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Magnificul Taiwan
Taipei, Taiwan

Descriere Magnificul Taiwan 3*, Taipei, Taiwan
ZIUA 1-2, 03-04.10.2020: Întâlnire cu ghidul la Casa Adam Muller Guttenbrun, în jurul
orei 10:00 , transfer la aeroportul din Budapesta pentru zborul KLM Budapesta 17:05 –
Amsterdam 19:15; Amstedam 20:55 – Taipei 15:00. Odată ajunși în aeroport, achiziționăm
abonamentul pentru transport și muzee și schimbăm bani, apoi facem transferul la hotel, cu
metroul. Cazare la hotel K Hotel 2, Taipei.
Ziua 3, 05.10.2020: După micul dejun, vom vizita zona de nord a orașului Taipei,
campusul Universității Tatung, Sala Fluturelui, Templul lui Confucius și Monumentul Martirilor
Revoluționari. Seara, cină la un restaurant pe care î vom alege în funcție de preferințe. Apoi,
facem o incursiune în piața de noapte din Taipei.
Ziua 4, 06.10.2020: După micul dejun, vizităm Minele de aur din Juifen, cu plimbare pe
munte, care ne oferă o vedere spectaculoasă spre Oceanul Pacific. După o scurtă vizită în
piața din Juifen, ne întoarcem în Taipei pentru o sesiune de băi termale în zona Beitou, cu
vizitarea parcului văii izvoarelor minerale.
Ziua 5, 07.10.2020: După micul dejun, vom vizita cascada Șifen, cu opriri în diverse
stații pe tot traseul râului Keelung. Prima oprire este stația Houtong, renumită pentru pisicile ei,
apoi mergem de-a lungul râului Keelung pe jos până la stația Sandiaoling, admirând natura,
florile și fluturii specifici unei clime subtropicale.
După ce bem o cafea bună în stația Dahue, la celebra Yu Lu Café, ne oprim în Shifen, pentru a
admira atracția zilei, Cascada Șifen.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (18.02.2020 18:53)

Ziua 6, 08.10.2020: După micul dejun, vom dedica o zi - în exclusivitate - orașului istoric
Taipei. Vizităm: casa memorială Dr. Sun Yat-Sen, Poarta de Nord a vechii cetăți, vechea gară,
sala de concerte Zhongshan, Vechiul sediu al Băncii Zonale, Parcul Muzeului Național, apoi
trecem într-o plimbare plăcută pe lângă Banca Națională a Taiwanului și Palatul Președinției,
Poarta de Est. Apoi, vizităm esplanada Sălii Naționale de Concerte, Teatrul Național și Sala
Memorială Chiang Kai-Sek, unde urmărim schimbarea de gardă. Seara, cină cu tematică
dumplings cu miso.
Ziua 7, 09.10.2020: După micul dejun, vom avea o zi dedicată părții de Sud-Est a
orașului Taipei. Urcăm cu telecabina la stația Maokong pentru o scurtă plimbare și un ceai. Apoi,
facem o plimbare cu urcuș în zona Xiangșan, pentru a admira panorama orașului, iar dupăamiază vizităm turnul Taipei 101, care a fost pentru o bună perioadă de timp cea mai înaltă
clădire din lume. Seara, vizită în zona de Mall-uri din partea nouă a orașului. Cină la Noodle Beef.
Ziua 8, 10.10.2020: După micul dejun, vom porni foarte devreme spre orașul Tainan, cu
trenul de mare viteză. În orașul Tainan, vizităm Fortăreața Anping și Casa comerciantului de ceai,
Turnul Chihkan, Templul lui Confucius, parcul cu templul Koxinga. Deplasarea în oraș se va face
cu autobuzul local sau, la nevoie, cu taxi.
Ziua 9, 11.10.2020: După micul dejun, dedicăm această zi, în exclusivitate, Muzeului
Palatului Imperial din Taipei. Completăm vizita cu parcul Zhișan și parcul reședinței Chiang KaiȘek,
Ziua 10, 12.10.2020: După micul dejun, ne deplasăm cu metroul spre orașul Tamsui,
unde vom face o plimbare pe faleză. Vizitam reședința japonezului Tada Eikichi, vama istorică,
Fortul San Domingo cu reședința Guvernatorului Britanic. Apoi, continuăm ziua cu o vizită în
parcul Universității Oxford.
Ziua 11, 13.10.2020: După micul dejun, ultima zi o dedicăm unei vizite la Muzeul
Ceramicii din Yingge și pe strada pietonală pentru ultimele cumpărături. Seara, în jurul orei
19:00, părăsim hotelul pentru a face transferul cu metroul la aeroport, pentru zborul Taipei 23:55
– Amsterdam 06:55; Amsterdam 08:50 – Budapesta 10:50.
Ziua 12, 14.10.2020: Ajungem în Budapesta la ora 10:50 și vom fi transferați la
Timișoara cu microbuzul.

Servicii incluse
• transport cu avionul Budapesta – Taipei – Budapesta cu compania KLM, orar de zbor - ore locale:
- 03.10.20 Budapesta 17:05 – Amsterdam 19:15
- 03.10.20 Amsterdam 20:55 – Taipei 15:00
- 13.10.20 Taipei 23:55 – Amsterdam 06:55
- 14.10.20 Amsterdam 08:50 – Budapesta 10:50
• taxele de aeroport 100 euro/pers - pot suferi modificări;
• transfer Timișoara – Budapesta – Timișoara;
• cazare 9 nopți cu mic dejun la hotel K 2 Taipei de 3*;
• însoțitor de grup și ghid în limba română pe tot parcursul excursiei.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (18.02.2020 18:53)

Servicii neincluse
• intrările la obiectivele turistice aprox. 50 Euro;
• bilete pentru transportul în comun si cu trenul;

• asigurarea medicală/storno.

Informatii utile
▪

prezentul document constituie anexa la contractul de prestări servicii.

Tip proprietate
Hotel

Tip masa
Mic dejun

Tipuri servicii
Circuit
Zbor
Transfer
Cazare
Masa

Oferte Magnificul Taiwan 3*, Taipei, Taiwan
Tip oferta
Circuit

Perioada
03.10.2020 - 14.10.2020

Double

Pret
3 700.00 EUR
3 350.00 EUR
11 nopti
2 adulti

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (18.02.2020 18:53)

