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Chiny, rejs po Jangcy i Hongkong 18 dni
Pekin, Wielki Mur, Xi'an, Armia Terakotowa, Chongqing, rejs po Jangcy, Yichang, Szanghaj,
Guilin, rejs po rzece Li, Yangshuo, Kanton, Hongkong
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 na plac Bramy Niebiańskiego Spokoju (Tian'anmen), jeden z największych publicznych placów na
świecie, na którym znajduje się również Mauzoleum Mao Zedonga i Pomnik Bohaterów Ludowych. Zwiedzanie Świątyni
Nieba
– najpiękniejszej pekińskiej świątyni. Spacer po ulicy Qianmen, łączącej Zakazane Miasto ze Świątynią Nieba.
W dawnych czasach cesarz podążał nią dwa razy w roku, by pokłonić się Niebu. Nocleg w Pekinie.
3 dzień Pekin / Wielki Mur
Zwiedzanie Wielkiego Muru . Wizyta w strefie sztuki 798 – najbardziej awangardowym miejscu stolicy. Jest to kompleks
pofabryczny, w którym otwarto kilkadziesiąt galerii chińskiej sztuki współczesnej. Wieczorem kolacja z degustacją kaczki po
pekińsku w jednej z najlepszych restauracji specjalizujących się w tej potrawie. Kaczka po pekińsku będzie jednym z wielu dań.
Nocleg w Pekinie.
4 dzień Pekin
O poranku lekcja taijiquan (tai chi) – tradycyjnej gimnastyki chińskiej w jednym z parków. 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. Spacer po Wzgórzu
Węglowym, skąd rozpościera się widok na Zakazane Miasto i centrum Pekinu. Zwiedzanie Yonghegong – jednej
z najwspanialszych poza Tybetem świątyń buddyzmu tybetańskiego. Spacer po dzielnicy hutongów – najstarszej części miasta.
Okazja, by przyjrzeć się bliżej życiu zwykłych mieszkańców Pekinu. Fakultatywnie spektakl opery pekińskiej. Nocleg w Pekinie.
5 dzień Pekin
Przejazd obok obiektów olimpijskich z 2008 roku. Zobaczymy (z zewnątrz) imponującą Kostkę Wodną i majestatyczne Ptasie
Gniazdo. Zwiedzanie Pałacu Letniego
– jednego z największych cesarskich zespołów pałacowo-ogrodowych w Chinach.
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 nieodległe Pachnące Wzgórza. Wizyta w centrum
hodowli pereł. Wyjazd nocnym pociągiem do Xi’an (miejsca sypialne).
6 dzień Xi’an / Armia Terakotowa
Przyjazd do Xi’an w godzinach rannych. Wizyta w 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. Oglądanie Wielkiej Pagody Dzikiej Gęsi wzniesionej w VII w. – symbolu miasta
– oraz wizyta w niewielkiej galerii z malarstwem krajobrazowym. Uroczysta kolacja: bankiet pierożkowy – degustacja kilkunastu
rodzajów pierogów chińskich. Wieczorem przedstawienie „Muzyka i taniec z czasów dynastii Tang” – unikalne w skali Chin
przedstawienie z udziałem śpiewaków i tancerzy. Nocleg w Xi’an.
7 dzień Xi’an / Chongqing
Przelot do Chongqing – największego spośród czterech miast posiadających status miast wydzielonych, zamieszkanego przez
ponad 30 mln mieszkańców. Wizyta w ogrodzie Eling. Jeśli czas pozwoli zwiedzanie znajdujących się w pobliżu Chongqing grot
Dazu , które stanowią jeden z trzech najsłynniejszych chińskich zespołów jaskiń. Wyrzeźbione w nich ponad 50 tys. postaci
stanowi wspaniały przykład sztuki buddyjskiej z czasów dynastii Tang i Song (VII – XII w.). Wieczorem zaokrętowanie na statek.
Nocleg na statku.
8 dzień rejs po Jangcy
Rozpoczęcie rejsu rzeką Jangcy, która przez wieki jako jedyna drogą łączyła Syczuan ze wschodnimi Chinami. Zależnie od
decyzji kapitana statku zwiedzanie starożytnej pagody Shibaozhai z wznoszącym się na klifie Pałacem Orchidei lub postój
w Fengdu i zwiedzanie tzw. Miasta Duchów, w którym umieszczono figury przedstawiające demony i władców świata
podziemnego. Czas wolny na statku można poświęcić na spokojną kontemplację krajobrazu, lekturę lub korzystanie
z oferowanych atrakcji (ćwiczenia, seanse filmowe). Nocleg na statku.

9 dzień rejs po Jangcy
Kontynuacja rejsu, by w ciągu dnia podziwiać Trzy Przełomy Jangcy (Przełom Qutang, Przełom Wu i Przełom Xiling), które
od tysiącleci stanowią źródło inspiracji dla chińskich artystów. Jeśli stan wody pozwoli przesiądziemy się na mniejsze łodzie, aby
popłynąć przez tzw. Małe Trzy Przełomy na rzece Daning, dopływie Jangcy lub odbędziemy spływ innym z dopływów rzeki –
strumieniem Shennong. Po południu dopłyniemy już do Wielkiej Tamy Trzech Przełomów, jednego z największych projektów
hydrologicznych na świecie, którą obejrzymy z zewnątrz lub przepływając przez skomplikowany system śluz (niekiedy łodzie
zatrzymują się przed tamą). Nocleg na statku.
10 dzień Yichang / Szanghaj
Rejs zakończymy w Yichang, skąd przejedziemy szybkim pociągiem do Szanghaju (ok. 8 godz.), najbardziej kosmopolitycznego
i fascynującego miasta Chin. Nocleg w Szanghaju.
11 dzień Szanghaj / Zhujiajiao
Przejazd do położonej na wodzie, liczącej 900 lat historii i przepojonej klimatem dawnych Chin miejscowości Zhujiajiao.
Zwiedzanie miasteczka oraz rejs łódką po kanałach. Powrót do Szanghaju. Wizyta w ogrodzie Yu i pobliskim miasteczku
handlowym Yuyuan, zwanym starym miastem. Czas wolny na zanurzenie się w setki stoisk m.in. ze znanym chińskim
przysmakiem chou doufu („śmierdzące tofu”), zakupy herbaty, biżuterii czy pamiątek z okresu Wielkiego Marszu. Spacer po
bulwarze nad rzeką Huangpu – słynnym Bundzie oraz po kolorowej i pełnej życia ulicy Nankińskiej. Wieczorem fakultatywnie
występ akrobatów chińskich. Nocleg w Szanghaju.
12 dzień Szanghaj / Guilin
Wizyta w Muzeum Szanghajskim, posiadającym jedną z najlepszych kolekcji sztuki chińskiej. Czas wolny w muzeum pozwoli
wybrać najbardziej nas interesujący dział tematyczny z kilku dostępnych (stroje mniejszości, kolekcja brązów, monet, malarstwa
i kaligrafii oraz rzeźby). Wizyta w dzielnicy Pudong, która stała się wizytówką miasta i dowodem potęgi ekonomicznej Chin. Aby
podziwiać panoramę Szanghaju wjedziemy windą na taras widokowy wieży telewizyjnej „Perła Orientu” lub majestatycznego
budynku Jinmao. Krótka wizyta w Xintiandi – dawnej koncesji francuskiej, obecnie dzielnicy kawiarni i pubów, miejscu powstania
Komunistycznej Partii Chin. Transfer na lotnisko i przelot do Guilin. Nocleg w Guilin.
13 dzień Guilin / rejs po rzece Li / Yangshuo
Wycieczka statkiem po rzece Li do miejscowości Yangshuo. Trasa wiedzie wśród malowniczych wapiennych wzgórz
o fantazyjnych kształtach, których szczyty odbijają się w wodzie. Urokliwie położone Yangshuo przyciąga rzesze turystów
chińskich i zagranicznych. Czas wolny na spacery i zakupy. Fakultatywnie wieczorny spektakl „Impresja z Yangshuo” –
przedstawienie na wodzie z udziałem setek artystów. Nocleg w Yangshuo.
14 dzień Yangshuo / Guilin
Czas wolny w Yangshuo pozwala skorzystać z wycieczek fakultatywnych, np. przejażdżki rowerowej po okolicy w pięknej scenerii
pól ryżowych i wapiennych wzniesień. Przy dobrej kondycji można dotrzeć aż do słynnej Księżycowej Skały, która rozsławiła
Yangshuo na cały świat. Przejazd do Guilin. Nocleg w Guilin.
15 dzień Guilin / Kanton
Przejazd szybkim pociągiem do Kantonu (3 godz.). Zwiedzanie Świątyni Przodków Rodziny Chen, wzniesionego w końcu
XIX w. zespołu budynków o tradycyjnej architekturze. Wizyta na bazarze Qingping i spacer po wyspie Shamian, gdzie
zachowały się budynki w stylu kolonialnym i gdzie mieści się m.in. konsulat RP. Wizyta w dzielnicy Liwan, porównywanej do
Amsterdamu, gdzie brzegi wąskich kanałów porastają drzewa liczi. Oglądanie wieży telewizyjnej oraz nowoczesnego gmachu
Opery Kantońskiej. Nocleg w Kantonie.
16 dzień Kanton / Hongkong
Przejazd pociągiem do Hongkongu - jednego z najbardziej kosmopolitycznych miast w Azji, gdzie tradycyjny Wschód spotyka
się z nowoczesnym Zachodem. Transfer autokarem do hotelu. Podczas zwiedzania skorzystamy z komunikacji miejskiej, by
lepiej poznać miasto i wczuć się w jego atmosferę. Przepłynięcie promem Star Ferry z Półwyspu Dziewięciu Smoków (Kowloon)
na wyspę Hongkong. Spacer po Central, dzielnicy finansowej i sercu wyspy. Wjazd na wzgórze Wiktorii legendarnym
tramwajem Peak Tram, jedną z największych atrakcji Hongkongu. Ze wzgórza rozpościera się widok na miasto i port. Powrót do
Central i przejazd metrem na główną ulicę handlową Nathan Road – ulicę-wizytówkę półwyspu. Dla chętnych przystanek przy
Alei Gwiazd. Powrót do hotelu. Nocleg w Hongkongu.
17 dzień Hongkong
Czas wolny. Wykwaterowanie do godz. 12:00. Dla chętnych wycieczka fakultatywna do Makau, podczas której zwiedzimy starą
część miasta z placem Largo do Senado i ruinami kościoła św. Pawła oraz jedno z kasyn, które przynoszą miastu duże dochody.
Dla osób, które zostaną w Hongkongu wiele możliwości: można wybrać się na wyspę Lantau, by zobaczyć największy posąg
Buddy z brązu, popaść w zakupowe szaleństwo na głównym pasażu Nathan Road lub odpocząć na plaży w zatoce Repulse.
Pożegnalna kolacja: bufet, podczas którego będzie można spróbować wyszukanych dań kuchni chińskiej, japońskiej i indyjskiej.
Transfer na lotnisko. Przelot do Warszawy z przesiadką.
18 dzień Powrót do Warszawy
- miejsca wpisane przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego

Termin:

Symbol:

Cena od osoby:

Dopłata do pokoju 1 os.

25.04 - 12.05.2018

CJAN-4/18

6295 PLN + 1790 USD*

2230 PLN

11.07 - 28.07.2018

CJAN-7/18

6295 PLN + 1760 USD*

2150 PLN

01.09 - 18.09.2018

CJAN-9/18

6395 PLN + 1790 USD*

2230 PLN

10.10 - 27.10.2018

CJAN-10/18

6395 PLN + 1790 USD*

2230 PLN

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN według kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty.
Cena obejmuje:
1. Przelot na trasie Warszawa - Pekin i Hongkong - Warszawa przez jeden
z portów lotniczych oraz przeloty na trasach Xi’an - Chonqing, Szanghaj Guilin.
2. Przejazdy wg programu pociągiem (miejsca sypialne na trasach Pekin Xi’an, miejsca siedzące na trasach Yichang - Szanghaj, Guilin – Kanton,
Kanton - Hongkong), autokarami lub mikrobusami.
3. Rejs statkiem po rzece Jangcy 1.
4. Zakwaterowanie w hotelach ****, w pokojach 2-os. z łazienką i
klimatyzacją (2 osoby w pokoju).
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. Bez
napojów w Hongkongu.
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. Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
12. Podatek VAT

Cena nie obejmuje:
1. Dodatkowych napojów do posiłków.
2. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców (85 USD
płatne w Chinach).
3. Opłaty serwisowej na statku (15 USD).
4. Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie objętych
programem zwiedzania.
5. Ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie.
6. Usług tragarzy na dworcach kolejowych, lotniskach oraz w
hotelach.
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 strony obok siebie wolne.

1

Rejs po rzece Jangcy odbywa się statkiem o standardzie ****. Kabiny
dwuosobowe z łazienką. Zależnie od decyzji kapitana statku, program
zwiedzania podczas rejsu po rzece Jangcy może ulec zmianie.
Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie.

..........................................................................................
DATA I CZYTELNY PODPIS PRACOWNIKA BIURA/AGENTA

..........................................................................................
DATA I CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA

