Ngũ kỳ

ALISHAN
KHU DU LICH
RỪNG QUỐC GIA

Bình minh

Hành trình Alishan
“Alishan” là quần thể núi trải dài của ngọn Ngọc Sơn Tây, năm 1696 tên Alishan
được ghi chép vào “Đài Loan Phủ Chí”, nhưng không kiếm chứng được nguồn gốc
tên gọi từ đâu. Khu du lịch rừng quốc gia Alishan nằm giữa hai huyện Nam Đầu
(Nantou), Gia Nghĩa (Chiayi), diện tích 1.400 ha, độ cao 2.000~2.700 so với mực
nước biển, nổi tiếng thế giới nhờ ngũ kỳ, bát quan và tài nguyên lâm nghiệp hùng
hậu.

Rừng rậm

Điểm tham quan gợi ý
A1. Ga Alishan

7 phút

Nhân văn tân cảnh / Khám phá Thủy Sơn (Shuishan)

5 phút
45 phút
B.Ga Chiểu Bình (Zhaoping)
C.Thủy Sơn cự mộc
A2. Trạm xe trung tâm
dịch vụ
(Đường núi Alishan thơ mộng•Công viên
(Sân ga Thủy Sơn•Cầu đường sắt bằng gỗ
25 phút Chiểu Bình (Zhaoping)•Con đường hoa anh đào) Bách•Thủy Sơn cự mộc)
A3. Lối vào
D.Lên đỉnh Đối Cao Nhạc (Duigaoyue)
Đường mòn Chúc Sơn 120 phút
Quan Nhật tiếp nối
đường rừng

Biển mây

(Ngắm núi / mây / cảnh xa•Mùa thu lá đỏ)

45 phút

Bí cảnh rừng rậm /
Đăng cao ngoạn cảnh

E.Khu thực vật Alishan/ Núi Tiểu Lập Nguyên
(Núi Tiểu Ogasawara)

(Ngắm chim•Ngắm hoa mùa xuân /
Mùa thu lá đỏ•Ngắm núi / mây)

Thưởng Ngũ kỳ

Tàu hỏa xuyên rừng / Bình minh / Rừng rậm
A.Ga Alishan
Tàu hỏa xuyên rừng

Ga Chúc Sơn (Zhushan)

Núi Tiểu Lập Nguyên
(Núi Tiểu Ogasawara)(Một chiều 40 phút)

Tàu hỏa xuyên rừng / Bình minh / Rừng rậm /Biển mây / Chiều tà

Chiều tà

Bát cảnh

B.Ga Alishan

Ga Chiểu Bình (Zhaoping)

Núi Tiểu Lập Nguyên
(Núi Tiểu Ogasawara)(Một chiều 70 phút)

(Đường mòn Chúc Sơn Quan Nhật tiếp nối đường rừng Chúc Sơn (Zhushan)

C.Trạm xe trung
tâm dịch vụ

Ga Chiểu Bình (Zhaoping)

Núi Tiểu Lập Nguyên
(Núi Tiểu Ogasawara)(Một chiều 70 phút)

(Đường mòn Chúc Sơn Quan Nhật tiếp nối đường rừng Chúc Sơn (Zhushan)

Ngắm cảnh Từ Vân
(Ciyun)

D.Lối vào

Núi Tiểu Lập Nguyên (Núi Tiểu Ogasawara)(Một chiều 100 phút)
(Đường mòn Chúc Sơn Quan Nhật tiếp nối đường rừng Chúc Sơn (Zhushan)

Thăm Bát cảnh

Kỳ thạch Tháp Sơn
Cự mộc số 28

Thác cầu Thần Di

Thần mộc Alishan

Cầu vòm Hương Lâm Bao quanh bởi rừng xanh nước biếc, giản dị nhưng mang đậm
thiền ý.
(Xianglin)
Đứng đầu trong quần thể đại thụ, các loại thực vật đặc hữu Đài
Cự mộc số 28
Thác cầu Thần Di
Thần mộc Alishan

Kỳ thạch Tháp Sơn

Vì có hình dạng tầng lớp như tháp cao mà được đặt tên này, cảnh
quan kỳ thú với vực sâu dốc đứng và dãy đồi nham thạch hùng vĩ.

Lịch sử Lâm nghiệp

Hệ sinh thái tự nhiên

Trước đây là một trong ba lâm trường lớn của Đài Loan, đã đi vào lịch sử cùng với
nghề đốn gỗ, nay được chuyển đổi chức năng thành khu du lịch rừng và bảo vệ môi
trường. Các di tích như Gốc Cổ Thụ, Cần kéo gỗ, Thụ Linh Tháp cùng đường sắt
xuyên rừng đều đầy rẫy ký ức của những người đi đốn gỗ thế hệ trước.

Cây Bách : Với lượng mưa dồi dào cùng sương mây bao phủ quanh năm, khiến nơi

đây trở thành quê hương của cây Bách. Đi dọc sạn đạo rừng đại thụ có thể tham
quan 36 cây họ chi Biển Bách ngàn năm tuổi, cảm nhận vẻ đẹp thênh thang hùng
tráng của rừng đại thụ.
Cây Bách dọc sạn đạo, có tuổi thọ 2000 năm, dáng đứng sừng sững như đang đón
chào sự hô hào vạn tuế; Cây thần Hương Lâm (Xianglin) cạnh Từ Vân Tự (Ciyun
Temple), tuổi thọ lên đến 2.300 năm, tượng trưng cho cây thần thế hệ thứ hai của
Alishan.

Cây ba đời (Three generation tree) : Ba đời cây mọc từ một gốc cây, khô héo rồi
phục sinh, tượng trưng cho sự kế thừa của sức sống mãnh liệt.

Cây vòi voi (Elephant Trunk tree) : Gốc cổ thụ với hình dáng như vòi voi đang
nằm yên.

Tàu hỏa xuyên rừng : Vận hành đến nay đã hơn trăm năm, uốn lượn ca tụng vết

tích lịch sử của lâm nghiệp Alishan. Khởi hành từ ga xe lửa Gia Nghĩa( Chiayi),
lên đến độ cao hơn 2000m so với mực nước biển, du khách có thể trải nghiệm sự
biến hóa rừng rậm nhiệt đới, ôn đới và hàn đới. Hội tụ đặc điểm của cả đường sắt
rừng rậm, đường sắt leo núi và đường sắt trên cao, là tài sản văn hóa cực kỳ quan
trọng.

Trong khuôn viên có cây cỏ đa dạng như hoa anh đào, hoa lan kiều diễm Đài Loan,
hoa mộc lan, đỗ quyên, hoa tú cầu, hoa nghệ tây, hoa ráy, hoa cúc dại, hoa tử
đằng…, mùa xuân hè hàng năm đều trăm hoa đua nở, mang lại nét đẹp rực rỡ cho
cả khu vực. Còn khi mùa thu đông đến, cả khung cảnh lại ngập tràn trong làn sóng
vàng rực, đỏ thắm đầy lãng mạn của cây hồng trá túc, lá phong và ngân hạnh Đài
Loan.
Trong khuôn viên khu du lịch ngoài tài nguyên thực vật phong phú, còn là nơi lý
tưởng để ngắm các loài chim bay ở tầm trung, cao so với mực nước biển, trước
đây đã từng thu hút nhiều nhà thám hiểm và học giả nước ngoài đến đây. Sinh
vật rừng rậm thường thấy như khướu mào Yuhima, chim bạc má lưng xanh, họa
mi bạch nhĩ; ngoài ra còn có chim oanh đuôi nhọn vòng cổ và chim Syrmaticus
mikado, đều là những loài chim ghi nhận được đầu tiên tại Alishan, vì thế mà nơi
đây là nơi yêu thích của người yêu chim.

Trung tâm giáo dục sinh thái, bảo tàng lan kiều diễm Đài Loan, bảo
tàng kỳ nhông họ Hynobius tại Alishan :
Trưng bày các sự kiện lớn và cuộc đời của các học giả, văn vật, kho gien và giống,
mô hình sinh vật liên quan của Alishan từ năm 1896 đến nay. Đồng thời thể hiện
thành quả công tác bảo vệ giống loài kỳ nhông họ Hynobius và lan kiều diễm Đài
loan tại Alishan.

Núi Tiểu Lập Nguyên
(Núi Tiểu Ogasawara)

Cự mộc Thủy Sơn

Cầu vòm Hương Lâm
(Xianglin)

Tháng 3

Khu thực vật Alishan，Trường tiểu
học Hương Lâm (Xianglin Primary
School)，Công viên Chiểu Bình
(Zhaoping)，Trạm điều khiển Số 1
(First Traffic Control)

Anh đào

Tháng 3-4

Trạm trước Alishan (khu vực anh đào
vua)，Dọc đường rừng ， Công viên
Chiểu Bình (Zhaoping) ， Ga Chúc
Sơn (Zhushan)

Hoa ráy, hoa cúc dại
Hoa tử đằng
Hoa Tú cầu
Hoa nghệ tây

Công viên Chiểu Bình (Zhaoping)
/ Từ Vân Tự ( Ciyun Temple)

Cuối tháng 3 đầu
Trung tâm giáo dục sinh thái
tháng 5
tháng 3-6
Toàn khuôn viên khu du lịch
thực vật Alishan，Từ Vân Tự
Cuối tháng 4 - giữa Khu
( Ciyun Temple)，Khách sạn núi Alishan
tháng 5
、Công viên Chiểu Bình (Zhaoping)
Dọc đường rừng ，Trạm trước
Tháng 5- 8
Alishan (khu vực anh đào vua)
Dọc đường rừng ， Trạm trước
Tháng 6 -8
Alishan (khu vực anh đào vua)
Núi Tiểu Lập Nguyên Sơn (núi Tiểu

Lá phong
Phong đinh ba Đài Loan
Cây hồng trá túc Đài Loan

Tháng 11-12

Cây bạch quả

Tháng 11-12

Ogasawara)，Từ Vân Tự ( Ciyun Temple)
，Công viên Chiểu Bình (Zhaoping)，
Đường mòn Tháp Sơn (Tashan Trail)，

Đường mòn Đối Cao Nhạc ( Duigaoyue
Trail)，Khách sạn núi Alishan

Từ Vân Tự ( Ciyun Temple)

Thụ Linh Tháp (Tree Spirit Pagoda) : Thời kỳ khai thác gỗ khiến số lượng lớn cổ

thụ ngàn năm bị đốn ngã, do đó vào năm 1935 đã xây dựng tòa tháp này nhằm xoa
dịu linh hồn rừng cây. Bậc thang hình tròn tượng trưng cho vòng thời gian, thân
tháp tượng trưng cho thân cây.

Cây vòi voi (Elephant Trunk tree)

Bảo tàng Alishan : Kiến trúc gỗ được thành lập vào năm 1935, giàn mái nhà in đậm

chữ Sở doanh lâm phủ Thống đốc, năm 2013 trùng tu thành phòng trưng bày lâm
nghiệp, trừng bày đường sắt rừng rậm và văn vật nghề đốn gỗ, và mô hình đầu
máy xe lửa tiêu biểu của từng thời đại. Tham quan phòng trưng bày này như đọc
lại câu chuyên trăm năm của lâm nghiệp Alishan.

Hoa tú cầu

Trung tâm giáo dục sinh thái

Cây ba đời (Three generation tree) Lá phong đỏ trên đường sắt

Bia tưởng niệm tiến sĩ Kawai Shitaroi : Để biểu dương sự cống hiến của tiến sĩ

Kawai Shitaro đối với lâm nghiệp, được lập vào năm 1933, là di tích cấp huyện
của Gia Nghĩa (Chiayi).

Chim đuôi nhọn vòng cổ

Suối chảy róc rách, bao quanh đại thụ chọc trời.

Gà lôi Syrmaticus Mikado

Tượng trưng tinh thần của khuôn viên, được phát hiện vào năm
1906, đốn ngã năm 1998.

Vực anh đào vua

Hoa nghệ tây

Lan kiều diễm Đài Loan

Văn phòng quản lý rừng Gia Nghĩa(Chiayi) thuộc Cục lâm nghiệp
thuộc Ủy ban nông nghiệp Viện hành chính

loài thực vật quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng.

VIỆN HÀNH CHÍNH

Đỗ quyên

Lan kiều diễm Đài Loan

Địa điểm ngắm cảnh
đẹp nhất

dụng máy tời/cần kéo và đường cáp để vận chuyển gỗ.

Loan như hoa đỗ quyên vàng và dương xỉ ký sinh trên thân cây,
tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

Tuổi thọ cây 2700 năm, bướu cây có đường nét đẹp lạ kỳ.
Cự mộc Thủy Sơn
Núi Tiểu Lập Nguyên Có thể ngắm ngũ kỳ cùng sao trời, cũng có thể đưa tầm mắt ra xa
(Núi Tiểu Ogasawara) ngắm khung cảnh hùng vĩ của Ngọc Sơn và dãy núi Trung Ương.

Hoa mộc lan

Thời gian ngắm
hoa / lá
Tháng 2

Hoa / loài cây

Cần kéo gỗ : đứng bên cạnh máy tời kéo gỗ. Trước đây khi khai thác rừng đã sử

Ngắm cảnh Từ Vân Có thể ngắm biển mây, chiều tà và hoàng hôn, hay trông xa hơn là
làng mạc và Tháp Sơn. Cây Bách Tán Đài Loan cạnh miếu tự là
(Ciyun)
Cục Lâm Nghiệp Ủy Ban Nông Nghiệp

Thú vui thưởng ngoạn hoa thơm cỏ xanh :

Địa chỉ: Số 1 đường Lâm Sâm Tây, thành phố Gia Nghĩa- Đài Loan No.1, Linsen W. Rd,
Chiayi-Taiwan
Điện thoại：05-2787006

Thụ Linh Tháp
(Tree Spirit Pagoda)

Cây thần Hương Lâm
(Xianglin)

Bảo tàng Alishan

Họa mi bạch nhĩ

Chim bạc má lưng xanh

Khu du lịch Rừng quốc gia Alishan

Địa chỉ : Số 59 thôn Trung Chính, xã Alishan huyện Gia Nghĩa- Đài Loan
No.59, Zhongzheng village, Alishan township, Chiayi- Taiwan
Điện thoại：05-2679917

Quảng cáo

Alishan

Khu du lịch Rừng quốc gia〈Bản đồ hướng dẫn〉

Khoảng cách
đi bộ của các
điểm đến
chính

450m

470m

360m

980m

920m

276m

690m

270m

170m

270m

190m

huyền thoại

Xe điện du ngoạn công viên
Trung tâm phục vụ du khách
Thức uống

ụ(1)

m

Khu dịch vụ ăn uống(Xianglin)

Cây vòi voi
Chu chi kiều
(Elephant Trunk tree)
Bảo tàng Alishan
Cây ba đời
(Three generation tree)
vực anh đào vua

Trạm điều khiển Số 1
nt
(First Traffic Control) Lối mò

chiều

00m)

dài 1,6

Trạm điều khiển Số 2
(Second Traffic Control)

Nhà VIP

Phòng y tế Hương Lâm (Xianglin)

Lối vào Trạm trung chuyển
Hướng đi Tataka

đường

Xe điện du ngoạn công viên
(Zhaoping)

)
ushan

Điểm kết thúc

)
han
hus

Hướng đi Gia Nghĩa
(Chiayi)

c Sơn

Chú
rừng

Alishan Trung tâm giáo dục sinh thái
bảo tàng lan kiều diễm Đài Loan
bảo tàng kỳ nhông họ Hynobius tại Alishan

Zhushan trực thăng (Đóng cửa do thiên tai)

Ga Chúc Sơn (Zhushan)

Khu thực vật Alishan
https://www.facebook.com/AlishanForest
(tin tức và hình ảnh)

Ga Chiểu Bình (Zhaoping)

Khi đến đỉnh núi tầm nhìn sẽ trở nên bao
la, thấy được khung cảnh hùng tráng của
quẩn thể đỉnh núi Ngọc Sơn (Yushan) và
dãi núi Trung Ương (Zhongyang), bao
quát toàn cảnh khuôn viên, ngắm biển
mây bềnh bồng ngút mắt.

Đầm Tỷ Muội do hai đầm nước tự nhiên
Tỷ và Muội tạo thành, rừng xanh nước
biếc bao quanh, tràn ngập sắc màu truyền
thuyết. Giữa đầm Tỷ có hai mái chòi lợp
bằng gỗ Bách, bất kể nắng mưa đều mang
vẻ đẹp ưu tư. Đi dọc đường mòn quanh
đầm tận hưởng bao quát cảnh sắc núi hồ.

Thông tin về giá vé, dịch vụ hướng dẫn du lịch,
giao thông và lịch trình du ngoạn,
xem http://recreation.forest.gov.tw

Khu dịch vụ ăn uống Chúc Sơn
(Zhushan)
Đài ngoạn cảnh Chúc Sơn(Zhushan)

Đài ngoạn cảnh Núi Tiểu Lập
Nguyên Sơn (núi Tiểu Ogasawara)

(Độ cao so với mực nước biển 2,488m)

Là nơi nhất định phải ghé của những người
mê chim và dân leo núi! Dọc đường bóng
cây xanh mát, đường núi trải đầy hoa lá
và lá thông. Vào xuân có thể ngắm anh
đào, cúc dại, mộc lan và đỗ quyên, cuối
năm có thể ngắm bình minh, chiều tà và
sao trời, còn có thể nhìn vẻ uy nga của
các dãy núi đồi xa xa.
Đường mòn Đối Cao Nhạc ( Duigaoyue
Trail) dọc đường dáng cây linh sam thẳng
tắp, sừng sững tuyệt đẹp. Nơi Bờ vực
Đối Cao Nhạc (Duigaoyue) phía xa thấy
được khu dân cư bộ tộc Tín Nghĩa (Xinyi);
Cạnh Đối Cao Đình có thể ngắm cây
Hồng trá túc Đài Loan.

Con đường hoa anh đào

Theo chân truyền thuyết

Núi Tiểu Lập Nguyên Sơn
(núi Tiểu Ogasawara)

Nhằm đề phòng lây lan dịch bệnh dại, đảm bảo an toàn vật nuôi, chủ vật nuôi và
du khách; theo thông báo từ ngày 01/08/2016 đến ngày 31/07/2017 của Ủy ban
Nông nghiệp viện Hành chính, tiếp tục cấm các loại động vật có vú như chó, mèo
vào trong khuôn viên. (về cơ chế quản lý sau ngày 01/08/2017 xin vui lòng xem
thông báo trang du lịch rừng núi http://recreation.forest.gov.tw hoặc gọi điện tư
vấn trước chuyến đi)

Mùa thu lá đỏ(Duigaoyue Trail)

Có thể đón xe điện du ngoạn công viên từ
bốn trạm chờ để thay cho đi bộ. Mỗi thân
xe đều có hình vẽ sắc màu độc đáo và
được đặt tên từ đó.

Ưu tiên cho người khuyết tật

Đầm Tỷ Muội

Cảnh đêm xinh đẹp

Khu thực vật Alishan

Đường dây nóng
(1) Trung tâm phục vụ du khách (05)2679917 Cung cấp tờ rơi và tư vấn du lịch…
(2) Trạm trước Alishan (khu vực anh đào vua) (05)2679715 24 tiếng
(3) Ga Alishan (05)2679200 Giờ chạy, giá vé và cách thức mua vé chuyến tàu
xuyên rừng
(4) Xe điện du ngoạn công viên 0800-263520

Hỗ trợ khẩn cấp

Dọc đường rừng / Lâm Chi Đạo,
Chu Chi Kiều

Hệ thống đường dành cho người và xe
tách biệt, chủ yếu bằng việc xây riêng lối
đi lát gỗ trên cao, dạo bước trên đó có thể
ngắm vẻ đẹp của các tán cây rậm rạp.
“Chu chi kiều” nằm cạnh cây cầu Hương
Lâm (Xianglin), còn là nơi chụp cảnh
ban đêm lãng mạn không thể bỏ qua của
dân nhiếp ảnh.

Theo quy định du khách mua vé hoặc được miễn vé vào công viên, có điền đầy đủ
và gửi đơn bảo hiểm thành công, được hưởng bảo hiểm tai nạn đoàn. Quy trình bồi
thường bảo hiểm do tai nạn trong khuôn viên gây ra, xin vui lòng liên hệ tư vấn
Trung tâm phục vụ du khách. Vé vào cổng là căn cứ bảo hiểm, xin vui lòng cất giữ
cẩn thận. (Nơi nộp đơn bảo hiểm Trung tâm phục vụ du khách、Trạm trước Alishan
(khu vực anh đào vua)、Trạm thu phí)
(1) Người khuyết tật cần sử dụng xe lăn đi lại, và có sách hướng dẫn hoặc chứng
minh người khuyết tật cùng người đi cùng (hạn chế 1 người), trễ nhất trước ngày
khởi hành 01 ngày thông báo sử dụng lối đi trạm điều khiển số 01 và số 02 của
đường rừng Chúc Sơn (Zhushan). Xin vui lòng gọi điện đến Trung tâm phục vụ
du khách hoặc vào http://chiayi.forest.gov.tw. Down mẫu đơn "Dịch vụ vì dân".
(Số lượng hạn chế mỗi ngày, tạm dừng khi đủ số lượng.)
(2) Vui lòng gọi điện đến Trung tâm phục vụ du khách, xe điện thưởng ngoạn để tư
vấn “Dịch vụ xe điện nhân ái”

Du ngoạn thư giãn

Chiều xuôi đường rừng Chúc Sơn
(Zhushan)、Đường mòn Đối Cao
Nhạc ( Duigaoyue Trail)、Khu thực
vật Alishan
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Cự mộc Thủy Sơn

Rèn sức bền

Quan cảnh Núi Tiểu Lập
Nguyên (Tiểu Ogasawara)~

Khu dịch vụ ăn uống(Zhaoping)

ật(Z

Trạm thu phí

Alishan Ga Chúc Sơn

Đường mòn Đối Cao rất nhiều xem

Ga Chiểu Bình
(Zhaoping)
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Đồn công an
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Cấm chó mèo đi vào khuôn viên

Giá vé và đường đi xem http://www.jc-evbus.com.tw, hoặc gọi điện đến
0800-263520.

Cầu đường sắt bằng gỗ Bách

u
bắt đầ

Khu mua sắm

Dọc

ng

rừ
ờng

Điểm

Cục điện tín
Khu chợ

hi đạo

Ngoài trạm thu phí cổng chính đến Trạm điểu khiến Số 01, khu nhà ở làng Hương
Lâm (Xianglin) và khu hút thuốc ngoài trời chuyên biệt trong khuôn viên ra, tất
cả các nơi còn lại đều cấm hút thuốc. Vi phạm có thể bị phạt từ 2000 đến 10000
Đài tệ.

Bảo hiểm tai nạn đoàn du khách

han thơ mộng
Alis

Công viên Chiểu
Bình (Zhaoping)

Cấm hút thuốc

Xe điện du ngoạn công viên

i

Nhà hàng Alishan

ng hoa anh đào
đườ

Lâm c

Nằm trong công viên Chiểu Bình (Zhaoping),
13 nhà thơ nổi tiếng như Trịnh Sầu Dư,
Dưa Quang Trung v.v từng đề thơ cho
Alishan, được khắc trên các vật liệu như
đá, gỗ, thủy tinh,…Điểm dừng lan can
của sạn đạo dành cho người khuyết tật
mang tên “Con đường anh đào” có thể Đường núi Alishan thơ mộng
ngắm dáng vẻ uy nghi của Tháp Sơn (Tashan). Mùa xuân có thể ngắm sắc màu rực rỡ
của hoa anh đào, hoa đỗ quyên, hoa ráy từ trên cao. Tiện đó có thể ghé trạm Chiểu
Bình (Zhaoping), khám phá công nghệ đỉnh cao của các loại mối ghép gỗ.

iều dà
(Tổng ch
3,500m)

Cầu vòm Hương Lâm
(Xianglin)

Đường
núi

Khu khách sạn

Đường núi Alishan thơ mộng

Younger sister ponds

Xe điện du ngoạn công viên(Xianglin) Điểm
bắt đầu
Thụ Trấn Cung

Khách sạn núi
Alishan

Trung tâm phục vụ du khách

Kỳ thạch Tháp Sơn điểm xem

Sister Ponds

Trạm trước Alishan
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(Trạm xe trung tâm dịch vụ)
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Cây thần Hương Lâm (Xianglin)
Bia tưởng niệm tiến sĩ Kawai Shitaro
Thụ Linh Tháp (Tree Spirit Pagoda)
Cây Bách dọc sạn đạo
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Lối

Thác cầu Thần Di
Cự mộc số 28

Thần mộc Alishan

Khu trả khách xe tải trọng lớn(P1)
Bãi đậu xe tải trọng nhỏ(P2.P3)

Khu dân cư
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Nhà vệ sinh

(Tổng

Thang máy cho người khuyết tật

Con

Đường sắt

Ga Thần Mộc

Đường sắt rừng rậm sau khi dừng lại ở tuyến nhánh Tự Trung (Zizhong), khu vực này
là khu đi bộ dành cho du khách. Giữa đường ray trải đầy mùn cưa gỗ với mùi hương
thoai thoải dễ chịu; dọc đường là từng hàng cây tuyết tùng, cối đỏ, rợp bóng xanh
mát. Cuối đường có bến ga và cây cầu đường ray khung gỗ Bách kiểu phỏng cổ, leo
lên bậc thang sẽ gặp cự mộc Thủy Sơn.
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Nhà vệ sinh cho người khuyết tật

Hướng dẫn du lịch

Vịnh thơ tình
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Đường bộ

Đối Cao Đình

Điểm kết (Độ cao so với mực nước Điểm kết (Độ cao so với mực
thúc biển 2,663m)
thúc nước biển 2,444m)
Đường
mò
(Tasha n Tháp Sơn
n Trail
)

Chỗ đâu xe cho người khuyết tật

Vi vu chốn vắng

Cự mộc Thủy Sơn
Đài ngoạn cảnh Tháp Sơn
(Tashan)

Đường xe

380m

Lâm Chi Đạo- Xe điện du ngoạn công viên

(1) Phòng y tế Hương Lâm (Xianglin) (Dịch vụ y tế khẩn cấp) (05)2679806
(2) Chi đội phòng cháy chữa cháy Alishan (05)2679900、119
(3) Đồn công an Alishan (05)2679975

Lời nhắn
(1) Nhằm đảm bảo an toàn cho bạn, xin đừng sử dụng xe đưa đón du khách tham
quan bất hợp pháp.
(2) Khu vực giải trí cấm cắm trại, nướng thịt.
(3) Nhằm bảo vệ môi trường rừng xanh và an toàn bản thân, xin đừng đi vào khu vực
cấm.

Chu Chi Kiều(Boat-Shaped Bridge)

