o n d i s i 
geologisnya yang unik dan daerahnya 
yang berpenduduk sedikit  membuat 
garis pantai masih sangat lengkap dan 
kaya secara ekologis. Khususnya, banyak 
tempat merupakan pengambilan gambar 
film “Cape No. 7”. Seperti Wan-Li-Tong 
yang memiliki zona intertidal yang luas, 
Kekayaan pemandangan ekologis dan juga 
pemandangan matahari terbenam yang 
indah.

Transportasi:  Dari jalan kuno kota kecil 
Hengchun naik mobil ke 
Wan-Li-Tong kira-kira 16 
menit

Alamat:  Desa Houwan, Desa Shanhai, 
W a n - L i - To n g ,  K o t a  k e c i l 
Hengchun, Kabupaten Pingtung 
(Zona intertidal pantai barat)

5
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DJ Tour  
(DONG FONG INTERNATIONAL 
TRAVEL SERVICE Co., Ltd)

Visi dan Misi kami:  
-Mengerti dengan jelas kebutuhan peserta.
-Menyediakan informasi yang akurat
-Menanggapi  permintaan dengan cepat dan 

menawarkan biaya harga yang efektif.
-Member ik an level  ser vis  yang konstan dan 

membantu peserta dengan sikap hormat dan sopan.
-Menyelesaikan masalah yang timbul dengan 

secepatnya.
Kelebihan Pelayanan Kami:  
DJ Tour adalah agen tur dan travel yang sudah berdiri 

sejak lebih dari 20 tahun. Kami menyediakan banyak 
layanan seperti rental kendaraan, pemesanan hotel, 
pengaturan perjalanan dan juga pemandu lokal dalam 
berbagai bahasa untuk melayani setiap peserta kami. 
Kami mengemas setiap layanan kami secara hati-hati dan 
selektif. Disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan setiap 
peserta. DJ Tour menawarkan pilihan perjalanan liburan 
yang variatif dan servis khusus menyesuaikan selera anda.

-Bertemu dan melayani peserta saat kedatangan di 
bandara

-Kunjungan dan perjalanan setiap harinya
-Penanganan darat
-Rental kendaraan
-Reservasi untuk akomodasi
-Paket spesial
-Fasilitas untuk konferensi dan konvensi, dll

Travel Agencies

Tel: +886-4-2359-1008 
Fax: +886-4-23597859 
Web: www.traveltogether.com.tw  

Add: No. 90, Gongyequ 1st Rd., Xitun Dist., Taichung City 407, 
Taiwan (R.O.C.)  
Email: djtourid@yahoo.com, djtour.indonesian@yahoo.com.tw, 
djtour.indonesian2@yahoo.com.tw

Co u p o n
Dapatkan cashback sebanyak 5 USD untuk pembelian 
diatas 100 USD, disertai dengan voucher ini

Buku Panduan Promosi 
Pariwisata Taiwan
Pengenalan Berbagai Toko 
beserta Tawaran Promosi

Petunjuk Pemakaian:
1.  Batas Waktu Penggunaan Promosi: 2019/01/01 - 2019/12/31
2.  Tunjukkan buku panduan ini kepada pemilik toko untuk 

menikmati tawaran promosi
3.  Tawaran promosi hanya bisa digunakan sekali saja, dan tidak 

dapat digunakan berulang kali
4.  Isi tawaran promosi ini tidak dapat digabungkan dengan 

promosi lain yang ditawarkan toko tersebut
5.  Rincian syarat dan pembatasan, serta batas waktu mengenai 

penggunaan sesuai dengan pengumuman toko di tempat

Agen Pariwisata

Penginapan

Rekreasi

P.51

P.53

P.56
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Công ty du lÐch

LION DMC
Lion Group didirikan pada tahun 

1977 dan berpusat di Taipei, Taiwan. 
Lion Group terdiri dari 6 perusahaan 
yang mencakup sektor perjalanan, 
transportasi, pemasaran, media, 
dan IT. Kami adalah perusahaan 
DMC terbesar di Taiwan, dan fokus 
melayani kustomisasi tur pribadi; 
memberikan servis terbaik untuk pelanggan.

Kenapa Pergi dengan Lion?
Pengaturan Kendaraan yang Sesuai Dengan Permintaan Anda
Kami dapat membantu Anda mengatur kendaraan yang sesuai dengan jumlah wisatawan, 

mulai dari keluarga kecil atau tur insentif perusahaan besar, mulai dari 1 sampai 1000 
wisatawan.

Servis yang Profesional dan Bisa Diandalkan (Ahli Lokal)
Pernahkah Anda menemukan agen perjalanan tetapi Anda tidak mendapatkan respons 

atau penahkah Anda bertemu dengan staf yang tidak professional? Percayalah ke Lion Travel! 
Kami menyediakan staf dengan layanan servis yang professional, selama hal-hal terkait dengan 
perjalanan ke Taiwan, staf kami pasti memberikan anjuran dan servis yang profesional. 

Pemandu Tur Berlisensi dan Terlatih
Pernahkan Anda menemukan Pemandu Tur Guide yang tidak professional atau yang hanya 

fokus pada komisi belanja dibandingkan kualitas memandu?. Percayalah ke Lion Travel! 
Semua pemandu tur guide dari kami mempunyai lisensi dari pemerintah dan sudah terlatih 
dengan baik. Mereka tidak hanya memandu tur dengan profesional, tetapi mereka sangat mau 
membantu ketika anda berkunjung ke Taiwan. 

Hemat Waktu & Fleksibilitas
Kebanyakan wisatawan yang ingin berlibur ke luar negeri lebih memilih berpergian dengan 

tur kelompok karena harga nya yang murah. Tetapi Anda tidak pernah tau orang-orang seperti 
apa yang akan Anda hadapi, jika Anda berpergian dengan orang-orang yang tidak mengenal 

waktu, maka Anda pun akan menghabiskan waktu 
untuk menunggu. Atau pernahkah Anda mengalami 
hal ini? Selama tur, Anda melihat sesuatu yang sangat 
menarik, tetapi Anda berada dalam tur bus, pemandu 
tur otomatis tidak bisa seenaknya mengganti rencana 
perjalanan untuk Anda. Tur pribadi dari kami yang 
dibuat khusus dapat menjaga fleksibilitas pengaturan 
wisata yang sesuai dengan permintaan klien.

Tel: +886-49-270-2789  
Web: www.tilun.com.tw  
Add: No.86, Kaigao Ln., 
Xinyi Township, Nantou 
County 55691,  Taiwan 
(R.O.C.)

Co u p o n
Hari biasa pesan kamar diskon 45% (Minggu sampai Jumat), hari libur 
pesan kamar diskon 20% (Sabtu) Kafe, karaoke, makan di dalam restoran 
diskon 10% Mandi air panas telanjang lelaki dan perempuan diskon 20%
*Satu buku diskon hanya bias dipakai untuk diskon satu kamar, tidak dapat 
disatukan dengan promosi yang lain.

Hotel Tilun Dongpu Spa
Dengan lokasi berada di pintu masuk pemandian air panas Dong Pu, ketinggian 1,120 meter 

diatas laut, musim semi ada sakura, musim panas ada air terjun, musim gugur ada daun maple, 
musim dingin ada bunga plum, empat musim dengan pemandangan indah, ditambah dengan 
pemandangan alami, budaya suku Bunun dan sumber air panas yang berkualitas, juga adalah 
lokasi pemberhentian antara Alisan Scenic Area dan Sun Moon Lake Scenic Area (Danau Bulan 
dan Matahari), pemandian air panas Dong Pu adalah lokasi wisata seru di empat musim.

Penginapan

Tel: +886-2-8793-9000  Fax: +886-2-6607-1549  
Web: en.liondmctaiwan.com  Add: No. 151, Shitan 
Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)  
Email: englishservice@liontravel.com

Co u p o n
Dengan kupon ini, klien dengan tur 
pribadi kustomisasi dapat menikmati 
diskon 10% dari harga total.
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Tai-Yi Red Maple Resort
Resor bintang 4 dan rekreasi ekologi, “Maple Leaf Taiwan 

resor” Hijau bunga bunga musim semi, di Taiwan Puli, pusat 
Nantou, dekat Sun Moon Lake Hehuan Mountain; Blok Yong 
Ping 40.000 taman hijau, tujuh peternakan taman ekologi, 
Anda dapat mengalami liburan Broadwood unik. Taman 
penuh dengan 104 kamar, farmstay, homestay, resorthotel. 
Langit-langit 13 meter selatan bangunan hijau taman aromatik 
ballroom dan terletak di kabut bunga taman air mancur 
restoran, spesialisasi makanan dan bunga secara bersamaan 
meluncurkan tanah Masakan kreatif, sambil memetik rempah 
segar pot vegan, buatan tangan kopi, roti PM teh, sehingga 
Anda habiskan bepergian Broadwood kenikmatan kuliner 
yang luar biasa -

Penginapan

Tel: +886-49-299-7848  Web: 
www.taiifarm.com  Add: No.176, 
S e c .  1 ,  Z h o n g s h a n  R d . ,  Pu l i 
Township, Nantou County 545, 
Taiwan (R.O.C.)

Co u p o n
Aktivitas cara: huruf voucher 
hari kerja (Jumat - Hari) harga 
A k o m o d a s i  6 %  o f f  +  1 0 % 
diskon libur (Sabtu) menikmati 
20% + 10% harga promosi.

❶ Maple Leaf Taiwan resor yang 
dimiliki 40.000 kursi taman lantai 
hijau ❷ Maple Leaf Hui Kan angin 
Suite Double

❶ ❷
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Rekreasi

Formosan Aboriginal Culture Village
Dusun Suku Bangsa Pribumi Taiwan (DSBPT) terletak di pusat pulau Taiwan. Kampung Jiuzu 

yang bertetangga dekat dengan Danau Matahari & Bulan ini dihubungi oleh gondola dan 
merupakan taman hiburan yang dibangun dengan tema suku Aborigin. Area West Spanish 
Coast terbaru yang diluncurkan di tahun 2019 akan menyajikan banyak wahana permainan 
baru, dan menciptakan DSBPT menjadi dunia hiburan yang makin lengkap. West Spanish Coast 
didesain dengan meniru gaya arsitektur Gaudi, yakni menggunakan motif Mosaik dan warna 
mencolok. Paduan bersama 5 wahana permainan spesial Jiuzu lainnya menjadikan tempat ini 
patut dikunjungi. DSBPT indah sepanjang musim. Anda dapat menyaksikan mekarnya Lavender 
di musim semi, menikmati permainan air yang menyegarkan di West Spanish Coast di musim 
panas, mengikuti acara Karnaval Gondola di musim gugur, dan menikmati kecantikan sakura 
di musim dingin. Keindahannya menjadikannya sebagai taman hiburan theme park pilihan 
pertama para turis saat berwisata ke Taiwan.

Tel: +886-49-2895361  Fax: +886-49-2896233  Web: www.
nine.com.tw  Add: No. 45, Jintian Ln., Yuchi Township, Nantou 
County 55544, Taiwan (R.O.C.)  Email: service@nine.com.tw

Co u p o n
Dapatkan hadiah cantik dengan kupon ini 
saat pembelian tiket.


