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Chiny pieszo i na dwóch kółkach 16 dni
Pekin, Wielki Mur, Xi'an, Armia Terakotowa, Guilin, Longsheng, Yangshuo, Hangzhou, Szanghaj
Program wycieczki
1 dzień Wylot z Warszawy
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku Chopina w Warszawie. Przelot do Pekinu z przesiadką.
2 dzień Pekin
Przylot do Pekinu. Przejazd autokarem do centrum miasta. Zwiedzanie Świątyni Nieba
którą dwa razy w roku odwiedzał cesarz, aby pokłonić się Niebu. Nocleg w Pekinie.

– najpiękniejszej pekińskiej świątyni,

3 dzień Pekin
Na rowerze: Naszą wycieczkę rozpoczniemy na placu Bramy Niebiańskiego Spokoju (Tian'anmen), jednym z największych
publicznych placów na świecie, na którym znajduje się również Mauzoleum Mao Zedonga i Pomnik Bohaterów Ludowych.
Przejazd w okolicach Wzgórza Węglowego, skąd rozpościera się widok na Zakazane Miasto i centrum Pekinu. Dla chętnych
wejście na wzgórze (dodatkowo płatne). Przejażdżka po hutongach – najstarszej części Pekinu w okolicach Wież Bębnów
i Dzwonów. Powrót do hotelu.
Przejazd ok. 5 godz., dystans 30 km.
4 dzień Pekin / Wielki Mur
Zwiedzanie Pałacu Letniego , najpiękniejszego w Chinach kompleksu pałacowo-ogrodowego. Podczas spaceru po terenie
pałacu zobaczymy Pawilon Życzliwości i Długowieczności, Pawilon Nefrytowych Fal, przejdziemy Długą Galerią, która kryje
prawie 14000 unikalnych malowideł, do podnóża Wzgórza Długowieczności, skąd roztacza się piękny widok na Jezioro
Kunming, Most Siedemnastu Łuków i pobliskie Pachnące Wzgórza. Wizyta w pałacu będzie również okazją, aby poznać losy
cesarzowej Cixi, najpotężniejszej kobiety rządzącej Chinami. Przejazd obok obiektów olimpijskich z 2008 r. Zobaczymy
(z zewnątrz) imponującą Kostkę Wodną i majestatyczne Ptasie Gniazdo. Popołudniem wizyta na Wielkim Murze Chińskim ,
najsłynniejszej chińskiej budowli, gdzie zostaniemy do zachodu słońca. Nocleg w Pekinie.
5 dzień Pekin
Zwiedzanie Pałacu Cesarskiego , znanego jako Zakazane Miasto. Podczas zwiedzania przejdziemy przez oficjalną,
ceremonialną część pałacu m.in. Pawilon Najwyższej Harmonii, ale również mniej oficjalną, aby zobaczyć jak mieszkały
cesarzowe i cesarski dwór. Zwiedzanie Yonghegong – jednej z najwspanialszych poza Tybetem świątyń buddyzmu
tybetańskiego, na terenie której znajduje się unikalny posąg Buddy Przyszłości, wyrzeźbiony z jednego kawałka drewna
sandałowego. Wizyta w tej czynnej świątyni będzie okazją, aby dowiedzieć się więcej o duchowości Chińczyków i ich
praktykach religijnych. Transfer na dworzec i przejazd nocnym pociągiem do Xi’an (miejsca sypialne).
6 dzień Xi’an
Przyjazd do Xi’an, miasta, którego historia sięga III w. p.n.e. Przejazd do muzeum Armii Terakotowej , pochodzącej z III w.
p.n.e. Poznamy historię Qin Shihuangdi i największej archeologicznej tajemnicy Chin – Mauzoleum Pierwszego Cesarza oraz
zwiedzimy zakład, gdzie wykonuje się kopie żołnierzy armii terakotowej. Wizyta w dzielnicy muzułmańskiej i w pochodzącym
z XIV w. Wielkim Meczecie – miejscach przenikania się kultury islamu i tradycji chińskiej. Nocleg w Xi'an.
7 dzień Xi’an / Guilin
Na rowerze: Dzisiejszą wycieczkę rozpoczniemy przy ceremonialnej Bramie Południowej. Wizyta przy Małej Pagodzie Dzikiej
Gęsi i w parku Qujiang. Zakończymy przy bramie Heping. Transfer na lotnisko i przelot do Guilin. Nocleg w Guilin.
Przejazd ok. 3 godz., dystans 14,5 km.
8 dzień Guilin / Longsheng
Zwiedzanie Guilin, uznawanego za jedno z najpiękniejszych miast Chin. Wycieczka do podnóża gór Yaoshan, jednego
z najbardziej widokowych regionów prowincji Guangxi. Wjazd kolejką linową na górę, aby podziwiać okolicę mogotowych
wzniesień z jednego z nich. Wizyta przy wzgórzu Fubo, w Parku Siedmiu Gwiazd na drugim brzegu rzeki Li oraz w Pałacu
Księcia Jinjiangu, przypominającym Zakazane Miasto w miniaturze. Na jego terenie znajduje się również Wzgórze Samotnej
Piękności. Przejazd do Longsheng – wioski mniejszości etnicznych Regionu Autonomicznego Guangxi. Trasa prowadzi przez
plantacje pomelo, momordiki i pozwala poznać tradycyjną zabudowę oraz styl życia mniejszości Dong, Zhuang, Miao i Yao.
Wejście na tarasy ryżowe Smoczego Grzbietu, jedne z najpiękniejszych w całych Chinach (dojście pieszo ok. 45 min.). Nocleg
w guesthousie na tarasach ryżowych.
9 dzień Longsheng / Yangshuo
Spacer po tarasach ryżowych (ok. 5 godz.). Wejdziemy na najwyższy punkt widokowy i przyjrzymy się jak mieszkańcy uprawiają,
zbierają i suszą swoje plony. Przejazd do Yangshuo, niezwykle urokliwego miejsca, przesyconego atmosferą wypoczynku
i spokoju. Nocleg w Yangshuo.

10 dzień Yangshuo
Wybierzemy się na wycieczkę po okolicy, podczas której skorzystamy z promu do miejscowości Fuli i odwiedzimy lokalne wsie,
by przyjrzeć się życiu mieszkańców. Zajrzymy też do manufaktury wytwarzającej papierowe wachlarze. Nocleg w Yangshuo.
11 dzień Yangshuo
Na rowerze: Całodniową wycieczkę rowerową po okolicy połączymy ze spływem bambusową tratwą wodami rzeki Yulong.
Nocleg w Yangshuo.
12 dzień Yangshuo / Hangzhou
Przed południem czas wolny. Transfer na lotnisko w Guilin i przelot do Hangzhou, stolicy Południowej Dynastii Song (XII – XIII
w.). Miastem tym zachwycał się już Marco Polo, zaś chińskie powiedzenie głosi, że „W niebie jest raj, a na ziemi są Suzhou
i Hangzhou”. Nocleg w Hangzhou.
13 dzień Hangzhou
Spacer nabrzeżem Jeziora Zachodniego , otoczonego licznymi parkami, mostkami i groblami. Na brzegu jeziora spotykają
się dwa oblicza miasta: nowoczesne i starożytne. Wizyta przy pagodzie Liuhe i na plantacji herbaty. Na plantacji dowiemy się,
jaka herbata zapewnia nieśmiertelność i dlaczego najlepsze herbaty chińskie to herbaty sprzed jasności oraz popróbujemy kilku
rodzajów naparu z tradycyjnych czarek. Nocleg w Hangzhou.
14 dzień Hangzhou / Szanghaj
Przejazd pociągiem do Szanghaju, najbardziej kosmopolitycznego miasta Chin. Wizyta w dzielnicy Pudong, która stała się
wizytówką miasta i dowodem potęgi ekonomicznej Chin. Aby podziwiać panoramę Szanghaju wjedziemy windą na taras
widokowy majestatycznego budynku Jinmao. Wizyta w miasteczku handlowym Yuyuan, zwanym starym miastem oraz
w ogrodzie Yu. Spacer po bulwarze nad rzeką Huangpu – słynnym Bundzie. Nocleg w Szanghaju.
15 dzień Szanghaj
Na rowerze: Przejazd rowerem na główny placu Szanghaju – plac Ludowy oraz do dzielnicy francuskiej. Po południu czas
wolny, który można wykorzystać na zakupy, spacery po mieście lub dodatkowe zwiedzanie. Kolacja pożegnalna i ostatni wieczór,
który spędzimy w jednym z barów z widokiem na światła Bundu. Nocleg w Szanghaju.
Przejazd ok. 4 godz., dystans 15 km.
16 dzień Wylot z Chin
Przejazd na lotnisko superszybką koleją magnetyczną Maglev, jedyną taką w Chinach osiągającą zawrotną prędkość do 431
km/h (w zależności od godziny kursowania). Przelot do Warszawy z przesiadką.

- miejsca wpisane przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego

Cena od osoby:

Dopłata do pokoju 1 os.

12.05 - 27.05.2017

CBIK-5/17

6250 PLN + 1450 USD*

1370 PLN

14.08 - 29.08.2017

CBIK-8/17

6250 PLN + 1450 USD*

1370 PLN

06.10 - 21.10.2017

CBIK-10/17

6250 PLN + 1450 USD*

1370 PLN

Termin:

Symbol:

* kwota w USD płatna po przylocie do Chin.
Cena obejmuje:
1. Przelot w na trasie Warszawa - Pekin, Szanghaj - Warszawa przez
jeden z portów lotniczych oraz przeloty na trasach Xi’an - Guilin, Guilin Hangzhou).
2. Przejazdy wg programu pociągami (miejsca siedzące na trasie
Hangzhou - Szanghaj, miejsca sypialne na trasie Pekin - Xi’an),
autokarami lub mikrobusami.
3. Rowery podczas wycieczek rowerowych.
4. Zakwaterowanie w hotelach **** w pokojach 2-os. z łazienką
i klimatyzacją (2 osoby w pokoju). W Longsheng w guesthousie.
5. Bilety wstępu do obiektów wymienionych w programie.
6. Opiekę polskiego pilota na całej trasie wycieczki i lokalnych
przewodników w czasie zwiedzania.
7. Posiłki (ilość wskazuje cyfra w ikonce przy każdym dniu programu) wraz
z jedną szklanką napoju (lokalne piwo, cola) do lunchu i kolacji.
8. Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób
przewlekłych), NNW i bagażu.
9. Wizę chińską dla posiadaczy paszportu RP.
10. Opłaty lotniskowe oraz opłaty za wystawienie biletów.
11. Podatek VAT.

Cena nie obejmuje:
1. Dodatkowych napojów do posiłków.
2. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców (75 USD
płatne w Chinach).
3. Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie objętych
programem zwiedzania.
4. Ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie.
5. Usług tragarzy na dworcach kolejowych, lotniskach w hotelach.
6. Obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (13
PLN).
Wymagania dot. paszportu:
W celu uzyskania wizy chińskiej paszport musi być ważny
minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski oraz posiadać co
najmniej 3 kartki wolne.

Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie.
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