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Chiny – Barwy Yunnanu, melodie Guizhou 15 dni
Lijiang, Park Śnieżnej Góry Nefrytowego Smoka, Shuhe, Shangri La, Xizhou, Dali, Kunming,
Kamienny Las, Kali, Tang An, Zhaoxing, Sanjiang, Longshen, Guilin, rejs po rzece Li, Yangshuo,
Program wycieczki
1 dzień Wylot z Warszawy
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku Chopina w Warszawie. Przelot do Lijiang z przesiadką.
2 dzień Lijiang
Przylot do Lijiang – miasta o historii ponad 800 lat malowniczo położonego w północnym Yunnanie. Wizyta w parku Stawu
Czarnego Smoka, z którego rozciąga się widok na Śnieżną Górę Nefrytowego Smoka. Przy odrobinie szczęścia spotkamy tu
jednego z miejscowych szamanów. Zwiedzanie starego miasta
w Lijiang będzie okazją, by dowiedzieć się dlaczego to jedno
z niewielu chińskich miast bez murów miejskich. Na gwarnym centralnym placu miał swój początek słynny szlak koni i herbaty.
Nocleg w Lijiang.
3 dzień Lijiang / Park Śnieżnej Góry Nefrytowego Smoka
Wycieczka w okolice Śnieżnej Góry Nefrytowego Smoka, gdzie nad brzegiem Rzeki Białej Wody natura utworzyła
spektakularne wapienne tarasy. Krótka piesza wycieczka. Powrót na Łąkę Suchego Morza, aby obejrzeć niezwykły spektakl
„Impresja z Lijiang” – spektakularne przedstawienie z udziałem setek aktorów w niezwykłej scenerii krajobrazów okolic Lijiang.
Popołudniem udamy się do niewielkiej, urokliwej wsi Baisha i obejrzymy starożytne freski ludu Naxi. Jeśli czas pozwoli
zajrzymy również do instytutu hafciarstwa, gdzie stosowane są metody tkackie o wielowiekowej tradycji. Nocleg w Lijiang.
4 dzień Lijiang / Shuhe / Wąwóz Skaczącego Tygrysa / Shangri La
Zwiedzanie starożytnej miejscowości Shuhe położonej na Konnym Szlaku Herbaty, czyli prowadzącej z Birmy przez Yunnan
i Tybet południowej odnogi Jedwabnego Szlaku. Przejazd do Shangri La (ok. 4 godz.), niezwykłej, zamieszkanej głównie przez
Tybetańczyków krainy w północnym Yunnanie. Miejscowość jest położona na wysokości 3300 m n.p.m. Po drodze wycieczka do
jednego z najgłębszych wąwozów świata - Wąwozu Skaczącego Tygrysa, którym płynie rzeka Jangcy. Wizyta w będącej
centrum Shangri La dzielnicy tybetańskiej Dukezhong. Nocleg w Shangri La.
5 dzień Shangri La / Park Narodowy Pudacuo
Wizyta w Parku Narodowym Pudacuo, pierwszym parku narodowym Chin, na terenie którego znajduje się jezioro
Szmaragdowej Pagody (3650 m n.p.m.). Zwiedzanie 300-letniego klasztoru Songzanlin, jednego z największych tego typu
klasztorów poza Tybetem. Nocleg w Shangri La.
6 dzień Shangri La / Xizhou / Dali
Przejazd do Dali (ok. 6 godz.), miejscowości zamieszkanej głównie przez mniejszość etniczną Bai. Do XIII w. miasto to było
stolicą królestwa Nanzhao, a następnie królestwa Dali. Droga prowadzić będzie przez okolice gór Cangshan. Po drodze postój
w Xizhou i krótki spacer po miasteczku, podczas którego zwiedzimy również lokalne domostwo. Zwiedzanie starego miasta
Dali oraz wizyta na kawiarnianej ulicy Cudzoziemców. Nocleg w Dali.
7 dzień Dali / Kunming
Czas wolny w Dali. Możliwość niespiesznych spacerów wśród straganów starego miasta lub fakultatywna krótka wycieczka do
okolicznego kompleksu Trzech Pagód. Transfer na dworzec kolejowy i przejazd szybkim pociągiem do Kunming (ok. 2 godz.) –
Miasta Wiecznej Wiosny, stolicy prowincji Yunnan. Kunming to atrakcyjne miasto, duży węzeł komunikacyjny i równocześnie
kameralny świat mniejszości etnicznych całej prowincji. W Kunmingu zwiedzanie Bambusowej Świątyni, gdzie znajdziemy
wyrzeźbione liczne postacie mitycznych arhatów. Fakultatywnie przedstawienie „Impresja z Yunnanu”. Nocleg w Kunming.
8 dzień Kunming / Kamienny Las / Kaili
Przejazd przez tereny zamieszkiwane przez lud Sani do miejscowości Lunan i zwiedzanie Kamiennego Lasu
–
imponującego zespołu wapiennych skał uformowanych przez deszcz i wiatr. Wizyta na terenie lasu będzie okazją do spacerów
i mnóstwa fantastycznych fotografii, które ubarwią ubrani w tradycyjne stroje przewodnicy. Transfer na dworzec kolejowy i
przejazd szybkim pociągiem do Kaili (ok. 3 godz.). Nocleg w Kaili.
9 dzień Kaili
Kaili to miejscowość położona w sercu Autonomicznej Prefektury Ludów Miao i Dong, baza wypadowa do wędrówek po wsiach
mniejszości. Wizyta w Jidao, wiosce mniejszości Miao, jest okazją do obserwacji rytuałów, które przetrwały przez wieki. Przejazd
do Datang i spacer wśród charakterystycznych spichlerzy na palach. Podczas wizyt we wsiach Miao jest szansa zobaczyć
produkcję batików, a w wiosce Paika także lusheng – typowego w tym regionie bambusowego instrumentu. Zwiedzanie
Muzeum Etnograficznego w Kaili. Kaili będzie naszą bramą do najciekawszych pod względem etnicznym regionów Chin.
Nocleg w Kaili.

10 dzień Kaili / Tang An / Zhaoxing
Przejazd do Tang An (ok. 3 godz.), niewielkiej wsi położonej powyżej Zhaoxing z tradycyjną drewnianą zabudową. Spacer
z Tang An do Zhaoxing (ok. 7 km) to okazja do obserwacji życia mieszkańców mniejszości Dong oraz okolicznych tarasów
ryżowych. Życie codzienne Zhaoxing skupia się wokół pięciu bogato zdobionych i wykonanych unikalną techniką drewnianych
Wież Bębnów, przy których kobiety Miao i Dong sprzedają srebro i hafty. Wieczorny spektakl ludowych pieśni mniejszości
Dong będzie okazją, aby posłuchać „wielkich pieśni” z których słyną Dongowie. Nocleg w Zhaoxing.
11 dzień Zhaoxing / Sanjiang / Longsheng
Przejazd (ok. 3 godz.) przez niewielkie miasteczko Sanjiang i przejście przez Most Wiatru i Deszczu w nieodległym Chengyang
(dojazd ok. 1 godz.). Wzniesiony z cedrowych belek most pełni również funkcję świątyni poświęconej duchom rzek. Przejazd do
Longsheng (ok. 1,5 godz. + dojście pieszo ok. 45 min.), wioski mniejszości etnicznych Regionu Autonomicznego Guangxi.
Okolice Longsheng słyną z krajobrazu tarasów ryżowych Smoczego Grzbietu, jednych z najpiękniejszych w całych Chinach.
W wiosce można poznać tradycyjną zabudowę oraz styl życia mniejszości Dong, Zhuang, Miao i Yao. Nocleg w guesthousie
na tarasach ryżowych.
12 dzień Longsheng / Guilin
Spacer po tarasach ryżowych (ok. 2 godz.) m.in. do jednego z punktów widokowych. Przejazd do Guilin początkowo brzegiem
bystrej rzeki Rui, następnie przez pola uprawne pomelo i mandarynek (ok. 2 godz.). Jeśli czas pozwoli krótki przystanek na
plantacji herbaty, gdzie dowiemy się, jaka herbata zapewnia nieśmiertelność i dlaczego najlepsze herbaty chińskie to herbaty
sprzed jasności oraz spróbujemy naparu z kilku cenionych gatunków liści. Po przyjeździe do Guilin, wizyta przy Górze Trąby
Słonia – symbolu miasta. Nocleg w Guilin.
13 dzień Guilin / rejs po rzece Li / Yangshuo
Wycieczka statkiem po rzece Li do miejscowości Yangshuo. Podczas rejsu kilkupokładowym statkiem wycieczkowym zjemy
lunch. Trasa wiedzie wśród malowniczych wapiennych wzgórz o fantazyjnych kształtach, których szczyty odbijają się w wodzie.
Czas wolny by cieszyć się atmosferą urokliwego Yangshuo. Wieczorem fakultatywnie spektakl „Impresja z Yangshuo” –
przedstawienie na wodzie z udziałem setek artystów, autorstwa słynnego reżysera Zhang Yimou. Nocleg w Yangshuo.
14 dzień Yangshuo / Guilin
Czas wolny w Yangshuo, który można przeznaczyć na przejażdżki rowerowe lub ostatnie zakupy na ulicy Zachodniej. Transfer
na lotnisko w Guilin. Wylot do Warszawy z przesiadką.
15 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.

01.05 - 15.05.2020

CYUG-5/20

6480 PLN + 1340 USD*

340 USD*

14.08 - 28.08.2020

CYUG-8/20

6480 PLN + 1340 USD*

340 USD*

10.10 - 24.10.2020

CYUG-10/20

6480 PLN + 1340 USD*

340 USD*

* 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 - Lijiang i Guilin - Warszawa przez jeden z
portów lotniczych oraz przeloty na trasach wewnętrznych.
2. Przejazdy wg programu pociągiem (miejsca siedzące na trasie Dali Kunming - Kaili), autokarami lub mikrobusami.
3. Zakwaterowanie w hotelach **** w pokojach 2-os. z łazienką i klimatyzacją
(2 osoby w pokoju), w Zhaoxing i Longsheng w guesthousach.
4. Bilety wstępu do obiektów wymienionych w programie.
5. Opiekę polskiego pilota na całej trasie wycieczki i lokalnych
przewodników w czasie zwiedzania.
6. Posiłki (ilość wskazuje cyfra w ikonce przy każdym dniu programu) wraz
z jedną szklanką napoju (lokalne piwo, cola) do lunchu / kolacji.
7. Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób
przewlekłych), NNW i bagażu.
8. Opłaty lotniskowe oraz opłaty za wystawienie biletów.
9. Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
10. Podatek VAT.

Cena nie obejmuje:
1. Wizy do Chin (445 PLN, płatne w Polsce).
2. Dodatkowych napojów do posiłków i dodatkowych posiłków.
3. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców (65 USD
płatne w Chinach).
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.
Ubiegając się o wizę chińską należy osobiście złożyć dokumenty
i odciski palców w Chińskim Centrum Wizowym w Warszawie.
Z obowiązku zwolnione są osoby poniżej 14 r.ż. i powyżej 70 r.ż.

Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie.
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