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Chiny – Trasa Krajobrazowa 15 dni
Szanghaj, Hangzhou, Żółte Góry, Changsha, Park Narodowy Zhangjiajie, Chengdu, Leshan, góra Emei, Dujiangyan
Program wycieczki
1 dzień Wylot z Warszawy
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku Chopina w Warszawie. Przelot do Szanghaju z przesiadką.
2 dzień Szanghaj / Hangzhou
Przylot do Szanghaju i przejazd do Hangzhou, stolicy Południowej Dynastii Song (XII – XIII w.), którym zachwycał się już Marco
Polo. Chińskie powiedzenie głosi, że „W niebie jest raj, a na ziemi są Suzhou i Hangzhou”. Wycieczka statkiem po jeziorze
Zachodnim , otoczonym parkami, mostkami i groblami. Rejs po jeziorze pozwoli wypocząć oraz poznać unikalny charakter
miasta, jego nowoczesne i starożytne oblicze. Nocleg w Hangzhou.
3 dzień Hangzhou
Wizyta przy zboczu góry Feilaifeng (Szczyt Który Przyleciał z Daleka), gdzie znajdują się rzeźby powstałe między X i XIV w.
oraz w świątyni Ucieczki Duszy, jednej z najpiękniejszych świątyń w tej części Chin, pełnej rzeźb, malowideł i fascynujących
historii Wizyta na plantacji herbaty Longjing (Smoczej Studni) – jednej z najbardziej znanych i najlepszych zielonych herbat
świata. 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. Fakultatywnie wieczorny spektakl „Impresja znad
Jeziora Zachodniego”. Nocleg w Hangzhou.
4 dzień Hangzhou / Żółte Góry
Przejazd (ok. 4 godz.) do masywu świętych gór taoizmu i buddyzmu – Żółtych Gór (Huang Shan) . W drodze zatrzymamy się
na spacer ulicami malowniczych wiosek Hongcun
i Nanping. Zajrzymy na plan filmowy w wiosce Nanping. Tu chiński reżyser
Zhang Yimou (m.in. „Dom latających sztyletów”, „Hero”, „Zawieście czerwone latarnie”) nakręcił nominowany w 1991 r. do Oscara
film „Ju Dou”. Po przyjeździe do podnóża gór, zwiedzanie starego miasta handlowego Tunxi, które zachowało atmosferę
dawnych Chin i gdzie najstarsze budynki mają siedemset lat. Nocleg w Tunxi.
5 dzień Żółte Góry
Wjazd kolejką linową na teren Żółtych Gór. Około godzinna wędrówka do miejsca noclegu wiedzie przez najsłynniejsze regiony
gór. (Tego dnia bagaż zostawimy w Tunxi, zabierając ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy). Piesza wycieczka będzie również
okazją do obserwacji skrywającego szczyty „morza chmur”, przybierających przedziwne kształty sosen oraz fantazyjnych formacji
skalnych. Po krótkim odpoczynku wejście na punkt widokowy Latająca Skała (Feilaishi), Szczyt Światła (Guangming Ding),
gdzie znajduje się stacja meteorologiczna, Pawilon Rozproszonych Chmur (Paiyunting). Nocleg w rejonie Żółtych Gór.
6 dzień Żółte Góry / Changsha
Dla chętnych pobudka przed świtem, aby obserwować wschód słońca z jednego z punktów widokowych. Po śniadaniu będziemy
kontynuować wędrówkę w górach, aby oglądać Szczyt Lwa, Szczyt Pędzla Siejącego Kwiaty i Szczyt Początku Wiary. Zjazd
kolejką do podnóża gór i przejazd na dworzec kolejowy. Wyjazd szybkim pociągiem do Changsha, stolicy prowincji Hunan w
środkowych Chinach. Nocleg w Changsha.
7 dzień Changsha / Park Narodowy Zhangjiajie
Przejazd do Zhangjiajie
(około 4 godzin). Miejsce to znane jest na całym świecie z pionowych skał w kształcie kolumn, których
szczyty zdają się ginąć w chmurach. Zasłynęło również jako pierwowzór gór Hallelujah w światowym hicie filmowym „Avatar”. Obecnie
miejsce to przyciąga wiele osób spragnionych pięknych widoków. Po południu spacer po szklanym moście Wielkiego Kanionu
Zhangjiajie. Jest to najwyższy i najdłuższy na świecie most z dnem z przezroczystego szkła, zawieszony 300 m nad ziemią ma
długości 430 metrów i szerokość 6 metrów. Otwarty w sierpniu 2016 roku most, zaprojektowany przez Israeli Haim Dotan
Architects, może pomieścić naraz 800 osób. Nocleg w Zhangjiajie.
8 dzień Zhangjiajie
Całodniowy pobyt na terenie Zhangjiajie. Wjazd najwyższą windą na świecie, Windą Stu Smoków, na górę (326 m).
Pobyt na terenie rezerwatu jest okazją do podziwiania zapierających dech w piersi widoków na okoliczne krajobrazy. Nocleg w
Zhangjiajie.
9 dzień Zhangjiajie
Dalszy pobyt w Zhangjiajie. Spacer nad Złotym Strumieniem wijącym się przed doliny, góry i klify, skąd roztacza się piękny
widok na okoliczny krajobraz. Przejazd nad jezioro Baofeng, krótki rejs po jeziorze. Nocleg w Zhangjiajie.
10 dzień Zhangjiajie / Park Etniczny Tujia / Chengdu
Przejazd do Parku Etnicznego Tujia, gdzie m.in. można obejrzeć tradycyjne budynki i poznać zwyczaje mniejszości etnicznej Tujia.
Przelot do Chengdu w prowincji Sychuan. Przejazd do hotelu. Nocleg w Chengdu.

11 dzień Chengdu / Leshan / góra Emei
Przejazd do miejscowości Leshan (ok. 2 godz.), gdzie znajduje się liczący 71 m wysokości, największy na świecie rzeźbiony
w skale posąg Buddy . Następnie wyprawa do podnóża góry Emei (Emei Shan)
– jednej z czterech chińskich świętych
gór buddyzmu. Jej szczyt wznosi się na wysokość 3099 m n.p.m. Nocleg w Emei.
12 dzień Góra Emei / Chengdu
Wjazd kolejką na górę Emei, gdzie znajdują się liczne zabytki historyczne, takie jak Świątynia Dziesięciu Tysięcy Lat czy
Świątynia Wdzięczności dla Kraju. Spacer po górze Emei zajmie nam kilka godzin niespiesznej wędrówki. Powrót do Chengdu.
Nocleg w Chengdu.
13 dzień Chengdu
Wizyta w centrum hodowli pand. Panda wielka to symbol Chin i ukochane zwierzę mieszkańców Państwa Środka. Narodziny
każdego nowego osobnika witane są z ogromną radością. Zwiedzanie świątyni Bóstwa Mądrości (Wenshu) – zespołu świątyń
buddyjskich. Spacer w dzielnicy Kuanzhai Xiangzi z tradycyjną zabudową, urokliwymi alejkami, sklepikami i restauracjami.
Posiłek w regionalnej restauracji jest okazją do spróbowania oryginalnej, słynnej na całym świecie kuchni syczuańskiej. Nocleg
w Chengdu.
14 dzień Chengdu / Dujiangyan
Przejazd do Dujiangyan i zwiedzanie tamtejszego systemu irygacyjnego , którego początki sięgają III w. p.n.e. i który wciąż
działa, regulując rzekę Min. Jeśli czas pozwoli spacer po starannie zrekonstruowanym w tradycyjnym stylu centrum.
Przejazd na lotnisko w Chengdu. Przelot do Warszawy z przesiadką.
15 dzień Przylot do Warszawy

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

Termin:

Symbol:

Cena od osoby:

Dopłata do pokoju 1 os.

14.07 - 28.07.2018

CKRA-7/18

6295 PLN + 1560 USD*

1480 PLN

15.09 - 29.09.2018

CKRA-9/18

6295 PLN + 1560 USD*

1480 PLN

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN według kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty.
Cena obejmuje:
Przelot na trasie Warszawa - Szanghaj i Chengdu - Warszawa przez
jeden z portów lotniczych oraz przelot na trasie Zhangjiajie - Chengdu.
2. Przejazd pociągiem na trasie Żółte Góry - Changsha.
3. Przejazdy wg programu autokarami lub mikrobusami.
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 podana jest 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. Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
12. Podatek VAT.

1.

Cena nie obejmuje:
1. Dodatkowych napojów do posiłków.
2. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców (65 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 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.

Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie.
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