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1. Vị trí địa lý tự nhiên
Đài Loan là một hòn đảo cách bờ biển Đông Nam lục địa Trung Hoa khoảng 160 km. Nó được
ngăn cách với tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc qua eo biển Đài Loan, cách Philipine 350 về
phía Nam và cách Nhật Bản 1070 km về phía Bắc. Đài Loan gồm 64 đảo nhỏ thuộc quần đảo
Bành Hồ và 21 đảo khác với tổng diện tích 38.000 km2.
Khí hậu Đài Loan có 4 mùa, mùa xuân từ tháng 3 đến tháng 4, mùa hè từ tháng 5 đến tháng 9
nóng và ẩm ướt, mùa thu từ tháng 10 đến tháng 11, mùa đông từ tháng 12 đến tháng 2. Đặc
trưng cho khí hậu ở Đài Loan là vùng khí hậu cận nhiệt đới với nhiệt độ trung bình hàng năm
khoảng 250C đến 280C. Phía Bắc Đài Loan do ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc nên thường có
mưa lớn từ tháng 10 đến tháng 3. Vào mùa đông khí hậu phía Nam ấm hơn phía Bắc, mùa hè
thường có gió mùa Tây Nam kèm theo mưa, trong khi đó ở phía Bắc thời tiết nóng và khô. Vào
các tháng 7,8 và 9 ở Đài Loan thường có
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2. Dân số
Dân số Đài loan ở thời điểm cuối năm 2000 có khoảng 25 triệu người. Đài Bắc là nơi có mật độ
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dân số cao nhất, tiếp theo là Cao Hùng ở phía Nam. Khoảng 59% dân số Đài Loan tập trung ở
4 thành phố lớn là Đài Bắc, Đài Trung, Cao Hùng và Đài Nam.
3. Ngôn ngữ
Ngôn ngữ sử dụng chính thức là tiếng Hoa phổ thông và tiếng địa phương là tiếng Đài Loan.
Chữ viết là chữ Hán dạng phồn thể.
4. Kinh tế Đài Loan
Đài Loan có nền công nghiệp khá hiện đại, người dân có mức sống và thu nhập cao. Đài Loan
có mức thu nhập bình quân 14.000 USD/năm, xếp và hàng thứ 25 trên thế giới.
Tiền ở Đài Loan gọi là đồng Đài tệ, gồm 2 loại: tiền giấy và tiền kim loại. Ngân hàng có thể đổi
đô la Mỹ ra tiền địa phương.
5. Hệ thống giao thông và thông tin liên lạc
Hệ thống giao thông ở Đài Loan rất phát triển, đi lại thuận tiện. Ngoài sân bay quốc tế trên địa
phận tỉnh Đào Viên còn có các sân bay nội địa. Đường cao tốc Bắc Nam và hệ thống đường
bộ, đường sắt hoàn chỉnh nối liền các vùng với nhau. Trong thành phố có hệ thống ô tô buýt rất
phát triển, tại thành phố Đài Bắc đã có và đang xây dựng hệ thống tầu điện ngầm hiện đại. Luật
lệ giao thông ở Đài Loan rất được tôn trọng. Mọi người ngồi trên xe mô tô đều đội mũ bảo hiểm.
Mạng lưới thông tin liên lạc của Đài Loan cũng rất phát triển, số lượng máy điện thoại vào loại
cao nhất trên thế giới cho nên việc liên lạc bằng điện thoại, fax, emailcar nội địa và ra ngoài
Đài Loan khá dễ dàng, thuận tiện. Bạn có thể gọi điện thoại ở các “bốt” điện thoại công cộng
trên đường phố bằng cách mua thẻ gọi điện thoại bằng cách mua thẻ điện thoại trong những
cửa hàng ELEVEN có trên toàn Đài Loan, tại đây còn có cả dịch vụ fax và một số dịch vụ
khác.
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