Betoverend Taiwan
7.7

12 dagen v.a.

2.998,-

reissom 2-pk alleengebruik v.a. 3.698,-

Pluspunten
vluchten China Airlines
ruimbagage
hogesnelheidstrein
toeristenklassehotels
hotelkamer op laatste dag
9x ontbijt, 4x lunch en 8x diner
boottocht Sun Moon Lake
inclusief entreegelden
lokale gids tijdens excursies
de beste SRC-reisleider
inclusief 100% CO₂-compensatie

Bezienswaardigheden
Chiang Kai-shek Memorial Taipei
Longshan-tempel en Taipei 101
nationaal paleis in Taipei
mijnstadje Jiufen
Yangmingshan en Taroko NP
warmwaterbronnen bij Beitou
Fo Guang Shan-klooster
Hollandse forten in Tainan
theeplantage bij Sun Moon Lake
aboriginalcultuur in Ita Thao

Vertrekdatum 2023
• 15 april • 14 oktober

Groepsgrootte
15-29 deelnemers

Exclusief
• fooien • optionele excursies • kofferservice

Reisleider Frits: “Fijn dat de entreegelden, meeste diners en
zelfs 4 lunches inbegrepen zijn op deze zeer complete reis!”

Rijke tradities in een panoramisch landschap
Taiwan, zo bijzonder zo anders! Graag neem ik u mee naar dit zeer gevarieerd
Aziatische eiland met een rijke historie. In een land dat qua oppervlak bijna
net zo groot is als Nederland ontdekt u grote steden, pittoreske dorpjes,
vulkanisch landschap, bergen en meren. De hoofdstad Taipei verwelkomt u met
haar imposante gebouwen en gezellige avondmarkten. Tainan staat bekend
om haar vele tempels én om haar rijke historie. Hier wandelt u door historische
straatjes waar het Chinese, Portugese en Nederlandse verleden herleeft. Loopt
u met mij mee over de 17e-eeuwse muren van het VOC-fort Zeelandia?
De magnifieke natuur van dit eiland is werkelijk betoverend. In het vulkanische
Yangmingshan-natuurpark ziet u warmwaterbronnen en in het schitterende
Taroko National Park wandelt u door bergen, langs kliffen en kloven. Een
panoramische route langs de oostkust doet u versteld staan van de spectaculaire
kliffen en begroeide rotswanden die soms loodrecht lijken te eindigen in de
azuurblauwe Stille Oceaan. En op het mystieke Sun Moon Lake maken we een
boottocht over het smaragdgroene water. Tussendoor wordt u getrakteerd op
verstilde tempels en schrijnen en een bezoek aan het boeddhistisch Fo Guang
Shan-klooster. Wat wilt u nog meer? Reis met mij mee en verken de schitterende
natuur en rijke cultuur van Taiwan!

De reis in het kort
dag 1 Rechtstreeks vlucht Amsterdam – Taipei
dag 2 Aankomst, verkenning Taipei met bezoek aan Chiang Kai-shek Memorial
Hall en Longshan-tempel
dag 3 Nationaal paleis-museum, Jiufen, Taipei 101 en avondmarkt Taipei
dag 4 Vulkanisch Yangmingshan National Park en warmwaterbronnen Beitou
dag 5 Taroko NP, wandeling Shakadankg-trail en Eternal Spring Shrine
dag 6 Vrije ochtend in Taroko NP, rit panoramische oostkust naar Taitung
dag 7 Boeddhistisch Fo Guang Shan-klooster en Fort Provintia in Tainan
dag 8 Fort Zeelandia en Anping Tree House in tempelstad Tainan
dag 9 Boottocht Sun Moon Lake, aboriginalcultuur in Ita Thao en Wen Wutempel en Tse-en pagode
dag 10 Vrije ochtend en naar Taipei
dag 11 Vrije dag Taipei inclusief dagkamer, transfer luchthaven
dag 12 Terugvlucht Taipei – Amsterdam

Meer informatie en boeken: kijk op
SRC-reizen.nl of bel 050 – 3 123 123
Prijs per persoon, inclusief vluchten of busreis en verblijf in 2persoonskamers, LO of HP, excursies, exclusief entreegelden
(tenzij anders vermeld), SGR-bijdrage en Calamiteitenfonds.
Kijk voor uitgebreide, actuele (prijs-)informatie en algemene
voorwaarden op onze website of
bel ons op 050 - 3 123 123.

U zit goed bij SRC:

de beste reisleiders

de mooiste reisroutes

veel inclusief in de reis

100% CO₂-compensatie

tevreden reizigers: 8.8

