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Taiwan terletak di bagian timur Asia, sebelah barat Samudra
Pasifik. Dengan bentuk pulau yang panjang dan sempit,
di dalamnya terdapat beraneka ragam topografi, hutan,
pertanian dan ekosistem laut. Taiwan tidak hanya memiliki
pemandangan yang indah, tetapi juga mempunyai beragam
budaya etnis yang unik yang kemudian terintegrasi menjadi
perpaduan kebudayaan yang menarik dan menawan.
Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Muslim, Taiwan
dengan aktifnya menciptakan lingkungan pariwisata yang
ramah dan nyaman untuk para Muslim, dengan membangun
musholla dan toilet bidet, seperti di taman-taman nasional
Taiwan, Bandara Internasional Taoyuan, Stasiun Kereta Api
Taipei, Stasiun Kereta Api Kaohsiung, Stasiun Kereta Api
Hualien, Stasiun Kereta Cepat Taiwan Taichung, tempat
istirahat jalan tol Qingshui dan juga banyak hotel yang
menyediakan fasilitas untuk melayani wisatawan Muslim.
Dalam fasilitas pelayanan restoran, Biro Pariwisata Taiwan
bekerja sama dengan Asosiasi Muslim Tionghoa dengan
secara terus-menerus mempromosikan sertifikat Halal,
Muslim atau Muslim Friendly. Sejak awal 2017 telah tersedia
seratusan restoran halal Muslim, restoran ramah Muslim dan
dapur pusat (central kitchen) yang memperoleh sertifikat ini,
sehingga wisatawan Muslim dapat dengan nyaman, santai
dan tanpa cemas menikmati restoran di Taiwan seperti di
negara sendiri.
Pada tahun 2016, organisasi internasional MasterCard
mengumumkan peringkat Global Muslim Travel Index tahun
2016 dengan meneliti kawasan populer yang dikunjungi
wisatawan Muslim, di antaranya untuk urutan di luar
Organisasi Kerja Sama Islam, Taiwan sebagai tempat tujuan
wisata berada di peringkat tujuh. Taiwan juga merupakan
peringkat yang pertama dalam hal keamanan, sehingga
Taiwan menjadi perhatian umat Muslim di seluruh dunia
sebagai tempat tujuan wisata yang baru.
Taiwan yang dikelilingi oleh laut, dengan orang-orang yang
ramah, keindahan alam, budaya etnis yang beragam, dengan
sepenuh hati membangun lingkungan yang ramah sebagai
tempat berwisata. Kami sangat berharap melalui buku ini,
para wisatawan muslim dapat memperoleh rekomendasirekomendasi objek wisata di seluruh bagian Taiwan,
pengalaman luar biasa yang tidak boleh terlewatkan, kuliner
Taiwan dan juga souvenir Taiwan sehingga perjalanan
anda akan menjadi sebuah kenangan yang indah. Taiwan
menyambut kedatangan anda!
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Informasi Dasar Taiwan

Informasi Dasar
Taiwan
PROFIL

Bahasa: Mandarin
Luas: sekitar 36 ribu k㎡
Penduduk: sekitar 23.540.000 jiwa

Iklim

Taiwan terletak di daerah subtropis, dengan 4 musim,
bagian utara dan selatan mempunyai karakter iklim yang
berbeda, suhu rata-rata setiap tahun sekitar 22 derajat,
suhu musim dingin rata-rata 12-17 derajat, sedangkan
di musim panas bisa mencapai diatas 30 derajat. Selain
itu, bagian selatan Taiwan lebih dekat dengan iklim
tropis, suhu cuaca lebih tinggi dibandingkan dengan
bagian utara Taiwan, perubahan suhu di musim dingin
dan musim panas juga lebih kecil di bandingkan dengan
bagian utara.
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Tegangan
Listrik

Tegangan listrik di Taiwan adalah 110V, dengan
frekuensi 60Hz, tipe soket/colokan listrik berbentuk pipih
(biasanya 2 lubang soket), jika membawa peralatan
listrik dari luar negeri, sebelum menggunakannya, harap
memeriksa terlebih dahulu tegangan dan frekuensinya.
Bila diperlukan, gunakanlah adaptor untuk memastikan
keamanan penggunaan barang elektronik anda.

Mata Uang

Mata uang Taiwan adalah New Taiwan Dollar (NT$),
sirkulasi pecahan uang kertas yang digunakan terdiri
dari 2000, 1000, 500, 200, dan 100. Uang koin terdiri
atas 50, 10, 5, dan 1.
Mall, supermarket besar dan restoran menerima
pembayaran kartu kredit internasional. Setiap bandara,
hotel, tempat wisata yang penting dan bank khusus
untuk pertukaran mata uang menawarkan layanan
penukaran mata uang.
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Informasi
FasilitasTransportasi
Kereta Api
Kereta Api tersebar di seluruh penjuru Taiwan, terdapat jalur-jalur yang mencapai
pelosok daerah maupun desa. Stasiun kereta api sangat banyak dan tersebar
merata sehingga merupakan transportasi yang praktis. Harga tarif kereta api
ditentukan dari tipe kereta dan kecepatannya, ada Tze-Chiang Limited Express,
Chu-Kuang Express, Fu-Hsing Semi Express, Local Train dan Ordinary Train.
Wisatawan dapat memesan tiket berdasarkan tempat tujuan, waktu dan biaya
perjalanan. (Perusahaan Kereta Api juga menyediakan pemesanan tiket melewati
layanan telepon dengan respons suara interaktif dan internet).
Taiwan Railways Administration
Customer service hotline: 0800-765-888
Online ticket purchase: http://railway.hinet.net

Kereta Cepat Taiwan
(Taiwan High Speed Rail/ THSR)
Merupakan salah satu sarana utama transportasi di bagian Taiwan barat. THSR
berhenti di 12 stasiun besar, di antaranya stasiun Nankang, Taipei, Banqiao,
Taoyuan, Hsinchu, Miaoli, Taichung, Changhua, Yunlin, Chiayi, Tainan dan
Zuoying. Di stasiun Taoyuan, Hsinchu, Miaoli, Taichung, Changhua, Yunlin,
Chiayi dan Tainan tersedia bus cepat untuk transfer ke dalam kota, sehingga
merupakan jasa transportasi yang nyaman dan praktis.
Taiwan High Speed Rail
Customer service hotline: 886-2-4066-3000
www.thsrc.com.tw

Taipei MRT

Kaohsiung MRT

Taipei MRT melayani jalur Wenhu, jalur Tamsui, jalur Songshan-Xindian, jalur
Zhonghe-Xinlu, jalur Bannan total 5 jalur. Di dalam setiap stasiun MRT tersedia
mesin pembelian tiket otomatis dan loket untuk pelayanan pembelian tiket (setiap
stasiun juga memiliki mesin penukar koin). Biaya “Tiket sekali pakai” tergantung
dengan jarak tempuh, mulai dari NT$20 sampai NT$65.
Kaohsiung MRT ada Jalur Merah, Jalur Jingga dan Jalur Circular. Harga tiket
dimulai dari NT$20 sampai NT$60.
Taipei MRT dan Kaohsiung MRT melayani penjualan kartu “tiket harian” dengan
harga NT$150, pada hari yang sama dengan jadwal berlaku jam 6:00-24:00.
Dengan tiket ini, pengunjung bisa menggunakan MRT kemana saja tanpa batas.
Penggunaan kartu ini terbatas untuk satu pengguna saja.
Taipei Metro
Customer service hotline:
886-2-218-12345
www.metro.taipei
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Kaohsiung Metro
Customer service hotline:
886-7-793-8888
www.krtco.com.tw

Informasi Dasar Taiwan

Taoyuan MRT (Taoyuan Airport MRT)
Taoyuan MRT terhubung dengan Taipei MRT dan Taoyuan Airport MRT, dan
menawarkan layanan jenis kereta tipe Express Train Headway dan Commuter
Train Headway, untuk keberangkatan setiap 15 menit sekali. Jika naik kereta
tipe express dari Taipei Main Stasiun sampai ke Taoyuan Airport Stasiun, hanya
membutuhkan waktu perjalanan sekitar 35 menit, sedangkan untuk kereta
commuter membutuhkan waktu perjalanan 50 menit, dengan tarif sekali jalan
160NT$. Di Terminal A1 Stasiun Kereta Api Taipei tersedia layanan In-Town
Check-in, Taiwan merupakan negara ke 5 dari seluruh dunia yang memiliki
layanan In-Town Check-in di stasiun kereta kota. Untuk sementara, layanan InTown Check-in hanya tersedia untuk maskapai penerbangan China Airlines, Eva
Air, Mandarin Airlines dan Uni Air.
www.tymetro.com.tw

Informasi Dasar Taoyuan MRT
Jadwal Operasi: 6:00-23:00

Harga tiket paling tinggi: 160NT$

Jenis Kereta:
Commuter Train Headway (Warna
Biru), Express Train Headway (Warna
Ungu)

Jarak Keberangkatan:
Jarak setiap kereta 7,5menit
(berangkat setiap 15 menit sekali
untuk kereta Commuter dan Express)

Bis Wisata Taiwan
“Bis Wisata Taiwan” merupakan bis yang dirancang secara khusus untuk
melayani para wisatawan. Dari lokasi wisata besar Taiwan yang terletak
berdekatan dengan stasiun-stasiun kereta api, kereta cepat Taiwan dan
kemudian menggunakan transfer bis cepat untuk sampai ke tujuan. Bis wisata
Taiwan menjadi pilihan terbaik buat wisatawan yang tidak ingin mengemudi jarak
jauh dan tidak berpartisipasi dalam grup tur. “Bis Wisata Taiwan”, bis yang akan
membuat perjalanan anda menjadi mudah dan praktis.
Customer service hotline: 0800-011-765

www.taiwantrip.com.tw

Taiwan Tour Bus
“Taiwan Tour Bus” dirancang khusus sebagai bis yang ramah dan nyaman untuk
para wisatawan, dengan jadwal yang tetap dari hotel, bandara, dan stasiun
bus ke daerah lokasi wisata terkenal. Total Taiwan Tour Bus mempunyai 80
jenis paket wisata, para wisatawan harus membuat reservasi terlebih dahulu.
Paket wisata mencakup area-area populer lokasi wisata Taiwan, setiap biaya
perjalanan sudah meliputi biaya transportasi, pemandu wisata dan asuransi.
Paket keberangkatan tersedia setiap hari pada waktu tertentu.
www.taiwantourbus.com.tw
24-hour Mandarin, English, Japanese, and Korean free travel advisory services
and toll-free travel hotline (Call Center): 0800-011-765
TAXI

Taxi
Semua Taxi Taiwan mempunyai warna mobil yang sama, yaitu kuning, sehingga
memudahkan penumpang untuk mengenalinya. Perhitungan pembayaran taxi
di setiap kota, daerah Taiwan berbeda-beda. Untuk kota-kota besar dihitung
dengan tarif argometer, seperti kota Taipei dan New Taipei, tarif awal dengan
harga NT$70 (berlaku 1.25 kilometer pertama), setiap 200 meter akan ditambah
NT$5, penambahan ongkos akan bertambah pada waktu tengah malam
hari dari jam 23:00 sampai jam 06:00 pagi sebesar NT$20. Beberapa kota
menggunakan harga yang sudah ditentukan oleh supir taxi, dianjurkan untuk
bernegosiasi terlebih dahulu dengan supir taxi sebelum naik ke taxi.
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Muslim
Di Taiwan

Photo/ Vintagejhan

Sejarah Islam di Taiwan dapat ditelusuri kembali pada abad ke-17, tetapi mulai
berkembang pada tahun 1949 dimana imigran Cina Daratan datang ke Taiwan.
Saat ini diperkirakan sebanyak 20 sampai 40 ribu orang Taiwan beragama Islam,
dan untuk warga negara asing yang berada di Taiwan sekitar 200 ribu orang
beragama Islam. “Asosiasi Muslim Tionghoa” merupakan organisasi komunitas
Muslim utama Taiwan, selain menjelaskan dan menyebarkan agama Islam, juga
berperan sebagai koordinator setiap masjid, dan perwakilan muslim Taiwan
dalam pertukaran tugas dengan negara muslim lainnya.
Taiwan terdapat 7 masjid yang tersebar dari utara sampai selatan, dan terletak
di wilayah metropolitan. Salah satu masjid tertua berada di Taipei, yang selesai
dibangun tahun 1960, merupakan tempat ibadah yang paling terkenal dan
penting bagi muslim Taiwan.

Masjid Taiwan
Masjid Taipei

Masjid Taichung

No. 62, Sec. 2, Xinsheng S. Rd.,
Da’an Dist., Taipei City
(02)2321-9445

No. 457, Dadun S. Rd., Nantun
Dist., Taichung City
(04)2473-2519

Masjid Kebudayaan Taipei

Masjid Tainan

No. 3, Ln. 25, Sec. 1, Xinhai Rd.,
Zhongzheng Dist., Taipei City
(02)2367-5421

No. 12, Aly. 34, Ln. 77, Sec. 3,
Zhonghua E. Rd, East Dist., Tainan
City
(06)288-1686

Masjid Longgang
No. 216, Longdong Rd., Zhongli
Dist., Taoyuan City
(03)456-1234

Masjid Kaohsiung
No. 11, Jianjun Rd., Lingya Dist.,
Kaohsiung City
(07)749-6812

Masjid At-Taqwa
No. 8-2, Zili 1st Street, Dayuan
Dist., Taoyuan City
(03)384-0539
6

Asosiasi Muslim Tionghoa
www.cmainroc.org.tw
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Keindahan Alam

Taiwan yang terletak di bagian subtropikal, memiliki suhu cuaca yang relatif
hangat, topografinya beragam dari dataran sampai ke pegunungan, sehingga
di setiap daerah terdapat berbagai macam bunga yang indah dan berbeda, dan
jika musim bunga ini telah tiba, setiap tempat akan menyelenggarakan festival
bunga, pameran bunga dan kegiatan lainnya. Pameran bunga ini tidak hanya
suka dikunjungi oleh orang Taiwan, tetapi juga sangat diminati oleh banyak
wisatawan internasional yang datang untuk menikmati keindahan alam Taiwan.
❶

Januari
Febuari

❹

Maret

❸

❷

1

Festival Bunga Sakura Wuling Farm
(Taichung. Kebun Wuling)

Mei

Festival Bunga Mawar Shilin Official Residence
(Taipei. Shilin Official Residence)

Juni

3

Juli

❺

Agustus

4

September

November
Desember

Festival Bunga Sakura Formosan Aboriginal Cultural Village
(Nantou. Formosan Aboriginal Cultural Village)

2 Festival Bunga Yangmingshan
(Taipei. Taman Nasional Yangmingshan)

April

Oktober

Festival Bunga Sakura New Taipei City
(New Taipei City. Daerah Pemandangan Wulai)

❻

5
6

Festival Bunga Calla Lily Zhuzihu
(Taipei. Taman Nasional Yangmingshan)
Festival Bunga Sakura Alishan
(Chiayi. Taman Nasional Alisan)
Festival Bunga Tung Hakka
(Setiap kota dan daerah Taipei, Taichung)
Festival Bunga Daylily Hualien
(Hualien. Gunung Chike. Gunung Liushishi)
Festival Bunga Daylily Taimali Taitung
(Taitung. Kota Taimali)
Festival Bunga Krisan Shilin Residence
(Taipei. Shilin Official Residence)

2018 Taichung World Flora Exposition
Taichung World Flora Exposition akan diselenggarakan
di Taichung pada 3 November 2018 sampai 24 April
2019. Tema expo ini adalah pelestarian ekologi,
pertanian yang berkualitas dan manajemen lingkungan.
Pameran ini akan berlangsung selama 173 hari. Expo
ini memiliki 3 area pameran yang terbagi dalam 7 ruang
pameran, dengan total area pameran sebesar 60,88 ha. Ketiga area
pameran ini adalah Peternakan kuda Houli & Area Taman Hutan, Area
Taman Waipu Yongfong dan Taman Fengyuan Huludun.
http://2018floraexpo.tw
7

Khas Taiwan

Pengalaman Liburan yang
Indah dan Mewah

Industri perhotelan Taiwan sedang berkembang pesat, khususnya hotel mewah
yang berstandar internasional. Hotel Spa, hotel resort ataupun hotel mewah
dalam kota memiliki fasilitas dan layanan yang terpercaya dan banyak hotel telah
memenangkan penghargaan World Luxury Hotel Awards. Pada tahun 2016,
hotel yang terdaftar dalam World Luxury Hotel Awards adalah Howard Beach
Resort Kenting, Grand Mayfull Hotel, Hotel Royal Chiao Hsi, Fleur De Chine
Hotel Sun Moon Lake, dan Mandarin Oriental.

Mandarin Oriental

Hotel Royal Chiao Hsi

Terletak di tengah keramaian kota
Ta i p e i , m e n a w a r k a n b e b e r a p a
restoran yang indah dan mewah, dan
memiliki spa terbesar di Taiwan.

Terletak di Wenquan Village “Jiaoxi”
bagian timur Taipei, merupakan hotel
yang mewah dan modern dengan
suasana pemandian air panas
Jepang.

Fleur de Chine Hotel Sun
Moon Lake

Howard Beach Resort
Kenting

Sun Moon Lake terletak di daerah
tengah Taiwan, terkenal dengan
keindahan danau yang dikelilingi oleh
pegunungan. Fleur de Chine Hotel
merupakan hotel pertama dengan
level tertinggi di daerah ini yang
menawarkan pemandian air panas
alami

Terletak di pusat daerah wisata
Kenting, bagian selatan Taiwan.
Lokasi hotel menghadap pegunungan
dan laut, dengan gaya arsitektur
Mediterania.

Grand Mayfull Hotel

Informasi Hotel
silahkan lihat di
website Taiwan
▶

Terletak di daerah Dazhi kota Taipei,
merupakan sebuah hotel mewah
beraksitektur modern.
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Wisata kesehatan
dan kecantikan

Standar medis Taiwan sangat terkenal di dunia, industri medical check up sangat
berkembang dan cukup matang, tidak hanya memiliki fasilitas kelas atas dan
teknologi tinggi, tetapi juga menawarkan harga yang kompetitif. Hal yang paling
penting adalah pelayanan yang unik, hangat, ramah dan penuh perhatian khas
Taiwan. Hal ini menjadikan pemeriksaan kesehatan dan kecantikan Taiwan
memiliki daya saing internasional.
Medical Check Up dan Kedokteran Kecantikan Taiwan secara bertahap
terintegrasi dalam pariwisata. Banyak operator tur, rumah sakit, dan klinik
bergabung dalam meluncurkan produk-produk untuk wisatawan. Bahkan
industri hotel juga bekerja sama dengan unit medis dalam menggabungkan hotel
mewah dan pelayanan medis, yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman
wisatawan dalam kunjungannya ke Taiwan.
Jaringan Medis Internasional Taiwan
https://www.medicaltravel.org.tw

SPA Kelas Atas

Industri Spa Taiwan dalam skala kecil sampai besar menawarkan pelayanan
berstandar internasional. Spa Center yang terletak di daerah metropolitan dan
daerah tempat wisata sebagian besar terkombinasi dengan pemandian air panas
dan dingin. Dalam beberapa tahun terakhir ini luxury spa sudah mulai hadir di
dalam hotel, resorts, dsb. Tidak hanya wanita yang datang berlibur ke hotel untuk
menikmati layanan Spa yang mewah, bahkan Spa untuk laki-laki saat ini sudah
mulai beroperasi dan menawarkan layanan yang lebih komprehensif.
Layanan spa juga dikombinasikan dengan makanan sehat, aromaterapi, yoga,
bahkan meditasi, sehingga konsumen dapat menikmati pengalaman Spa yang
beragam dan tidak terlupakan.
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Taman Bermain
(Theme Park)

Taiwan saat ini memiliki 24 taman bermain. Di bagian utara terdapat 9 taman
bermain (Kota New Taipei, Kota Taoyuan, Hsinchu County, Miaoli County),
di bagian tengah terdapat 6 taman bermain (Kota Taichung, Nantou County,
Yunlin County), di bagian selatan terdapat 6 taman bermain (Kota Tainan, Kota
Kaohsiung, Pingtung County) dan di bagian timur terdapat 3 taman bermain (Yilan
County, Hualien County).
Taman bermain Tawan sangat beraneka ragam, selain menawarkan berbagai
wahana yang seru dan mengasyikan, setiap taman bermain mempunyai tema
yang berbeda-beda, seperti taman bermain Windows on China yang memiliki
berbagai macam miniatur landmark terkenal dari beberapa negara, taman
bermain West Lake Resortopia yang menawarkan gaya dongeng, taman
bermain Leofoo dan Wanpi World Safari Zoo yang bisa berinteraksi jarak dekat
dengan satwa liar, taman bermain Lihpao Land yang menekankan permainan
wahana air, taman bermain Janfusun yang menawarkan berbagai wahana
bermain, Formosan Aboriginal Culture Village yang memperkenalkan budaya
aborigin Taiwan, Jianshanpi Jiangnan Resort dan Sun-Link-Sea Vacation Resorts
yang bernuansa gaya alamiah, dsb.
Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan
wisatawan di taman bermain, banyak
taman bermain juga menawarkan
hotel, restoran dan tempat berbelanja.
Taman bermain Taiwan menawarkan
tema yang beragam dan wahana yang
seru, sehingga dapat memberikan
pengalaman hiburan yang menarik
bagi keluarga yang datang bersama
anak-anak maupun pasangan yang
sedang menikmati liburannya.
Informasi Taman Bermain
Taiwan silahkan mengunjungi
website
http://themepark.net.tw
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Menikmati Pengalaman
Agrowisata

Agrowisata merupakan salah satu jenis wisata favorit yang disenangi oleh
orang-orang modern zaman sekarang. Di perkebunan, anda tidak hanya dapat
menikmati keindahan alam tetapi juga bisa mencicipi makanan dan minuman
sehat yang diolah dari hasil pertanian dan dapat tinggal disana untuk menikmati
suasana alam tersebut. Perkebunan yang menawarkan kegiatan-kegiatan menarik
seperti memetik buah, pengolahan produk pertanian yang sederhana, Do-ItYourself (DIY), dsb., juga sangat cocok untuk keluarga yang sedang berlibur.
Dalam rangka meningkatkan kualitas
agrowisata Taiwan, Taiwan Leisure
Farms Development Association
melakukan proses sertifikasi setiap
tahun. Asosiasi ini memberi penilaian
terhadap fasilitas, pelayanan dan
kegiatan yang diselenggarakan oleh
perkebunan wisata. Total kebun Taiwan
yang mendapatkan sertifikasi ini pada
tahun 2016 sebanyak 37 kebun, yaitu
12 kebun di bagian utara, 7 kebun
di bagian tengah, 8 kebun di wilayah
selatan dan 10 kebun di wilayah timur.
Dikarenakan semakin banyaknya
wisatawan Muslim dari Asia yang
berkunjung, banyak restoran yang
mendapatkan sertifikasi Halal. Saat ini,
restoran agrowisata yang mendapat
sertifikasi Halal berupa: Chienhu
Chuanchi Ecological Farm Kota New
Taipei, Long Yun Leisure Farm Chiayi
County, Shangrila Leisure Farming dan
Toucheng Leisure Farm yang terletak
di Yilan County.

Taiwan Leisure Farms
Development Association
www.taiwanfarm.org.tw
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Pulau Kuliner
Multikultural

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kunjungan wisatawan Muslim ke Taiwan
meningkat pesat. Setiap tahunnya, sekitar 180.000 wisatawan muslim datang
ke Taiwan, sehingga pemerintah Taiwan dengan aktif bekerjasama dengan
organisasi masyarakat untuk mempromosikan “Sertifikasi Makanan Muslim”
dan “Sertifikasi Restoran Muslim”. Saat ini, Taiwan memiliki seratusan restoran
bersertifikat Muslim, yang memberikan suasana dan lingkungan makan yang
lebih terjamin dan nyaman bagi wisatawan Muslim yang datang ke Taiwan.

Masakan
Turki

Restoran Turki di Taiwan walaupun tidak banyak tapi sangat
populer dan disukai oleh kalangan masyarakat muda
Taiwan, terutama masakan hidangan daging dengan rasa
yang unik.

Masakan
India

Masakan India yang kaya akan bumbu dan rempahrempah menggoda selera makan setiap orang. Saat ini ada
10 restoran India yang memiliki sertifikasi halal dan setiap
restoran memiliki hidangan khas yang berbeda-beda.

Masakan
Thailand

Masakan Thailand sudah sangat lama berada di Taiwan.
Restoran Thai yang tersebar di berbagai daerah di Taiwan
secara perlahan telah berintegrasi dengan budaya lokal,
seperti moon shrimp cake yang merupakan masakan favorit
restoran Thailand yang diciptakan orang Taiwan.

Mie Daging
Sapi

Mie daging sapi merupakan salah satu masakan yang
terkenal di Taiwan, biasanya memiliki dua rasa yaitu
hongshao dan qingdun. Di Taipei terdapat dua restoran
mie daging sapi dengan sertifikasi halal. Wisatawan muslim
yang sedang menikmati hidangan mie daging sapi sering
ditemukan di dua restoran ini.

Informasi restoran dan
restoran muslim silahkan
lihat di website ▼
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Khas Taiwan

Khas Taiwan

Kuliner Taiwan yang
Cocok untuk Muslim
Selain restoran yang menyediakan sertifikasi muslim, Taiwan mempunyai
beberapa kuliner yang sangat terkenal dan direkomendasikan pada temanteman Muslim, seperti es mangga, teh susu mutiara (bubble milk tea) dan
masakan vegetarian.

Es Mangga
Taiwan terkenal sebagai Kerajaan Buah-buahan, buah yang paling terkenal
adalah mangga. Mangga yang diolah menjadi Es Mangga merupakan salah satu
jajanan yang sangat populer, bahkan televisi Amerika Serikat CNN dan majalah
pariwisata “Travel+Leisure” memilih Es Mangga Taiwan sebagai salah satu
makanan pencuci mulut terbaik di dunia.

Minuman Buatan Tangan
Sepanjang tahun dari musim panas hingga dingin, sering terlihat orang
memegang gelas minuman sambil berjalan di Taiwan. Minuman buatan tangan
Taiwan tidak hanya memiliki beraneka rasa macam, tetapi juga menawarkan
minuman khas tersendiri, yang sekarang telah menjadi salah satu trend di
Taiwan. Minuman teh susu mutiara yang terkenal di berbagai belahan dunia
berasal dari Taiwan.

Masakan Vegetarian
Taiwan memiliki lebih dari 4.000 restoran
vegetarian dan bisa disebut sebagai
kerajaan vegetarian. Orang Taiwan yang
cerdas mengembangkan masakan
vegetarian dalam bentuk masakan
yang menarik, rasa yang hampir sama
dengan masakan non vegetarian
bahkan membuat masakan vegetarian
dengan ala gaya makanan Jepang,
Italia, Prancis, Amerika dan sebagainya,
sehingga terasa lezat dan sehat.

13

Rekomendasi Tempat Wisata
bagian Taiwan Utara

Pantai Utara
Wulai
Taipei 101
Museum Istana Nasional
Shilin Official Residence
YuanShan
Martyr Shrine
Balai Peringatan Chiang Kai-Shek
Balai Peringatan Sun Yat-Sen
Ximending
Taman Nasional Yangmingshan
Beitou

Pesisir Timur Laut

Shuijinjiu

Kota
Keelung

Kota
Taipei

Kota
Taoyuan
Kota New
Taipei
Kota Hsinchu
Hsinchu
County

Miaoli County

Yilan
County

台中市

彰化縣

Bagian Taiwan utara termasuk kota Taipei, Kota New Taipei,
Kota Taoyuan, Kota Hsinchu, Hsinchu County, Kota Miaoli dan
Miaoli County. Bandara Taoyuan Internasional yang merupakan
bandara internasional utama terletak di kota Taoyuan, juga
南投縣
tempat yang paling dekat dengan keramaian kota Taipei, oleh
karena itu bagian Taiwan utara adalah tempat
yang dikenal oleh
花蓮縣
wisatawan internasional terlebih dahulu. Jaringan transportasi
di bagian Taiwan utara sangat beragam dan praktis, banyak
tempat wisata yang terkenal dapat dicapai dengan sistem
嘉義縣
transportasi umum, bahkan tempat wisata pegunungan dan
嘉義市 pantai pun sangat mudah untuk dikunjungi.
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台南市
高雄市

Rekomendasi Tempat Wisata bagian Taiwan Utara

Kota Taipei

Taipei 101
( 台北 101)

No. 7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi Dist., Taipei City
Naik Taipei MRT Tamsui-Xinyi Line dan
berhenti di stasiun "Taipei 101/Taipei World
Trade Center".

Taipei 101 terletak di daerah metropolitan Xinyi Komersial. Tinggi gedung Taipei
101 adalah 508 meter, total 101 lantai dengan 5 lantai bawah tanah, sebelumnya
tercatat sebagai gedung pencakar langit tertinggi di dunia (sekarang peringkat
ke sembilan di dunia). Taipei 101 adalah landmark Taiwan yang terkenal di
seluruh dunia, atraksi kembang api yang diadakan setiap akhir tahun selalu
menarik orang berbondong-bondong untuk menyaksikannya secara langsung.
Bangunan lantai bawah merupakan pusat tempat perbelanjaan, beberapa lantai
di atasnya adalah restoran, dan lantai lainnya merupakan area perkantoran.
Total pusat perbelanjaan Taipei 101 adalah 6 lantai, terletak di lantai B1 sampai
Lantai 5. Lantai B1 tersedia food court dan supermarket. Lantai 1 sampai lantai
5 menawarkan produk kecantikan, butik internasional, toko busana, produk
elektronik serta kerajinan tangan kelas atas khas Taiwan.
Menara observasi terletak di lantai
89 dan lantai 91. Eskalator tersedia
dari lantai 4 ke pusat penjualan tiket
di lantai 5. Di sini pengunjung akan
naik lift kedua tercepat di dunia
untuk keatas. Lantai 89 merupakan
observasi dalam gedung, sedangkan
lantai 91 untuk observasi luar gedung.
Dari lantai 89 menuju ke bawah lantai
88, anda bisa melihat keunikan Taipei
101 “Passive Tuned Mass Damper”,
kedua terbesar sedunia dengan
diameter 5,5m dan seberat 660 ton,
yang berfungsi untuk menstabilkan
menara ini dari goyangan yang timbul
dari gaya geser dari angin, angin
topan dan gempa bumi. Taipei 101
merupakan satu satunya tempat di
dunia dimana anda dapat melihat
Passive Tuned Mass Damper.
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Kota Taipei

Museum Istana
Nasional ( 國立故宮博物院 )

No. 221, Sec. 2, Zhishan Rd.,
Shilin Dist., Taipei City
Naik Taipei MRT Tamsui-Xinyi
Line dan berhenti di stasiun
"Shilin", kemudian naik bis "red
30" untuk sampai ke tujuan.

Bangunan luar Museum Istana Nasional bergaya arsitektur Tiongkok, merupakan
salah satu museum bergengsi di dunia dengan koleksi seni dan artefak Tiongkok
terbesar. Total koleksinya mencapai 600.000 buah, kebanyakan koleksi berasal
dari koleksi kekaisaran Cina yang berusia 5.000 tahun. Dari begitu banyak
peninggalan koleksi ini, yang paling populer dikunjungi adalah giok Jadeite
Cabbage (giok kubis) dan Meat-Shaped Stone (batu berbentuk daging),
merupakan kerajinan tangan yang tak ternilai keindahannya.
Koleksi dan pameran di Museum
Istana Nasional terbagi di lantai
1, lantai 2 dan lantai 3. Sebelum
berkunjung anda dapat menyewa alat
panduan audio multi-bahasa. Untuk
pemandu bahasa inggris tersedia
setiap hari dari waktu 10 pagi sampai
3 sore, anda dapat mendaftar secara
gratis untuk berpartisipasi.
To k o s o u v e n i r t e r l e t a k d i B 1 ,
menawarkan produk salinan dari
koleksi museum dan barang
dagangan lainnya, seperti Jadeite
Cabbage, Meat-Shaped Stone, dan
tema-tema lainnya. Koleksi unsurunsur budaya yang dicetak dalam
pita kertas dan barang kreatif lainnya,
sangat disukai oleh kalangan anak
muda.
Di dalam museum ini juga terdapat
dua taman yang layak untuk
dikunjungi, terletak di sisi barat (taman
Zhide) dan sisi timur (taman Zhishan).
Terutama taman Zhishan dengan luas
sekitar 18.512 meter persegi , didesain
dengan konsep taman tradisional
Tiongkok, menampilkan taman gaya
oriental yang indah dan elegan.

16

Rekomendasi Tempat Wisata bagian Taiwan Utara

Kota Taipei

YuanShan
( 圓山 )

Naik Taipei MRT Tamsui-Xinyi Line dan
berhenti di stasiun "Yuanshan".

Terletak di tepi selatan sungai Keelung, di sekitarnya terdapat ruang terbuka
hijau yang besar, Taman Taipei Expo, Museum Seni Rupa Taipei, merupakan
tempat rekreasi bagi masyarakat kota. Taman Taipei Expo menawarkan musik,
kuliner, plaza seni yang besar (Maji Square), area penjualan produk-produk
kreatif, kuliner kaki lima, arena, dsb. Bazaar produk pertanian dibuka setiap hari
Sabtu dan Minggu.
Hotel Grand merupakan landmark yang terletak di daerah Yuanshan, dibangun
pada tahun 1952, mempunyai 14 lantai dengan gaya arsitektur Tiongkok. Hotel
Grand telah melayani petinggi negara dari dalam ataupun luar negeri dan juga
tokoh-tokoh terkenal di dunia yang tak terhitung jumlahnya seperti, Presiden AS,
perdana menteri Singapura, Raja Iran, Raja Yordania, Raja Thailand, Presiden
Korea Selatan, presiden Vietnam, Raja Arab Saudi, presiden Filipina, dsb.

Martyr Shrine
( 忠烈祠 )

No. 139, Beian Rd., Zhongshan Dist., Taipei City
Naik Taipei MRT Tamsui-Xinyi Line dan berhenti
di stasiun "Jiantan", kemudian naik bis no
"267" atau "646".

Martyr Shrine (Kuil Para Martir) terletak di samping Hotel Grand. Dibangun
pada tahun 1969 dengan bangunan yang sangat megah dan didedikasikan
untuk para prajurit yang berkorban untuk negara. Di depan gerbang Martyr
Shrine terdapat prajurit yang sedang berjaga dengan berdiri tegak. Prajurit ini
merupakan prajurit pilihan yang menjalani seleksi ketat dan terlihat sangat keren
seperti patung. Setiap jam akan diadakan upacara pergantian penjaga, prosesi
ini berlangsung dengan khidmat dan sangat rapi, sehingga banyak wisatawan
yang datang untuk menyaksikannya.
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Kota Taipei

Balai Peringatan Chiang
Kai-Shek ( 中正紀念堂 )

No. 21, Zhongshan S. Rd.,
Zhongzheng Dist., Taipei City
Naik Taipei MRT dan berhenti
di stasiun "Chiang Kai-Shek
Memorial Hall"

Terletak di pusat kota Taipei, dibangun untuk mengenang mantan presiden
Chiang Kai-Shek. Tinggi bangunan utama adalah 70m, gentengnya ditutupi
dengan atap yang terbuat dari kaca warna biru, bagian dinding dibangun dengan
marmer putih. Di bangunan utama terdapat ruang pameran dan galeri yang
besar. Di taman ini juga terdapat teater nasional, gedung konser nasional, taman
beraksitektur Tiongkok, dsb. Secara keseluruhan, area ini terbuka luas, ditambah
dengan bangunan-bangunan yang megah dan agung, sehingga tempat ini setiap
tahun dapat menarik ribuan wisatawan untuk berkunjung, tidak hanya sebagai
landmark kota Taipei tetapi juga sebagai tempat wisata yang populer.
Di dalam bangunan utama terdapat patung perunggu mantan presiden Chiang
Kai-Shek setinggi hampir 10m, setiap jam dari waktu 9 pagi sampai 5 sore,
selalu ada prajurit yang berpakaian seragam untuk upacara pertukaran prajurit,
prajurit-prajurit dengan atraksi senjata dan kerapiannya akan membuat anda
terasa mempesona.

Balai Peringatan Sun
Yat-Sen ( 國父紀念館 )

No. 505, Sec. 4, Ren'ai Rd., Xinyi
Dist., Taipei City
Naik Taipei MRT Bannan line (jalur
biru) dan berhenti di stasiun "Sun
Yat-Sen Memorial Hall"

Dibangun untuk memperingati bapak proklamator Republik Tiongkok Sun
Yat-Sen, dan selesai pada tahun 1972, dengan gaya arsitektur Dinasti Tang
Tiongkok. Di aula gedung terdapat patung perunggu Sun Yat-Sen dengan
ketinggian 5,8m, setiap satu jam akan diadakan upacara pergantian prajurit,
dan menarik banyak wisatawan untuk datang menyaksikannya. Di luar gedung
utama terdapat taman zhongshan sebesar 363,638 ㎡ , sering digunakan
masyarakat lokal untuk mengadakan setiap kegiatan.
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Kota Taipei

Ximending
( 西門町 )

Naik Taipei MRT Bannan Line (Jalur Biru) dan
turun di stasiun "Ximen"

Area Ximending mencakup bagian timur Jalan Zhonghua, bagian barat Jalan
Kangding, bagian selatan Jalan Chengdu dan bagian utara Jalan Hankou. Sejak
tahun 1890-an Ximending diklasifikasikan menjadi kawasan komersial dan
rekreasi, sampai sekarang merupakan area paling ramai di daerah barat kota
Taipei. Di kawasan ini disatukan dengan bermacam ragam pakaian anak muda
yang trendi, beserta kuliner, hiburan, seni yang mengandung unsur-unsur budaya,
di sudut jalan juga sering terlihat lukisan graffiti, serta hiburan terbaru dan topik
populer.
Daerah ini didominasi oleh anak muda yang penuh dengan semangat dan
energetik. Banyak film, artis, penyanyi, produk konsumen elektronik dan fashion
designer menyelenggarakan event disini untuk
mempromosikan produk dan karya mereka.
Tidak hanya banyak anak muda Taiwan yang
suka datang kesini, tetapi beberapa tahun
terakhir ini semakin banyak wisatawan asing
muda yang berkunjung ke sini.

Ximen Red House/
Rumah Merah Ximen ( 紅樓 )

No. 10, Chengdu Rd., Wanhua
Dist., Taipei City

Di luar Stasiun MRT Ximen, ada bangunan bata merah yang dibangun pada
tahun 1908, awalnya merupakan pasar umum. Arsitektur bangunan ini sangat
khas dan unik dengan bangunan depan berbentuk segi delapan dan bangunan
belakang berbentuk salib, merupakan bangunan tua yang dipertahankan sampai
sekarang. Red House ini sekarang dijadikan sebagai ruang pameran seni, “Studio
16” yang di belakang bangunan berbentuk salib adalah tempat yang banyak
digunakan untuk menempatkan karya-karya desain terkenal. Red House ini selalu
mengadakan bazaar yang menjual barang-barang kreatif yang diproduksi dan
dijual langsung oleh anak-anak muda.
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Kota Taipei

Taman Nasional
Yangmingshan
( 陽明山國家公園 )

Dari Stasiun Taipei MRT
"Jiantan" naik bis khusus ke
"Yangmingshan", kemudian dari
stasiun terakhir Yangmingshan
naik bis no "108"

Photo/ Taipei City Goverment

Yangmingshan mengacu pada bagian utara Taiwan gunung Datun, gunung
Qixing, dan gunung Shamao. Yangmingshan selalu berbunga sepanjang tahun,
dari bulan semi dimana bunga sakura bermekaran dan diikuti oleh bunga azalea,
calla lily, bunga hydrangea sampai musim gugur, bunga yang mekar selalu
berbeda mengikuti perubahan empat musim. Tempat utama untuk menyaksikan
bunga berada di taman Yangming. Di seluruh taman ini tumbuh bunga sakura,
bunga plum, bunga azalea, bunga camellia, bunga persik dan bunga apricot.
Setiap tahun di musim semi merupakan festival bunga Yangmingshan yang paling
terkenal.
Selain menyaksikan bunga, masih banyak lagi pemandangan yang indah di
sekeliling Yangmingshan, seperti di Xiaoyoukeng bagian barat laut kaki gunung
Qixing, pemandangan alam yang paling unik disini adalah Fumarol, sumber mata
air panas dan belerang Kristal, merupakan sebuah keindahan alam yang tidak
boleh terlewatkan. Selain itu, di area gunung Qixing terdapat padang rumput
yang luas, sering terlihat sapi yang sedang makan rumput, merupakan atraksi
hiking yang sangat cocok untuk sekeluarga.

Shilin Official
Residence ( 士林官邸 )

No. 60, Fulin Rd., Shilin Dist.,
Taipei City
Naik Taipei MRT Tamsui-Xinyi Line
dan berhenti di stasiun "Shilin"

Tempat ini sebelumnya adalah laboratorium hortikultura, kemudian dijadikan
sebagai kediaman resmi oleh mantan presiden Chiang Kai-Shek. Pada tahun
1996, taman ini dibuka sebagai taman umum. Di taman ini meliputi ruang utama,
balai hortikultura, taman gaya ala Tiongkok dan taman gaya ala Barat. Salah
satu taman yang paling terkenal adalah taman mawar. Di dalamnya tumbuh
ratusan mawar dari puluhan jenis. Ketika musim bunga tiba di bulan Februari
sampai Mei setiap tahunnya, banyak wisatawan yang datang berkunjung.
Pameran bunga krisan, anggrek, dsb., dalam skala besar selalu diadakan setiap
tahun di taman ini. Ruang utama bangunan ini, dahulu adalah tempat tinggal
mantan presiden, dan sekarang telah dibuka bagi wisatawan.
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Kota Taipei

Beitou
( 北投 )

Naik Taipei MRT Tamsui-Xinyi Line dan turun
di stasiun "Xinbeitou"

Beitou merupakan tempat pemandian air panas yang paling dekat dengan kota
Taipei, setelah keluar dari MRT Xinbeitou, anda sudah bisa mencium bau aroma
belerang samar-samar yang memenuhi udara. Beitou terletak di persimpangan
gunung api Datun dan Taipei Basin, meskipun aktivitas vulkanik sudah berhenti,
tetapi daerah ini masih kaya akan sumber air panas.
Pemandian air panas Beitou sangat terkenal sebagai suatu aktivitas kesehatan,
kecantikan, dan rekreasi bagi orang yang memiliki gaya hidup sehat. Dari luar
MRT, anda bisa berjalan menyusuri lereng bukit menuju ke atas, dari sana anda
akan melihat berbagai resort pemandian air panas dari harga ekonomis hingga
hotel yang super mewah, semuanya dapat ditemui di sini.
Ta m a n B e i t o u y a n g t e r l e t a k d i
antara Jalan Guangming dan Jalan
Zhongshan juga merupakan salah
satu tempat wisata yang terkenal.
Di taman ini terdapat Beitou Hot
Springs Museum (Museum Sumber
Air Panas Beitou) yang dahulunya
adalah tempat pemandian air
panas yang selesai dibangun pada
tahun 1913, disaat itu tempat ini
merupakan tempat pemandian air
panas terbesar di bagian Asia timur.
Perpustakaan Umum Taipei Cabang
Beitou juga terletak disini, disebut
sebagai perpustakaan Taiwan yang
paling indah, merupakan bangunan
hijau, yang berbentuk seperti kapal,
terbuat dari kayu menyatu dalam
pemandangan alam di sekitarnya
yang juga hijau.
Beitou Hot Springs Museum
( 北投溫泉博物館 )

No. 2, Zhongshan Rd., Beitou
Dist., Taipei City

21

Kota New Taipei

Wulai

( 烏來 )

Naik Taipei MRT Songshan-Xindian Line
dan turun di stasiun "Xindian", kemudian
naik bis no 849

Merupakan wilayah tempat pemandian air panas yang terkenal di Taiwan,
dipenuhi nuansa arsitektur dan budaya suku Atayal, dan ditambah dengan
atraksi menarik lainnya yang tidak dapat ditemukan di wilayah pemandian air
panas lainnya, yaitu: kereta api dan gondola, sehingga tempat wisata ini menjadi
lebih istimewa. Apabila musim bunga datang, maka di daerah air terjun dan
sepanjang jalan terhampar pemandangan yang sungguh menawan.
Sampai ke Wulai, sangat direkomendasikan untuk berjalan-jalan ke Wulai Old
Street, mengunjungi Museum Wulai Atayal, atau pergi ke Qiuzhang Wenhua
Village untuk menikmati tarian Aborigin, dan juga bisa mencoba tenun tradisional
suku Atayal. Wulai Scenic Train merupakan kereta khas Wulai yang terkenal.
Dahulu kereta ini digunakan untuk mengangkut kayu, sekarang dijadikan
sebagai transportasi untuk tur ke gunung yang sangat populer di kalangan turis.
Air terjun Wulai merupakan perwakilan
dari keindahan di tempat ini, dengan
ketinggian sekitar 80m dan lebar
10m. Ketika hujan, air terjun ini akan
terbagi menjadi dua bagian, meluncur
dari puncak dan menetes ke bawah,
percikan airnya dapat disaksikan di
seluruh lembah. Pemandangan air
terjun ini sangat spektakuler. Bila anda
ingin mengunjungi pemandangan
di lembah, selain dari tempat
pengamatan, juga tersedia gondola.
Gondola ini tersambung dengan
Wulai Old Street dan di bagian sisi
lain lembah Taman Yun Hsien. Jarak
antara gondola sampai ke permukaan
sekitar 165m dan dari ketinggian
ini anda bisa melihat kebawah
pemandangan lembah yang indah.
Museum Wulai Atayal
( 泰雅民族博物館 )

No. 12, Wulai St, Wulai District,
New Taipei City
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Kota New Taipei

Pantai Utara
( 北海岸 )

Naik Taipei MRT Tamshui-Xinyi Line dan
turun di stasiun "Tamshui", kemudian
naik Bis Wisata Taiwan Jalur "Crown
Northen Coast Line"

Pantai Utara mengacu pada pertengahan barat garis pantai bagian utara
Taiwan, mencakup daerah Tamshui sampai daerah Keelung. Tiupan angin
sepanjang tahun menghasilkan erosi laut di daerah ini dan melahirkan bentukbentuk geologi yang unik. Dari sepanjang pesisir pantai jalan raya anda akan
menemukan tempat-tempat atraksi geologi terkenal, seperti: Karang Hijau
Laomei, Shimen Stone Arch (Shimen Dong), Taman Geo Yehliu, Pulau Heping,
dsb. Di sepanjang jalan juga menawarkan banyak warung kopi dan restoran
dengan pemandangan yang indah.
Tempat wisata geologi yang paling
terkenal di Timur Laut adalah Taman
Geo Yehliu. Yehliu merupakan tanjung
laut dari gunung Datun. Kombinasi
gelombang erosi dan efek kerak bumi
di daerah ini menghasilkan pelapukan
bebatuan dan melahirkan struktur
geologi unik seperti gua-gua lautterkikis, batu sarang lebah, batu
berbentuk lilin, batu berbentuk tahu,
batu berbentuk jamur, lubang-lubang
batu dan pemandangan geologi yang
menakjubkan lainnya. Salah satu
batu yang paling unik adalah “Kepala
Ratu”, yang menambah pesona
tempat wisata Pantai Utara.
Selain pemandangan alam, Museum
Seni Juming yang merupakan
kombinasi antara sastra dan alam
juga menjadi salah satu tempat
yang bernilai untuk dikunjungi. Luas
museum ini sebesar 11 hektar, dibagi
menjadi ruang pameran luar dan
dalam yang mengumpulkan koleksi
karya pematung terkenal Ju Ming
selama hidupnya. Pameran luar
ruangan berbentuk patung skala
besar termasuk seri internasional
terkenal “Taichi”.

Taman Geo Yehliu
( 野柳地質公園 )
No. 167-1, Gangdong Rd., Wanli
Dist., New Taipei City

Museum Seni Juming
( 朱銘美術館 )
No. 2, Xishihu, Jinshan Dist., New
Taipei City
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Kota New Taipei

Pesisir Timur
Laut ( 東北角 )

Naik kereta api dan turun di stasiun
"Ruifang", kemudian naik Bis Wisata Taiwan
Jalur "Golden Fulong Line"

Terletak di timur laut pantai utara Taiwan, terkenal dengan pemandangan geologi
pesisir pantai dan pantai berpasir keemasan, ditambah dengan kekayaan ekosistem
laut dan permainan di atas air. Tempat rekreasi yang terkenal, terutama festival
tahunan pahatan pasir pada bulan Mei dan festival music di bulan Juli. Kedua
festival besar ini merupakan festival pantai yang paling populer di utara Taiwan.
Topografi Pesisir Timur Laut sangat
beragam, menjadikannya sebagai
ruang belajar geologi yang disediakan
oleh alam. Jika anda ingin menikmati
pemandangan menakjubkan, yaitu
batu pasir berpola unik yang terbentuk
oleh erosi angin dan air, maka anda
harus mengunjungi daerah Nanya.
Topografi yang beragam ini juga
menawarkan tempat yang optimal
untuk olahraga panjat tebing, seperti
di Longdongwan Cape Trail bagian
daerah pendakian (Longdong Climbing
Yard). Anda tidak hanya mendapatkan
kepuasan dalam menjajaki trail
ini, tetapi juga dapat menikmati
pemandangan persimpangan laut dan
gunung yang indah.
Pantai Fulong dan Longdong Wan
merupakan tempat olahraga air di
pesisir Timur Laut. Di pantai Fulong
anda dapat bermain selancar air,
berlayar, kayak atau berselancar
angina. Longdong Wan memiliki
formasi unik batu karang, dengan air
yang jernih, menjadikannya sebagai
lokasi yang cocok untuk menyelam.
Di dalamnya anda bisa melihat
keragaman ikan dan ekosistem laut
yang unik. Longdong Wan merupakan
lokasi favorit untuk belajar menyelam
dan snorkeling.
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Shuijinjiu
( 水金九 )

Rekomendasi Tempat Wisata bagian Taiwan Utara

Kota New Taipei

Naik Taipei MRT sampai stasiun
"Zhongxiao Fuxing", kemudian naik
Bis no 1062/ naik kereta api sampai
"Ruifang", kemudian naik Bis Wisata
Taiwan Jalur "Golden Fulong Line"

Shuijinjiu mengacu pada tiga kota kecil di daerah pengunungan Ruifang, Kota
New Taipei, yaitu: “Shueinandong”, “Jinguashi”, dan “Jiufen”. Ketiga kota ini saling
berdekatan dan kaya akan emas dan tembaga, dahulu daerah ini disebut sebagai
“tambang logam mulia paling terkenal di Asia”, dan berkembang menjadi daerah
pemukiman yang makmur. Seiring menurunnya aktivitas pertambangan, daerah
ini menjadi sepi. Tetapi jalan tua di sini tetap mempertahankan arsitektur dan
budayanya yang unik, anda dapat berjalan disini sembari bernostalgia. Sekarang
tempat ini merupakan salah satu tempat wisata yang menarik di bagian Utara.

Jiufen ( 九份 )

Jinguashi ( 金瓜石 )

Jiufen adalah tempat wisata yang wajib
dikunjungi wisatawan asing. Bangunanbangunan disini dibangun berdasarkan
kontur gunung. Jalan tua Jiufen terkenal
dengan jalan gunung yang berkelokkelok, di kedua sisi tangga batu yang
sempit tergantung lentera merah besar,
merupakan pemandangan utama jalan tua
ini dan di sepanjang jalan terdapat tokotoko tradisional teh bernuansa retro, dan
merupakan tempat pilihan untuk mencicipi
teh Taiwan.
Dahulu merupakan pertambangan emas,
Museum Emas disini menceritakan secara
rinci sejarah Jinguashi. Di bagian luar area,
sampai sekarang masih dipertahankan
terowongan dan bangunan kayu yang
bersejarah.
Museum Emas ( 黃金博物館 )
No. 8, Jinguang Rd., Ruifang Dist., New
Taipei City

Shueinandong ( 水湳洞 )

Bangunan “Reruntuhan 13 tingkat” adalah
landmark dari Shueinandong, yang sekarang
telah hancur dan ditinggalkan, bangunan ini
telah menyaksikan masa jaya dan kejatuhan
dari industri pertambangan lokal. Golden
Falls yang terdapat di sekitarnya juga
menjadi tempat yang populer dikarenakan air
yang seperti sutra putih mengalir dari batu
yang berwarna emas kuning, merupakan
pemandangan yang indah.
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Rekomendasi Tempat Wisata
bagian Taiwan Tengah
台灣桃園國際機場

桃園市

Danau Matahari dan Bulan
(Sun Moon Lake) 新北市

Sekitar Daerah Stasiun Kereta Api Taichung
Calligraphy Greenway
新竹市
Taichung 7th Re-planning Distrik

新竹縣

Cingjing Farm

Kota
Taichung

Changhua
County

Nantou
County

Chiayi
County

嘉義市
台南市
高雄市
B a g i a n Ta i w a n
Te n g a h m e l i p u t i k o t a
Taichung, Changhua, Nantou dan Yunlin.
Lokasi ini merupakan bagian depan
dataran barat Taiwan. Kota Taichung
dan Nantou menjadi dua daerah utama
t u j u a n w i s a t a . Ta i c h u n g m e r u p a k a n
kota yang penuh dengan kesibukan dan
屏東縣
keramaian, sedangkan
Nantou menawarkan
pemandangan alam yang indah. Bagian
Taiwan Tengah yang penuh dengan beragam
tujuan wisata sangatlah mempesona dan
bernilai untuk dikunjungi.
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Wuling Farm

Yilan
County

Miaoli
County

Yunlin
County

台北市

台東縣

基隆市
台北松山機場

Danau Matahari dan Bulan/
Sun Moon Lake ( 日月潭 )

基隆市

Rekomendasi Tempat Wisata bagian Taiwan Tengah

Nantou County

Dari stasiun Taichung
naik kereta api atau
kereta cepat Taiwan,
kemudian naik Bis
Wisata Taiwan jalur
"Sun Moon Lake"

台北松山機場

Danau alami nomor satu terbesar di Taiwan, tidak hanya menawarkan
pemandangan danau yang indah tetapi juga dikelilingi dengan berbagai atraksi
dan lokasi wisata di sekitarnya. Hotel dan losmen sangat mudah ditemui di area
ini. Para pengunjung direkomendasikan untuk menginap sehari disini untuk
menikmati pemandangan danau di senja hari
Selain berjalan-jalan di tepi Sun Moon Lake yang indah, pengunjung juga dapat
menaiki ferry berkeliling danau ataupun mengendarai sepeda mengelilingi danau
yang indah ini. Jalur sepeda di Sun Moon Lake pernah dipilih oleh website
CNNGO AS (anak perusahaan dari saluran berita CNN) sebagai salah satu dari
sepuluh jalur sepeda yang paling indah di dunia pada tahun 2012.
Cara lain untuk menikmati keindahan
di Sun Moon Lake yaitu dengan naik
kereta gantung. Jalur kereta gantung
ini adalah 1877m, berangkat dari
stasiun Sun Moon Lake, naik 200m,
melewati barisan gunung menuju ke
stasiun akhir Formosan Aboriginal
Culture Village (Kampung Budaya
Suku Formosa). Formosan Aboriginal
Culture Village merupakan taman
bertema budaya suku aborigin Taiwan,
selain menampilkan budaya aborigin,
juga menawarkan beragam fasilitas
rekreasi. Taman ini adalah salah satu
tujuan favorit untuk menikmati bunga
sakura di setiap musim semi.
Xiangshan Visitor Center juga
merupakan tempat wisata populer
terbaru, yang dirancang oleh arsitek
terkenal Jepang Dan Norihiko.
Pengunjung bisa menikmati
pemandangan Sun Moon Lake dari
ruang semi terbuka visitor center
ataupun dari puncak atap miring
bangunan ini.
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Kota Taichung

Sekitar Daerah Stasiun Kereta
Api Taichung ( 台中火車站周邊 )

Naik kereta api dan
turun di stasiun
"Taichung"

Stasiun Kereta Api Taichung merupakan hub transportasi yang paling penting
di daerah kota Taichung. Di sekitarnya terdapat toko “Miyahara” dan “Fourth
Credit Union Taichung”, yang merupakan toko terkenal dengan eksterior dan
interior gedung yang unik. Ciri khas toko ini adalah beragam kue tradisional, kue
keju, souvenir dan berbagai rasa es krim. Liuchuan yang terletak tidak jauh dari
stasiun kereta api, memberikan tampilan baru di tepi aliran air sungai dengan
pemandangan yang indah dan menarik kerumunan besar di malam hari untuk
menikmati cahaya lampu di Liuchuan.
Fourth Credit Union Taichung
( 第四信用合作社 )
Miyahara ( 宮原眼科 )
No. 72, Zhongshan Rd., Central
No. 20, Zhongshan Rd., Central
Dist., Taichung City
Dist., Taichung City

Taichung 7th Re-planning
Distrik ( 台中七期重劃區 )

Dari Stasiun Kereta Api
Taichung naik Bis no 300

Karena pusat pemerintahan kota Taichung terletak di sini, distrik ini juga disebut
dengan kawasan komersial balai kota. Disini tidak hanya tersedia Far Eastern
Mall, Shin Kong Mitsukoshi Mall Zhonggang, Tiger City Mall dsb., dan juga
Nasional Teater Taichung yang dikenal sebagai “Sembilan bangunan landmark
terbaru di dunia”.
Nasional Teater Taichung didesain oleh arsitek Jepang terkenal Toyo Ito,
dibangun dengan tidak menggunakan balok pilar penyangga, disusun dengan
metode konstruksi dinding yang melengkung, merupakan struktur bangunan
yang sulit untuk dibangun. Di gedung nasional teater Taichung terdapat tiga
tempat teater, restoran, toko buku, kafe, toko yang penuh dengan barang
desain kreatif, dsb. Di 7th Re-planning distrik juga terdapat taman-taman hijau,
seperti Maple Garden, Wenxin Forest Park, dsb.
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Kota Taichung

Calligraphy Greenway
( 草悟道 )

Dari Stasiun Kereta Api
Taichung naik Bis no 27 dan
turun di stasiun "Calligraphy
Greenway"

Calligraphy Greenway yang melintasi pusat kota Taichung, memiliki total
panjang 3,6 km dan menawarkan pemandangan yang hijau beserta jalanan
yang bernuansa seni. Jika anda ingin merasakan suasana seni dan budaya
kota Taichung, Calligraphy Greenway adalah pilihan yang tepat, jangan sampai
terlewatkan!
Calligraphy Greenway mencakupi
tiga area, pertama Museum Nasional
Ilmu Pengetahuan Alam (National
Museum of Natural Science). Dengan
berjalan kaki selama beberapa menit,
anda bisa mencapai area bagian
kedua Civic Square, Park Lane by
CMP, CMP Block Museum of Arts.
Di antara Jalan Meicun dan Jalan
Zhongxing, terdapat banyak tokotoko khas, restoran, beserta bazaar
yang diselenggarakan di setiap akhir
pekan. Area ketiga terdiri dari bagian
National Taiwan Museum of Fine Arts
sampai ke bagian Art Garden. Area
ini terintegrasi dengan taman yang
dipenuhi rumput, pepohonan hijau,
patung-patung dan beragam restoran
manca negara yang menciptakan
suasana nyaman dan menyenangkan.
Shen Ji New Village (Audit Village)
yang berdekatan dengan National
Ta i w a n M u s e u m o f F i n e A r t s ,
merupakan area dimana anak-anak
muda memproduksi produk-produk
kreatif, seperti produk dari keramik,
kayu, sepatu buatan tangan dsb.
Dianjurkan untuk berkunjung di akhir
pekan dimana semua toko dibuka
dan setiap bulan di minggu ketiga
akan diadakan bazaar.
Shen Ji New Village/
Audit Village ( 審計新村 )
Ln. 368, Minsheng Rd., West Dist.,
Taichung City
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Kota Taichung

Wuling Farm
( 武陵農場 )

Terletak di Central Cross-Island
Highway, luas Wuling Farm sekitar 238
hektar, terkenal dengan pemandangan
alam yang indah seperti surga. Secara
kolektif Wuling Farm dan Fushoushan
Farm merupakan peternakan gunung
ketiga terbesar di Taiwan dengan
ketinggian antara 1740 sampai 2200
meter dari atas permukaan laut.
Wuling Farm terletak di dalam Taman
Nasional Shei-Pa, merupakan tempat
wisata taman nasional yang penting,
dikelilingi oleh pegunungan, dilintasi
sungai, pemandangan yang khas,
kaya dan beragam akan hewan dan
tumbuhan. Di taman ini juga terdapat
gunung tinggi, lembah, dek observasi
dan air terjun, di musim semi bunga
persik dan sakura bermekaran di
seluruh pegunungan dan berlimpah
akan buah di musim panas. Di musim
dingin anda dapat melihat salju disini.
Pegunungan yang ditutupi dengan
lapisan salju putih sangatlah terlihat
indah sehingga juga menjadi salah
satu tempat wisata populer untuk
menikmati salju.
Di taman ini juga terdapat Taiwan
S a l m o n E c o C e n t e r, s e l a i n
menampilkan pengetahuan ekologi,
anda juga bisa melihat restorasi ikan
salmon Taiwan. Jadi, jangan sampai
melewatkan tempat wisata ekologi
dan pemandangan gunung yang
indah dan menarik.
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Wuling Rd., Heping Dist., Taichung City
Dari depan Stasiun Kereta Api Yilan
naik bis Wuling Farm

Cingjing Farm
( 清境農場 )

Rekomendasi Tempat Wisata bagian Taiwan Tengah

Nantou County

No. 170, Renhe Rd., Ren'ai Township,
Nantou County
Dari Taipei atau Taichung naik Bus Guo
Guang sampai Puli dan ganti naik Bus
Nantou untuk sampai ke tujuan.

Cingjing Farm terletak di Renai
Township Nantou County, dengan
ketinggian 1750m dari atas
permukaan laut. Tempat-tempat
terkenal didaerah ini yaitu Cingjing
Farm, Huisun Forest, Tai Ta Mei Feng
Farm, dsb. Cingjing Farm merupakan
dataran perkebunan yang paling
tinggi di Taiwan dan juga tempat
tujuan wisata populer. Di Cingjing
Farm terdapat area domba, area sapi,
area buah dan sayuran, area bunga
alpine dan area sayuran gunung
tinggi. Cingjing Farm dapat dikunjungi
sepanjang tahun dan menawarkan
pemandangan yang indah dan
berbeda di setiap musim.
Para wisatawan yang berkunjung
dapat melihat domba-domba yang
tersebar di seluruh bukit gunung,
setiap akhir pekan dan hari libur anda
juga dapat menonton pertunjukan
domba yang sangat seru. Selain
itu, pengunjung dapat berjalan-jalan
menikmati taman seperti di Eropa
“Taman kecil Switzerland”. Di taman
ini terdapat bunga dan tanaman dari
seluruh dunia yang mekar di setiap
musim, sehingga terlihat seperti
sebuah lukisan yang indah.
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苗栗縣

台中市

Rekomendasi Tempat Wisata
bagian Taiwan Selatan
彰化縣
Museum Istana cabang Selatan
南投縣
(Southern Branch of the National Palace Museum)
Alishan

雲林縣

花蓮縣

Chiayi
County

Kota Chiayi

Kota
Tainan

Fort Provintia
Hayashi Mall

Kota
Kaohsiung

Pingtung
County

Taitung
County

Ten Drum Culture Village
Museum Chimei
Teluk Dapeng

Sungai Cinta
Former British Consulate at Takao
The Pier-2 Art Center
Dream mall
Anping
Kastil Emas Abadi
(Eternal Golden Castle)
Taman Nasional Museum Nasional Biologi
Kenting
Laut dan Akuarium

Bagian Taiwan Selatan mencakup Chiayi, Tainan, Kaohsiung,
Pingtung, yang merupakan gabungan besar dari empat daerah
administrasi, dan termasuk area yang paling awal berkembang.
Daerah ini memiliki area pertanian yang maju dan produk
pertanian yang melimpah. Lokasi ini beriklim subtropik, suhu
cuaca sepanjang tahun relatif hangat dan stabil. Bagian Taiwan
Selatan dapat ditemukan daerah pedesaan yang luas dan
hutan-hutan yang asli. Kaoshiung merupakan kota terbesar
di wilayah bagian selatan dan juga merupakan sebuah kota
pelabuhan yang terkenal.
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( 故宮南院 )

Rekomendasi Tempat Wisata bagian Taiwan Selatan

ure Village
i

Chiayi County

Museum Istana cabang
Selatan/ Southern Branch of
the National Palace Museum

No. 888, Gugong Blvd.,
Taibao City, Chiayi County
Naik Kereta Cepat Taiwan
sampai stasiun Chiayi dan
kemudan naik shuttle bus
untuk sampai ke tujuan

Museum Istana cabang Selatan terletak di Chiayi County, dengan memposisikan
dirinya sebagai “Museum Seni Budaya Asia” berbeda dengan Museum Istana
Nasional Taipei yang menampilkan karya seni Tiongkok. Museum Istana Selatan
mengkoleksi artefak dan karya seni dari Taiwan dan negara-negara Asia lainnya.
Bangunan Museum Istana Selatan bernuansa kontemporer berbeda dengan
bangunan Museum Istana Nasional yang bergaya arsitekur Tiongkok.
Selain bangunan utama museum, kompleks ini juga meliputi jembatan dan
danau yang indah beserta lokasi istirahat di sekitarnya. Total luas kompleks
museum sebesar 20 hektar. Para pengunjung dapat mengunjungi pameran
di dalam museum dan juga berjalan santai mengelilingi taman. Saat matahari
terbenam, mata anda akan dimanjakan dengan pemandangan spektakuler
jembatan lengkung berlatar belakang matahari terbenam.
Tu j u a n M u s e u m I s t a n a c a b a n g
Selatan adalah mempromosikan seni
dan budaya Asia, maka Museum
Istana cabang Selatan ini dengan
aktif membuat perjanjian kerjasama
dengan berbagai museum terkenal
di dunia sehingga karya-karya
peninggalan seni dan budaya dari
Asia yang menarik ini dapat dipinjam
dan dipamerkan di Museum Istana
cabang Selatan. Pameran yang sering
diselenggarakan di museum ini adalah
sejarah Chiayi, pameran budaya teh
Asia, pameran tekstil Asia, seni, dsb.
Setelah mengunjungi Museum
Istana cabang Selatan, anda
dapat berkunjung ke pabrik gula
dan bawang putih di sekitar area
tersebut, disini anda bisa melihat
mes i n p rod u k s i gul a y a n g t e l a h
b er u s i a r atu s an tah u n d a n j u g a
bisa mengelilingi pabrik dengan
mengendarai mobil antik.
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Chiayi County

Alishan

( 阿里山 )

Dianjurkan untuk naik Bis Wisata Taiwan,
tersedia dua rute bus:
Alishan Jalur A: Stasiun Kereta Cepat Chiayi
→ Alishan
Alishan Jalur B: Stasiun Kereta Api Chiayi
→ Alishan

Alishan terletak di bagian timur Chiayi County, merupakan tempat wisata
pegunungan yang terkenal di Taiwan, ciri khas tempat ini adalah hutan cemara
yang sudah berusia ribuan tahun. Di Alishan anda bisa naik satu-satunya kereta
api pegunungan di Taiwan. Jalur kereta yang melewati pegunungan dan hutan
ini juga sangat susah ditemukan di belahan dunia lain, dan merupakan ciri khas
dari Alishan. Pemandangan indah saat menyaksikan terbitnya matahari ataupun
saat melihat tarian lautan awan yang super indah dijamin akan membuat anda
merasa terharu dan merasa sangat dekat dengan alam ini.
Jalur kereta api hutan Alishan memiliki
panjang total 71,4m, titik awal stasiun
keberangkatan terletak 30m dari atas
permukaan laut dan stasiun terakhir
berada di ketinggian 2216m dari atas
permukaan laut. Total sebanyak 17
stasiun di jalur ini. Total perjalanan
memakan waktu sekitar 3 jam 20
menit, tetapi dikarenakan impak dari
bencana alam, stasiun utama hanya
dibuka dari Stasiun Beimen sampai
Stasiun Fenqihu.
Luas kawasan hutan Alishan sekitar
1400 hektar, selain menyaksikan
bunga sakura di musim semi,
musim gugur merupakan musim
terbaik berkunjung ke Alishan untuk
menyaksikan pemandangan lautan
awan. Tempat terbaik untuk melihat
pemandangan lautan awan adalah
dari Alishan House, Stasiun Kereta
Api Alishan dan Taman Chaoping.
Alishan mempunyai banyak jalur
pendakian, jalur favorit yang paling
direkomendasikan adalah Giant Tree
Plank Trail yang dapat diakses dari
stasiun Shenmu, disini terdapat pohon
cemara tinggi yang berusia hampir
seribu tahun.
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Fort Provintia
( 赤崁樓 )

Rekomendasi Tempat Wisata bagian Taiwan Selatan

Kota Tainan

No. 212, Section 2, Minzu Rd., West Central
Dist., Tainan City
Dari Stasiun Kereta Api Tainan naik Bis
Wisata Taiwan Jalur 88 Anping Route

Dibangun oleh Belanda pada tahun 1652 dengan bangunan gaya ala Belanda,
tetapi dikarenakan bencana alam dan perang sehingga bangunan ini runtuh
dan hancur. Bangunan ini kemudian dibangun kembali pada tahun 1886 dan
1974 dengan gaya arsitektur ala tradisional Tiongkok dan menggantikan
tampilan benteng asli bangunan Belanda menjadi penampilan yang sekarang
ini. Sejauh ini Fort Provintia sudah berusia lebih dari 300 tahun, dan menjadi
salah satu situs sejarah monumen nasional di Tainan. Ciri khas lain Fort Provintia
adalah sembilan tugu peringatan yang di bangun di luar tembok, dibawah tugu
peringatan terdapat patung berbentuk kura-kura, di bagian tugu peringatan
tercatat teks tentang pemberontakan pemerintahan Qing. Fort Provintia adalah
situs dengan nilai sejarah dan budaya yang besar.

Hayashi Mall
( 林百貨 )

No. 63, Sec. 2, Zhongyi Rd., West Central Dist.,
Tainan City
Dari Stasiun Kereta Api Tainan naik Bis Wisata
Taiwan Jalur 88 Anping Route

Kota Tainan mempunyai banyak bangunan bersejarah, dengan kondisi yang
terawat baik. Bangunan-bangunan ini setelah direnovasi tetap digunakan,
dengan semangat dan vitalitas yang baru. Salah satu diantaranya adalah
Hayashi Mall yang resmi dibuka pada tahun 1932 di kota Tainan, merupakan
mall tertua yang masih berdiri di Taiwan. Bangunan ini pernah terbengkalai
selama bertahun-tahun dan kemudian direnovasi. Hayashi mall resmi dibuka
kembali pada tahun 2014. Di mall ini masih tersedia barang-barang asli
peninggalan masa lalu seperti: lift retro, lemari tua, lubang peluru di Perang
Dunia II, dan juga kuil di atas atap. Setiap lantainya menghadirkan konsep
budaya Tainan dan Taiwan. Anda bisa membeli produk makanan, produk desain,
kostum, busana, perhiasan, aksesoris, musik disini. Anda juga bisa menikmati
kopi, pencuci mulut dan kuliner ala Jepang dan barat.
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Kota Tainan

Anping
( 安平 )

Dari Stasiun Kereta Api Tainan naik Bis
Wisata Taiwan Jalur 88 Anping Route

Terletak di kota Tainan bagian sisi barat, monumen yang paling terkenal
adalah Kastil kuno Anping “Fort Zeelandia”, merupakan kastil pertama di
Taiwan. Bangunan yang masih berdiri hingga saat ini merupakan bangunan
yang dibangun kembali di era kolonial Jepang. Old De-Ji Merchant House
yang terletak disekitar kastil ini, menampilkan patung-patung lilin yang
menggambarkan masa lalu Taiwan. Sedangkan Anping Tree House yang
terletak di belakang Merchant House merupakan sebuah gudang kosong pohon
banyan, dan sekarang terkenal karena bangunan ini telah bersatu dengan pohon
tersebut, dan disini tersedia jalur khusus untuk wisatawan naik turun di rumah
pohon ini. Setelah melihat monumen-monumen terkenal ini, anda bisa pergi ke
jalan Yanping, terletak di sebelah jalan Kastil kuno Anping, disini tersedia banyak
toko-toko yang menjual barang tradisional.
Kastil kuno Anping "Fort Zeelandia" ( 安平古堡 )
No. 82, Guosheng Rd., Anping Dist., Tainan City

Kastil Emas Abadi/ Eternal
Golden Castle ( 億載金城 )

No. 3, Guangzhou Rd., Anping
Dist., Tainan City
Dari Stasiun Kereta Api Tainan
naik Bis Wisata Taiwan Jalur
88 Anping Route

Photo/ Tainan City Goverment

Benteng ala barat pertama di Taiwan, juga merupakan benteng pertama yang
memiliki Armstrong’s Rifled Breech Loader (Meriam Armstrong). Benteng ini
adalah benteng yang paling bersejarah Taiwan. Kastil Emas Abadi dirancang
oleh insinyur Perancis dan dibangun pada tahun 1876. Model luar bangunan
berbentuk persegi ala barat yang dibangun dengan bata merah. Di pusat daerah
benteng terdapat tempat latihan militer, sedangkan di lingkaran luar benteng
terdapat parit sebagai yang berfungsi untuk melindungi kastil dari serangan
musuh. Sejarah mencatat benteng ini telah berulang kali berhasil menahan
gempuran musuh asing.
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Ten Drum Culture
Village ( 十鼓仁糖文創園區 )

Rekomendasi Tempat Wisata bagian Taiwan Selatan

Kota Tainan

No. 326, Sec. 2, Wenhua Rd.,
Rende Dist., Tainan City
Naik kereta api dan turun di
stasiun Bao'an

Awalnya dibangun pada tahun 1909 sebagai pabrik gula, setelah berhenti
operasi kemudian disewa oleh kelompok drum Tainan “Ten Drum Art Percussion
Group”. Ten Drum Culture Village tidak hanya mempertahankan bentuk
asli peninggalan pabrik gula, tetapi juga mengkombinasikannya dengan
pertunjukkan drum yang luar biasa, sehingga menjadi tempat pertama seni
internasional village untuk musik drum di Asia (The First International Art Village
for Drum Music of Asia). Luas kompleks ini sekitar 7 hektar, dengan total 16
gudang tua yang dibangun pada zaman Jepang. Disini anda bisa menyaksikan
3 pertunjukan drum setiap hari, juga terdapat Museum drum, tempat
pembuatan drum, restoran, kereta kecil untuk berkeling di taman dan fasilitas
lainnya. Setelah menyaksikan pertunjukan drum yang menarik, anda juga bisa
menghadiri kelas drum, untuk merasakan sendiri asyiknya bermain drum.

Museum Chimei
( 奇美博物館 )

No. 66, Sec. 2, Wenhua Rd., Rende
Dist., Tainan City
Naik kereta api dan turun di stasiun
Bao'an

Terletak di taman kota Tainan, eksterior museum menyerupai bangunan istana
Eropa dikombinasikan dengan elemen Romawi, Yunani, Klasik, dsb. Di bagian
pintu masuk terdapat “Air Mancur Apollo”, yang merupakan Salinan Istana
Versailles Perancis, menjadikan Museum Chimei ini sangat megah. Museum
Chimei memiliki lebih dari 10 ribu item, mayoritas adalah karya seni barat,
meliputi lukisan, patung, furnitur, alat musik, senjata barat, spesimen binatang,
dan juga mengkoleksi cello tertua di dunia yang tidak ternilai harganya. Di
Museum Chimei terdapat dua kafe dan toko suvenir.
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Kota Kaohsiung

Sungai Cinta
( 愛河 )

Merupakan sungai utama yang megalir melalui pusat Kaohsiung, dengan panjang
12 kilometer, jalur pejalan kaki dan jalur sepeda. Di malam hari, cahaya-lampu
yang bersinar di sepanjang jalur sungai cinta berkombinasi dengan gemerlap
lampu dari bangunan di kedua sisi sungai menghadirkan suasana yang indah
dan romantis. Di tepi sungai juga terdapat Taman Hebin, yang menjadi lokasi
penyelenggaraan festival lentera dan festival perahu naga setiap tahunnya.
Jika ingin berkeliling menyusuri sungai cinta yang indah ini, anda bisa berkunjung
ke dermaga dekat MRT Kaohsiung “City Council Station”. Dari sini anda bisa
menaiki “Kapal Pesiar Cinta”. Kapal ini menyediakan dua rute, pertama dari
Jembatan Zhongzheng sampai ke Dermaga Zhenai kemudian berputar kembali,
di sepanjang jalan anda dapat menikmati pemandangan bangunan, yang akan
bertambah indah lagi bila perjalanan anda dilakukan di malam hari. Rute kedua
melalui sungai cinta sampai ke The-pier 2 Art Center.

Former British
Consulate at Takao

( 打狗英國領事館文化園區 )

No. 20, Lianhai Rd., Gushan Dist.,
Kaohsiung City
Naik Kaohsiung MRT dan turun
di stasiun "Sizihwan", kemudian
naik bis Kaohsiung no 99 atau Bus
Orange 1A

Dibangun pada tahun 1879, sebelumnya dikenal sebagai Konsulat Inggris, yang
dibagi menjadi kantor konsulat di bawah bukit dan kediaman konsulat di atas
bukit, keduanya terhubung lewat sebuah jalur pendakian. Bangunan-bangunan
di dalam taman ini bergaya barok, pada tahun 2013 bangunan ini direnovasi
dan dibuka untuk umum. Sekarang bangunan ini ditetapkan sebagai Museum
Sejarah Kaohsiung dan menjadi pameran artefak sejarah perkembangan dan
perdagangan pelabuhan Kaohsiung.
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Rekomendasi Tempat Wisata bagian Taiwan Selatan

Kota Kaohsiung

No. 1, Dayong Rd., Yancheng
Dist., Kaohsiung City
Naik Kaohsiung MRT Orange
Line (Jalur Jingga) dan turun di
stasiun "Yanchengpu"

The Pier-2 Art Center
( 駁二藝術特區 )

The Pier-2 Art Center terletak di area Yancheng Jalan Dayong dermaga
Kaohsiung kanal ketiga. Setelah tahun 2000, pelabuhan dan gudang yang
sudah terbengkalai ini kemudian dikembangkan sebagai tempat seni dan
budaya Kaohsiung, selain sebagai tempat pertunjukan musik dan pameran
kesenian, bermacam jenis festival juga sering diselenggarakan di area ini.
Banyaknya seniman dan toko-toko desainer yang bermerek, menjadikan area ini
sebagai pusat acara budaya dan toko-toko yang menyediakan produk kreatif.
Baru-baru ini di area pergudangan telah dibuka Museum Kereta Api Taiwan
yang menampilkan replika rel dan kereta api yang sangat populer di kalangan
wisatawan asing.

Dream Mall
( 統一夢時代 )

No. 789, Zhonghua 5th Rd., Qianzhen
Dist., Kaohsiung City
Naik Kaohsiung MRT dan turun di
stasiun "Dream Mall"

Total area Dream Mall lebih dari 397.200
㎡ , merupakan mall kombinasi terbesar
di Taiwan. Dream Mall pernah dipilih oleh
Forbes Traveler (cabang perusahaan majalah
bisnis AS- Majalah Forbes) sebagai salah
satu dari 10 mall terbaik di Asia. Kincir ria
di atas atap gedung Dream Mall disebut
dengan “mata Kaohsiung”, dengan elevasi
102,5m, diameter sebesar 50m. Satu
putaran Ferris Wheel 15 menit, dimana
anda bisa menikmati pemandangan kota
Kaoshiung dari berbagai sudut.
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Pingtung County

Teluk Dapeng
( 大鵬灣 )

Dari Stasiun Kereta Cepat
Taiwan Zuoying naik Bis Wisata
Taiwan jalur "Kenting Express"
dan turun di "Dapeng Bay"

Teluk Dapeng terletak di pantai barat daya Taiwan merupakan sebuah laguna.
Di sini terdapat jembatan di atas laut yang sangat indah dan merupakan ciri
khas dari Teluk Dapeng. Ini adalah jembatan di atas laut pertama di Taiwan, dan
juga merupakan satu-satunya jembatan di atas laut yang dapat dibuka untuk
dilintasi kapal. Pada akhir pekan dan hari libur nasional, setiap pukul 4:30 sore,
akan diadakan atraksi pembukaan jembatan. Teluk Dapeng memiliki beragam
jenis flora dan fauna dan merupakan tujuan ekowisata yang populer. Di sini para
pengunjung bisa berselancar angin, kayaking, dan olahraga air lainnya. Setiap
tahun di bulan april diselenggarakan perlombaan layar yang menarik perhatian
masyarakat. Di sekitar Teluk Dapeng terdapat pelabuhan ikan Dong Gang yang
terkenal dengan tuna hitam, udang sakura dan ikan youyizi. Jangan lupa untuk
menikmati hidangan sari laut disini.

Museum Nasional
Biologi Laut dan
Akuarium
( 國立海洋生物博物館 )

No. 2, Houwan Rd., Checheng
Township, Pingtung County
Dari Kereta Cepat Taiwan stasiun
Zuoying naik Bis Wisata Taiwan
jalur "Kenting Express" dan turun di
"Nanbaoli", kemudian naik shuttle
bus untuk sampai ke tujuan.

Terletak di barat laut Taman Nasional Kenting, merupakan museum besar yang
bertema kehidupan di laut. Museum ini tidak hanya memperkenalkan bagian laut
dan sungai Taiwan, tetapi juga menawarkan terowongan bawah laut sepanjang
84m, dimana pengunjung bisa menyaksikan terumbu karang dan kehidupan
di laut. Selain itu, di dalam museum juga terdapat aktivitas “Bermalam di
Museum Nasional Biologi Laut dan Akuarium”, dengan tujuan supaya anda bisa
mendapatkan pengalaman spesial seolah-olah tidur bersama ikan di laut. Di
museum ini juga terdapat penguin dan anjing laut yang dapat anda saksikan dari
jarak dekat. Hutan kelp raksasa dengan ketinggian 10m juga merupakan exhibit
yang paling menarik dari museum ini.
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Pingtung County

Taman Nasional
Kenting ( 墾丁國家公園 )

Dari Stasiun Kereta Cepat
Taiwan Zuoying naik Bis Wisata
Taiwan jalur "Kenting Express"
dan turun di stasiun terakhir

Taman Nasional Kenting terletak di semenanjung Hengchun paling selatan
pulau Taiwan, memiliki pemandangan gunung dan laut yang indah. Sepanjang
semenanjung pantai Kenting mencakup Nanwan, Dawan dan Xiaowan dan
pantai populer lainnya. Karena memiliki iklim tropis yang hangat sepanjang
tahun, Kenting menjadi tempat liburan yang paling terkenal di Taiwan. Festival
musik sering digelar di pantai Kenting, dan wisatawan yang datang berkunjung
tidak habis-habisnya terutama di musim semi dan musim panas. Kenting Street
merupakan tempat yang penuh dengan keramaian dan energi, terletak di antara
Gapura Taman Nasional Kenting sampai Hotel Caesar Park Kenting.
Selain menikmati pengalaman liburan gaya tropis di Kenting, pemandangan
geologi lokal juga merupakan tempat wisata yang tidak boleh terlewatkan, seperti
landmark terkenal Gunung Dajian, batu karang yang berbentuk hidung kucing di
Maobitou, dan Sail Rock, dsb semuanya merupakan kekayaan ekologi alam yang
sangat berharga. Selain itu, Kenting juga menawarkan tempat snorkeling yang
populer di Houbihu Yacht Port dan
di Baishawan yang juga merupakan
salah satu tempat penyutingan film
“Life of Pi” oleh sutradara internasional
terkenal Ang Lee.
Selain menawarkan beragam
pemandangan alam pantai,
daerah Taman Nasional Kenting di
Semenanjung Hengchun ini juga
terdapat bangunan-bangunan
bersejarah abad ke-19 yang masih
tetap dipertahankan sampai sekarang,
seperti Mercu Suar Eluanbi yang
didirikan pada tahun 1883, sampai
sekarang masih merupakan mercu
suar yang paling kokoh. Di dalam
taman ini juga terdapat area jalan
setapak di tepi laut, di sini anda
dapat menyaksikan betapa indahnya
pemandangan langit dan laut yang biru
bagian selatan Taiwan dan terumbu
karang dengan bentuk-bentuk yang
bervariasi di sepanjang jalan.
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Rekomendasi Tempat Wisata
bagian Taiwan Timur
Kota Keelung

Kota
Taipei

Kota
Taoyuan

Kota New Taipei
Jiaoxi
Hsinchu
County

Sungai Dongshan
Yilan
County

Miaoli
County
Kota
Taichung

Taman Nasional Taroko
Qixingtan
Danau Liyu

Nantou
County

Farglory Ocean Park
Hualien
County

Taman Budaya Kehutanan Lintienshan
(Lintienshan Forestry Culture Park)

Sanxiantai
Chisang
Taitung
County

Pusat
Kebudayaan
Suku Aborigin
Amei
Jinzun

Luye
Tiehua Rural Village
(Tiehua Music Village)
Taman Pantai Laut Taitung
Taimali
Zhiben Hot Spring
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Bagian Taiwan Timur mengacu
pada Yilan County, serta bagian
sisi timur pegunungan sentral
yaitu Hualien County dan Taitung
C o u n t y. H u a l i e n C o u n t y d a n
Taitung County merupakan wilayah
pegunungan, tempat wisata
utama terletak di dua daerah
besar yaitu, Lembah Huatung
dan Pantai pesisir Timur. Lembah
Huatung merupakan lembah
panjang dan sempit yang terletak
di antara pusat pegunungan dan
banjaran pantai dengan topografi
yang berbeda-beda. Pesisir timur
ini terbentuk karena tabrakan
antara lempengan kemudian
terjadi pembentukan daratan,
keindahan panorama ini sangat
mempesona bila memandang ke
Samudra Pasifik yang luas ini.

Rekomendasi Tempat Wisata bagian Taiwan Timur

Yilan County

Sungai Dongshan
( 冬山河 )

Dari Stasiun Kereta Api Luodong
naik Bis Wisata Taiwan Jalur "Sungai
Dongshan"

Sungai Dongshan merupakan sungai utama wilayah Yilan. Taman Air Sungai
Dongshan dan Pusat Kesenian Tradisional Nasional (National Center for
Traditional Arts) merupakan tempat wisata utama di sepanjang pantai yang
terletak di bagian sisi sungai dan terdapat perahu antar jemput untuk kedua
tempat ini. Sangat dianjurkan naik perahu untuk menikmati pemandangan di
daerah tepi sungai Dongshan.
Aliran air Taman Air Sungai Dongshan stabil di sepanjang tahun dan merupakan
tempat berkembangnya perahu dayung Taiwan. Selain menyelenggarakan
turnamen internasional tahunan, di bulan Juli juga terdapat Festival Anak-Anak
Internasional yang berskala besar, yang menyediakan fasilitas permainan air,
seluruh taman menjadi taman air raksasa. Bila ingin mendalami pemandangan
Yilan, di sisi sungai juga tersedia jalur sepeda, di sini anda dapat menikmati
pemandangan sawah dan sungai yang indah.

Pusat Kesenian Tradisional Nasional/ National
Center for Traditional Arts ( 國立傳統藝術中心 )

No. 201, Sec. 2,
Wubin Rd., Wujie
Township, Yilan
County

Tema Pusat Kesenian Tradisional Nasional adalah budaya tradisional Taiwan,
yang terdiri dari bangunan tradisional, kerajinan tradisional dan taman budaya
rakyat. Bangunan-bangunan di taman ini menyajikan suasana kehidupan
sehari-hari zaman dahulu orang Taiwan, pengunjung yang datang ke daerah ini
dapat merasakan nuansa kehidupan masa lalu Taiwan. Di sini juga digunakan
sebagai tempat penyutingan drama dan film. Disini anda juga bisa menyaksikan
pertunjukan di area jalanan dan area teater luar, juga tersedia pedagang kaki
lima yang menawarkan berbagai masakan tradisional Yilan, di sepanjang
jalanan terdapat puluhan toko-toko kerajinan, merupakan tempat yang sangat
suka dikunjungi oleh wisatawan asing. Selain itu, wisatawan bisa menikmati
pengalaman khusus dalam mengelilingi sungai dengan perahu tradisional.
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Yilan County

Jiaoxi
( 礁溪 )

Turun di Stasiun Kereta Api "Jiaoxi"/
Naik bis dari Terminal Taipei City Hall
dan turun di Stasiun Bus Jiaoxi

Sumber mata air panas Jiaoxi berasal dari Yilan, tempat wisata yang tidak boleh
sampai terlewatkan. Mata air di Jiaoxi merupakan air dengan natrium bikarbonat
yang sangat langka di Taiwan. Air di sini kaya dengan kalsium, zat besi,
natrium dan mineral lainnya, dan dikenal sebagai air panas yang bagus untuk
kecantikan.
Taman Hotspring Jiaoxi yang dekat dengan stasiun kereta api Jiaoxi dan bis,
terdapat pavilion spa kaki yang dapat digunakan secara gratis, dan rumah
pemandian air panas “Forest Bath”. Di sekitar taman ini terdapat aliran sungai,
batu dan pohon, sehingga menciptakan suasana taman yang alami dan
tenang. Taman Tangweigou yang dapat dicapai dengan berjalan kaki 5 menit
dari stasiun kereta api. Di sini terdapat spa di area terbuka, banyak wisatawan
yang berkunjung duduk di pavilion
sambil menikmati spa kaki. Rumah
pemandian air panas yang terbuat
dari kayu di belakang taman ini
merupakan pemandian yang bersih
dan murah.
Antara Jalan Jiaoxi dan jalan sekitar
depan taman, terdapat puluhan hotel
pemandian air panas, di sini tersedia
hostel murah sampai hotel kelas atas.
Anda bisa membeli tiket jika hanya
ingin menggunakan pemandian air
panas dan spa hotel, tanpa harus
menginap. Dalam beberapa tahun
terakhir, telah dibangun hotel-hotel
spa kelas atas seperti Hotel Royal
Jiaoxi, Evergreen Resort Hotel (Jiaoxi),
Wellspring By Silks, dsb. Selain itu,
di daerah lokal Jiaoxi juga dibangun
banyak Spa B&B, tidak hanya dengan
bangunannya yang khas, tetapi juga
menyediakan fasilitas kamar hotel
dan restoran yang tidak kalah mewah
dengan hotel kelas atas.
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Hualien County

Taman Nasional Taroko
( 太魯閣國家公園 )

Dari Stasiun Kereta Api
Hualien naik Bis Wisata
Taiwan Jalur "Taroko"

Taman Nasional Taroko terkenal dengan pemandangan yang megah
dengan jurang marmer yang hampir berbentuk vertikal. Sepanjang jalan jalur
pemandangan yang paling istimewa di sini adalah tebing-tebing, lembah jeram,
terowongan gua yang berkelok-kelok, formasi batuan terbuka, aliran sungai, air
terjun dan pemandangan alam yang spektakuler dan indah lainnya, merupakan
tempat wisata yang harus dikunjungi bila datang ke Taiwan.
Air terjun merupakan salah satu daya tarik utama Taroko, diantaranya yang
paling terkenal adalah air terjun Baiyang, air terjun Changchun, air terjun Lushui,
dsb. Yentzhikou (Gua Burung Walet) dan Terowongan Sembilan Kelok yang
merupakan keajaiban alam yang spektakuler di Taroko, dengan area jalanan
ngarai yang paling sempit, dan beberapa jalan untuk pejalan kaki yang terbuka
bagi wisatawan untuk menikmati pemandangan yang menakjubkan ini. Tebing
marmer di sisi depan Gua Burung Walet memiliki beberapa lubang, di setiap
musim semi dan panas, sering terlihat
walet terbang dari lubang ke lubang
ataupun membangun sarang di lubang
tersebut. Terowongan Sembilan Kelok
merupakan serangkaian terowongan
yang berputar dan berkelok-kelok,
para wisatawan dapat menikmati
pemandangan ngarai di sepanjang
jalan.
Gerbang Taroko adalah gapura kecil
dengan gaya ala Tiongkok, tempat
wisata yang terkenal untuk berfoto
d al am men gab ad i k a n k e n a n g a n
indah. Eternal Spring Shrine adalah
tempat untuk mengenang para
pekerja yang meninggal dalam
membangun dan membuka jalanan
ini, tempat ini dibangun berdiri tegak
di pertengahan lembah yang hijau,
dengan percikan air terjun yang
terbang dan mengalir ke bawah,
sehingga terlihat seperti sebuah
lukisan yang sangat menawan.
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Hualien County˙Taitung County

Lembah Huatung
( 花東縱谷 )

Danau Liyu
( 鯉魚潭 )

Dari Stasiun Kereta Api Hualien naik
Bis Wisata Taiwan Jalur "Hualien East
Rift Valley"

Danau Liyu berjarak sekitar 30 menit bila berkendara dari kota Hualien,
merupakan danau pedalaman yang paling besar di bagian timur Taiwan dengan
luas area sekitar 100 ha. Danau Liyu sebelah selatan merupakan kawasan hutan
rekreasi Chinan dan area untuk berkemah, sebelah timur merupakan area untuk
paralayang. Jalanan sekitar danau yang mengelilingi Danau Liyu merupakan
jalan yang dibangun untuk jalur sepeda sekitar sepanjang 5km, disini anda bisa
menyewa sepeda, sambil menikmati pemandangan danau di sepanjang jalan,
atau naik perahu angsa sambil menikmati kesenangan di danau ini. Di sekitar
sisi dan jalan Danau Liyu, terdapat banyak toko-toko dan restoran, dan juga
kafe yang dapat anda nikmati di waktu senja, ataupun menikmati makanan laut
segar.

Taman Budaya Kehutanan Lintienshan/
Lintienshan Forestry Culture Park
( 林田山林業文化園區 )

Dari Stasiun Kereta Api
Hualien naik Bis Wisata
Taiwan Jalur "Hualien
East Rift Valley"

Lintienshan dahulu merupakan kawasan hutan ke-empat terbesar Taiwan.
Pada masa penjajahan Jepang, di area ini merupakan pusat kehutanan Taiwan
yang sangat penting, di saat itu tidak hanya terbangun kereta api khusus untuk
mengangkut kayu, juga merupakan kawasan asrama untuk para pekerja,
klinik, toko-toko, tempat cucian, tempat salon, pemadam kebakaran, bahkan
terdapat sekolah, juga sebagai tempat tinggal bagi empat sampai lima ratus
rumah tangga selama masa kejayaan. Setelah implementasi kebijakan larangan
penebangan hutan alam pada tahun 1991, Lintienshan tetap mempertahankan
asrama tua yang dibangun dengan kayu cemara, bangunan kereta api beserta
peninggalan budaya lainnya, untuk kemudian dibuka kembali sebagai taman
cagar budaya.
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Chisang ( 池上 )

Turun di Stasiun Kereta Api "Chisang"

Chisang terkenal dengan reputasi “beras
kampung halaman” Taiwan yang dikenal
dengan pemandangan yang majestik.
Sebelum panen, pemandangan sawah terlihat
seperti lautan emas dan setelah panen di
musim dingin sawah ini ditanami penuh
dengan bunga Cosmos Bipinnatus dan bunga
Canola. Berkeliling dengan sepeda merupakan
cara terbaik untuk menikmati pemandangan
di Chisang, berangkat dari stasiun kereta api
Chisang, di sepanjang jalan akan melewati
danau Dapo, kemudian menuju ke dek
observasi untuk beristirahat dan menikmati
pemandangan.

Luye ( 鹿野 )

Dari Stasiun Kereta Api Taitung naik Bis Wisata
Taiwan Jalur "East Rift Valley"

Photo/ Taitung County Goverment

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Luye berkembang menjadi tempat
rekreasi balon terbang dan olahraga paralayang di Taiwan. Luye terletak di
ketinggian dataran tinggi, di sini merupakan tempat bermain paralayang dan
perosotan. Setiap musim panas, Luye akan mengadakan Festival Balon Udara
Internasional Taiwan (Taiwan International Balloon Festival) selama 2 bulan.
Selain menawarkan aktivitas terbang balon udara secara statis, pengunjung
juga bisa merasakan terbang berkeliling dengan balon udara. Pilot professional
akan membawa wisatawan terbang dengan balon udara dari Lembah Huatung
menghadap pusat pegunungan Taiwan yang tinggi, pesisir pegunungan dan
dataran Lembah Huatung. Di malam hari pengunjung akan dimanjakan dengan
atraksi gabungan balon dan musik yang sangat menarik.
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Hualien County˙Taitung County

Pantai Timur
( 東海岸 )

Qixingtan ( 七星潭 )

Dari Stasiun Kereta Api Hualien naik Bis
Hualien no 105 dan turun di stasiun terakhir

Terletak di teluk melengkung Xincheng, Hualien, garis pantai membentang lebih
dari 20 kilometer, lebar pantai sekitar 100 meter, sebagian besar merupakan
pantai bebatuan. Di sepanjang pantai terdapat jalur pejalan kaki yang sempurna,
tempat beristirahat dan fasilitas rekreasi lainnya, dan juga bisa melihat
pemandangan tebing Qingshui.

Farglory Ocean Park
( 海洋公園 )

No.189, Yenliao Village, Shoufong
Township, Hualien County
Dari Stasiun Kereta Api Hualien naik Bis
Transportasi Hualien no 1127/ no 1140/ no
1145

Terletak di Shoufeng, Hualien County, luas
area sekitar 50 hektar. Di taman bermain
ini pengunjung dapat menikmati atraksi
singa laut dan lumba-lumba. Pengunjung
juga dapat mengendarai gondola untuk
menyaksikan keindahan Samudra Pasifik
dan langit biru.

Pusat Kebudayaan Suku
Aborigin Amei
( 阿美民俗中心 )
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No. 25, Xincun Rd, Chenggong Township,
Taitung County
Dari Stasiun Kereta Api Taitung naik Bis
Wisata Taiwan Jalur "East Coast"

Hualien dan Taitung merupakan daerah
dengan populasi suku aborigin yang paling
padat penduduknya, didominasi oleh
suku aborigin Amei. Festival panen yang
diadakan setiap tahun antara bulan Juli
dan Agustus merupakan festival tahunan
terbesar suku aborigin. Pengunjung yang
ingin melihat lebih banyak kehidupan asli
dari orang-orang Taiwan timur, selain dapat
mengunjungi kediaman suku Amei, juga
dapat mengunjungi Pusat Kebudayaan Suku
Aborigin Amei. Di sini terdapat bangunan
dengan arsitektur tradisional aborigin, arena
luar ruangan, dan pertunjukan tenun, dengan
berkunjung ke sini anda dapat merasakan
antusiasme, kerajinan tangan dan suara
merdu suku Amei.

Rekomendasi Tempat Wisata bagian Taiwan Timur

Taitung County

Sanxiantai
( 三仙台 )

Dari Stasiun Kereta Api Taitung naik
Bis Wisata Taiwan Jalur "East Coast"

Gabungan khas pemandangan dari pulau lepas pantai dan terumbu karang,
yang juga merupakan tempat wisata Pantai Timur yang paling populer.
Berkunjung ke Sanxiantai anda dapat melihat bentuk indah dari jembatan
panjang yang menghubungkan pantai ke pulau, dengan panjang 320 meter,
dan bila berjalan di atas jembatan anda bisa sampai ke pulau kecil. Desain unik
jembatan ini terinspirasi oleh gelombang laut. Pulau ini dihiasi dengan berbagai
pemandangan dan tanaman laut di pesisir pantai, dengan berjalan mengikuti
petunjuk jalur pejalan kaki anda dapat menikmati kekayaan ekologi di sepanjang
pulau ini, dan dikarenakan dekat dengan laut, tempat ini melimpah akan ikan
dan juga merupakan tempat populer untuk memancing ikan di atas batu-batu.

Zhiben Hot Spring ( 知本 )

Turun di Stasiun Kereta
Api "Zhiben"/ naik bis dari
Stasiun Kereta Api "Taitung"

Zhiben Hot Spring merupakan sumber air panas yang paling terkenal di bagian
timur Taiwan. Sumber air panas ini adalah air berkadar natrium bikarbonat
yang rendah, bening dan jernih, kaya akan mineral, setelah selesai berendam
air panas ini, kulit akan terasa lembut. Pada ratusan tahun yang lalu, tempat ini
dan Beitou yang terletak di bagian Utara Taiwan merupakan tempat pemandian
air panas yang populer. Di sepanjang sungai Zhiben menawarkan banyak
hotel pemandian air panas, selain terdapat pemandian umum juga terdapat
pemandian pribadi. Selain dapat menikmati pemandian air panas, juga terdapat
Taman Hutan Nasional Zhiben yang menawarkan tempat hiking, mengamati
burung dan kupu-kupu. Berjalan di sepanjang hutan ini anda akan merasakan
udara yang segar dengan pemandangan pegunungan yang indah dan tenang.
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Taitung County

Jinzun

( 金樽遊憩區 )

Dari Stasiun Kereta Api Taitung naik
Bis Wisata Taiwan Jalur "East Coast"

Untuk wisatawan yang mengunjungi pantai Taitung, Jinzun merupakan tempat
yang tidak boleh anda lewatkan. Dikarenakan bentuk teluk seperti gelas anggur
maka dinamakan sebagai Jinzun, selain terhubung dengan pulau lain yang
membentang sepanjang 3 kilometer, disini juga merupakan tempat yang populer
untuk memancing ikan. Di karenakan pengaruh angin musim timur laut di musim
dingin, lumpur terakumulasi, Jinzun menjadi tempat yang sangat cocok untuk
berselancar sehingga juga menjadi tempat kompetisi selancar yang disetujui
oleh Asian Surfing Championship (ASC). Setiap tahun bulan November, Jinzun
akan diadakan kompetisi surfing internasional Taiwan, sehingga menarik banyak
peselancar profesional mancanegara yang datang untuk menantang.

Taimali

( 太麻里 )

Turun di Stasiun Kereta Api "Taimali", dianjurkan
untuk naik taxi atau menyewa mobil, bila selama
musim bunga Daylily akan di sediakan shuttle bis
yang dapat anda manfaatkan.

Taimali dalam bahasa Aborigin lokal berarti “letak matahari terbit”, disini dikenal
sebagai tempat matahari terbit yang paling indah di Pantai Timur. Dikarenakan
garis pantai yang panjang, di daerah ini dimana saja merupakan tempat
yang baik untuk menyambut fajar dan setiap malam tahun baru juga akan
diselenggarakan acara menyambut tahun baru di sini. Selain itu, menikmati
keindahan Bunga Daylily juga merupakan salah satu kegiatan penting bila
mengunjungi Taimali. Tempat asal Bunga Daylily berasal dari Taimali Kinchen
Mountain Taitung County, selain itu Sixty Stone Mountain dan Chike Mountain
juga merupakan tempat yang terkenal dengan Bunga Daylily. Setiap tahun
bulan 7 sampai 10 Bunga Daylily bermekaran seperti kabut yang mengelilingi
bukit dengan warna yang indah, sehingga menarik banyak wisatawan datang
berkunjung. Selain menikmati keindahan bunga, juga dianjurkan berkunjung ke
perkebunan terdekat untuk menikmati hidangan khas dari Bunga Daylily.
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( 鐵花村 )

Rekomendasi Tempat Wisata bagian Taiwan Timur

Taitung County

Tiehua Rural Village/
Tiehua Music Village

No. 26, Ln. 135, Xinsheng Rd.,
Taitung City, Taitung County
Dari Stasiun Kereta Api Taitung
naik Bis Wisata Taiwan Jalur
"East Coast" dan turun di
Stasiun Bis Taitung

Tiehua Rural Village yang terletak di samping
Railway Art Village dahulu merupakan asrama
tua kereta api. Setelah kereta api berpindah
tempat, di daerah ini kemudian di renovasi
sebagai tempat panggung bagi pemusik lokal
dan penyanyi. Mulai beroperasi sejak tahun
2010 dan telah berkembang menjadi arena
musik Taitung yang paling penting. Setiap hari
Rabu sampai hari Minggu, di bangunan biru
dan daerah hijau akan diadakan pertunjukan skala kecil, tidak hanya merupakan
tempat di malam hari untuk menikmati pertunjukkan musik dan tempat minum,
di akhir pekan juga akan di adakan Bazaar yang menawarkan barang-barang
buatan tangan orang lokal.

Taman Pantai Laut
Taitung ( 台東海濱公園 )

Dari Stasiun Kereta Api Taitung
naik Bis Wisata Taiwan Jalur
"East Coast" dan turun di
Stasiun Bis Taitung

Taman Pantai Laut Taitung dapat melihat jarak dekat pemandangan Samudra
Pasifik, merupakan tempat rekreasi populer di pusat kota Taitung. Di dalam
taman ini terdapat jalur pejalan kaki, dek observasi, dan pemandangan alam
yang di kombinasikan dengan instalasi seni publik. Dikarenakan taman ini
terbuka lebar, juga merupakan lokasi yang sangat bagus untuk melihat matahari
terbit. Taman hutan yang terletak di sebelah Taman Pantai Laut Taitung terdapat
hutan cemara yang sangat lebat, tempat yang di kenal sebagai “Black Forest”,
sangat cocok untuk berkeliling sambil naik sepeda. Di taman ini terdapat
tiga danau, pemandangan danau dengan pantulan bayangan Black Forest
merupakan tempat yang populer unuk berfoto-foto.
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Rekomendasi Rute

Perjalanan Keliling Pulau 8 Hari 7 Malam
DAY1

DAY8

Tamasya dalam kota
Taipei/ Pulang ke
negara asal

Sampai di Taiwan/
Taipei: Tamasya dalam kota

DAY7

DAY2

Taichung → Taipei: Museum
Istana Nasional, Taipei 101,
Pasar Malam

Taipei: Balai Peringatan
Chiang Kai-Shek → Hualien

DAY6

DAY3

Chiayi → Nantou: Sun Moon
Lake → Taichung: Tamasya
dalam kota

Hualien: Taroko → Taitung

DAY5

DAY4

Kaohsiung → Chiayi:
Alishan

Taitung → Kaohsiung:
Tamasya dalam kota, Naik
kapal di Sungai Cinta
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Rekomendasi Rute

Rekomendasi Rute

Perjalanan Tepi Barat
Taiwan - 5 Hari 4 Malam
DAY1

DAY5

Kaohsiung → Taipei/
Pulang ke negara asal

Sampai di Taiwan/
Tamasya dalam Kota Taipei
DAY2

Tamasya dalam Kota Taipei
DAY3

Taipei → Tainan: Tamasya dalam Kota → Kaohsiung
DAY4

Kaohsiung: Tamasya dalam Kota, Naik kapal di Sungai
Cinta
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Rekomendasi Rute

Perjalanan Bagian Taiwan
Utara - 4 Hari 3 Malam

DAY1

DAY4

Tamasya dalam kota
Taipei/ Pulang ke
negara asal

Sampai di Taiwan/
Tamasya dalam Kota Taipei

DAY2

Taipei → Kota New Taipei: Geo Yehliu, Jiufen

DAY3

Yangmingshan atau Beitou → Museum Istana
Nasional → Yuanshan
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Rekomendasi Rute

Rekomendasi Rute

Perjalanan Bagian Taiwan
Timur - 5 Hari 4 Malam

DAY1

DAY5

Taitung → Taipei/
Pulang ke negara asal

Sampai di Taiwan/ Tamasya
dalam Kota Taipei
DAY2

Taipei → Yilan: Sungai Dongshan, Jiaoxi
DAY3

Yilan → Hualien: Taroko, Qixingtan
DAY4

Hualien → Taitung: Chisang, Tiehua Rural Village
55

Suvenir
Terpopuler
● Kue Nenas

Berbagai jenis macam kue khas Taiwan
merupakan suvenir yang harus dibeli
ketika berwisata di Taiwan. Kue nenas
yang berada di urutan nomor 1 suvenir
favorit pengunjung, mudah ditemui di
mana mana. Dipadukan dengan kemasan
yang indah, menarik dan unik, sangat
sesuai dijadikan sebagai buah tangan.

● Nougat

Merupakan suvenir terpopuler pilihan
kedua setelah kue nenas. Nougat disukai
oleh semua orang karena kaya akan rasa
susu dan aroma kacang.

● Buah Kering dan Manisan

Taiwan memiliki beragam buah-buahan,
dengan teknologi pengolahan yang
unggul, menghasilkan buah kering dan
manisan yang menggandung esens buah
alami, dengan rasa asam manis yang
disukai di kalangan masyarakat.

● Teh Taiwan

Kualitas teh Taiwan terkenal di seluruh
dunia, tidak hanya bervariasi tetapi
masing-masing teh memiliki aroma yang
wangi dan rasa yang unik.

Dapat dibeli di mana?

Kue nenas, buah kering, nougat dan teh Taiwan, merupakan suvenir
yang tersedia di berbagai penjuru Taiwan, dapat ditemukan di area
komersial ataupun toko-toko khusus. Jika ingin membeli semuanya
sekaligus, dianjurkan untuk membelinya di mall, hipermarket atau
supermarket.
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Suvenir Terpopuler

● Teh Susu (Chun Cui He)

Walaupun teh susu bukan hanya dimiliki Taiwan,
tetapi botol teh susu “Chun Cui He” yang
menawarkan kemasan botol unik menyerupai
produk perawatan kecantikan, dengan tiba-tiba
menjadi produk ekspor internasional dan menjadi
salah satu produk kebanggaan Taiwan.

Dapat dibeli di mana?

Teh susu Chun Cui He dapat ditemukan di mini market dan toko
kelontong. Jika ingin mengkoleksi botol Chun Cui He dengan
warna berbeda, dianjurkan untuk membelinya di hipermarket atau
supermarket.

● Masker Wajah

Produksi tahunan masker wajah Taiwan melebihi
jutaan masker, dikarenakan berkualitas baik dan
harga terjangkau, ditambah cocok untuk kulit
orang Asia. Produk ini tidak hanya disukai oleh
masyarakat lokal, tetapi juga banyak wisatawan
asing datang secara khusus ke Taiwan untuk
membelinya.

Dapat dibeli di mana?

Masker wajah Taiwan dengan harga terjangkau sangat mudah di
temukan di mana-mana. Selain di hipermarket, di dalam area kota
banyak terdapat toko obat dan kosmetik, seperti Cosmed dan
Watson, yang menawarkan berbagai variasi masker.

● Tembikar

Kualitas produk tembikar Taiwan tidak hanya
setara dengan merek Franz yang terkenal, tetapi
juga menyediakan beragam pilihan dengan
harga terjangkau. Dalam beberapa tahun ini juga
terdapat banyak studio tembikar yang memberikan
pelayanan “DIY (Do It Yourself)”, anda dapat
membuat sendiri suvenir yang unik.

● Kerajinan Kaca

Seni kaca merupakan kerajinan seni Taiwan yang
terkenal di Internasional. Liuli Gongfang dan Tittot
adalah salah satu merek kerajinan kaca Taiwan
yang sangat terkenal. Di seluruh penjuru Taiwan
seperti Hsinchu, Changhua dan tempat lainnya,
juga terdapat Museum kaca ataupun pabrik kaca
yang menawarkan aktivitas DIY (Do It Yourself).

Dapat dibeli di mana?

Produk-produk seni kaca dan tembikar dapat ditemukan di countercounter mall, selain itu merek-merek terkenal juga memiliki tokotoko sendiri.
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Informasi Visa Taiwan
(1) Bebas Visa
Untuk saat ini Taiwan memberikan bebas visa kunjungan wisata selama 30
hari kepada lebih dari 40 negara, mencakup negara-negara Asia Tenggara,
di antaranya: Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina. Dokumen yang
diperlukan:
1. Memiliki paspor biasa dengan masa berlaku lebih dari 6 bulan
2. Tiket pulang pergi pesawat (kapal) atau tiket pesawat (kapal) ke tujuan
berikutnya dengan visa yang sah
3. Tidak ada catatan buruk yang ditemukan setelah diperiksa oleh petugas
imigrasi di bandar udara atau pelabuhan masuk ke ROC.
Bagi pemegang paspor darurat atau paspor sementara, dapat
mengajukan visa pada saat tiba di bandar udara ROC, dengan
masa periode tinggal 30 hari, persyaratan sama seperti atas.
Negara yang bisa mengajukan Bebas Visa ▶

(2) Formulir Online
Bila memiliki visa atau izin tinggal dari negara Amerika Serikat, Kanada, Inggris,
Jepang, Australia, New Zealand, Korea, Schengen yang masih berlaku (termasuk
eVisa), ataupun yang telah kadaluarsa dalam kurun waktu 10 tahun, atau memiliki
visa Taiwan yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir (tidak termasuk visa pekerja)
dan tidak ada catatan pelanggaran bagi pengunjung dari negara India, Indonesia,
Myanmar, Vietnam, Kamboja, Laos dan negara lainnya, mendapatkan izin
masuk ke negara Taiwan dengan masa periode tinggal 30 hari. Untuk informasi
pengisian formulir online, silahkan masuk ke situs berikut.
https://niaspeedy.immigration.gov.tw/nia_southeast/

● Diagram Pengajuan Formulir

Indonesa, Vietnam, India, Myanmar, Kambodia, Laos

Permohonan izin dan pengurusan masuk Taiwan melalui jaringan internet

Kementerian dalam negeri
dan imigrasi

Masuk website E
pemerintah Taiwan

Pemeriksaaan melalui komputer

YES
Cetak documen izin masuk

YES
Bawalah sertifikat otorisasi perjalanan
ROC untuk masuk dan keluar Taiwan
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NO
Tampilan di layar
(silahkan menghubungi
kedutaan besar setempat)

Informasi Pariwisata

(3) E Visa
Wisatawan yang bisa mengajukan E Visa saat ini terdapat lebih dari 30 negara,
termasuk negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Turki, dsb., dan
para pelaku bisnis dari negara India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Bhutan dan
Pakistan yang mendapatkan rekomendasi dari institusi kantor dagang setempat,
dapat mengajukan visa elektronik (e-visa). Masa berlaku visa selama 3 bulan, dan
dengan maksimum periode tinggal 30 hari. Pemohon visa harus memiliki paspor
dengan masa berlaku lebih dari 6 bulan.

● Cara Pengajuan
Mengisi formulir permohonan visa secara online → aplikasi
dikirimkan → pembayaran dengan kartu kredit → menunggu
pemberitahuan pemeriksaan → menerima email pemberitahuan
→ cetak E Visa, masuk ke Taiwan dengan E Visa ini

(4) Proyek penyederhanaan peraturan visa untuk
High-End turis grup dari Negara Asia Tenggara
Penduduk dari Indonesia, Vietnam, India, Myanmar, Kamboja dan Laos yang
mengikuti tur yang ditunjuk oleh agen-agen tertentu atau tur insentif perusahaan,
boleh mengajukan permohonan visa kunjungan tanpa harus memberikan
dokumen surat bukti kerja dan surat bukti keuangan. Untuk lebih jelas, silahkan
masuk ke situs web berita terkini.

● Pusat Informasi
1. Turis dari negara Indonesia, Vietnam, Myanmar, Kambodia, Laos silahkan
menghubungi Taiwan Visitors Association, Kantor Perwakilan Kuala Lumpur.
Telepon: 60-3-2070-6789
Fax: 60-3-2072-3559
tbrockl@taiwan.net.my
Suite 25-01, Level 25, Wisma Goldhill, 67 Jalan Raja Chulan, 50200
Kuala Lumpur, Malaysia
2. Turis dari negara India, silahkan menghubungi Taiwan Visitors Association,
Kantor Perwakilan Singapura.
Telepon 65-6223-6546/7
Fax: 65-6225-4616
tbrocsin@singnet.com.sg
30 Raffles Place, Chevron House, #10-01, Singapore

(5) General Visa/ Visa Umum
Lengkapi informasi anda secara online dan tekan “submit”,
kemudian cetak formulir aplikasi dan mengunjungi kedutaan
besar yang ditentukan dalam waktu 30 hari

● Untuk mengetahui informasi wisata yang lebih
banyak lagi, silahkan kunjungi website di bawah

English ▶

FB of Taiwan Tourism
Bureau, Kuala Lumpur
Office ▶
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Pengembalian Pajak Penjualan bagi
Wisatawan Asing (Tax Refund)
● Prosedurnya Mudah! Hanya dengan berbelanja
sebesar NT$2000, anda sudah bisa mengajukan
pengembalian pajak penjualan
● Persyaratan pengembalian pajak pembelian
1. Wisatawan asing, tidak berlaku buat warga negara ROC, atau pemegang
dokumen perjalanan/paspor ROC.
2. Wisatawan asing yang berbelanja di toko-toko yang bertanda “Tax Refund
Taiwan”, dan melakukan transaksi sebesar minimal NT$2000 pada hari
yang sama dan toko yang sama, serta harus membawa barang yang dibeli
meninggalkan Taiwan dalam waktu dari 90 hari setelah tanggal pembelian.

● Cara pengembalian pajak penjualan
Untuk mengajukan pengembalian pajak pembelian, wisatawan asing bisa memilih
salah satu cara dari ketiga cara di bawah ini:
1. Dengan mengunjungi loket Bea Cukai di Bandara atau
Pelabuhan “Foreign passenger VAT Refund Service Counter”
atau “KIOSK E-VAT”.
2. Wisatawan asing yang berbelanja di toko yang bertanda
TRS “Tax Refund Shopping”, dan dalam hari yang sama
melakukan transaksi di bawah NT$ 24000, bisa mengajukan
langsung pengembalian pajak dari toko tersebut.
3. Toko-toko di pusat kota yang memiliki kasir khusus
pelayanan pengembalian pajak penjualan.
www.taxrefund.net.tw

Pusat Pelayanan Turis
Untuk memberikan layanan wisata yang “ramah, nyaman dan bersahabat”,
Taiwan menyediakan “Pusat Pelayanan Turis” yang dapat anda temukan di
bandara, MRT, kereta api, area lokasi wisata nasional, dan pusat pengunjung di
kota maupun daerah lainnya. Pusat pelayanan turis juga menawarkan pelayanan
langsung informasi wisata dalam bahasa Mandarin, bahasa Inggris dan bahasa
Jepang. Dengan mempromosikan “Pusat Pelayanan Turis”, Biro Pariwisata
Taiwan yang bekerjasama dengan kota maupun daerah tempat lainnya, berharap
dapat menciptakan lingkungan wisata yang bersahabat dan peningkatan kualitas
pelayanan pariwisata Taiwan.
Pusat Informasi Turis , Taiwan Taoyuan International Airport
+886-3-398-2194 (Terminal 1) +886-3-398-3341 (Terminal 2)
Terminal 1: 7am-11:30pm
Terminal 2: 5:30am-12 midnight
Pusat Informasi Turis, Taiwan Kaohsiung International Airport
0800-252-550

● Hotline Informasi Wisata
24 Jam Tanpa Biaya
Hotline Informasi W isata 24 Jam
(0800-011-765) dan 365 hari,
menawarkan pelayanan informasi
wisata secara langsung, tersedia
dalam layanan bahasa Mandarin,
Inggris, Jepang dan Korea.
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Hotline Informasi Wisata
24 jam (Call Center):
0800-011-765

Percakapan Praktis
您好 (Nin Hao)
Apa Kabar
謝謝 (Xie-Xie)
Terima Kasih
不客氣 (Bu Ke Qi)
Sama-sama
多少錢 (Duo Shao Qian)
Berapa harganya?
再見 (Zai Jian )
Selamat Tinggal
○○○在那裡 ? ( ○○○ Zai Na li?)
○○○ dimana?
請帶我去○○○ (Qing Dai Wo Qu ○○○ )
Tolong bawa aku pergi ke ○○○
我不吃豬肉 (Wo Bu Chi Zhu Rou)
Saya tidak makan babi

Badan Penerbitan Biro Pariwisata Taiwan
Alamat:

9F, No. 290, Zhongxiao E. Rd., Taipei City 10694

Telepon:

+886-2-2349-1500

E-mail:

tbroc@tbroc.gov.tw

Situs web: http://taiwan.net.tw
Tahun diterbitkan:
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