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Krótkie zwiedzanie przy min. 2 uczestnikach! To rozwiązanie idealne dla osób podróżujących biznesowo
Kraju Środka!
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WIZYTA W MUZEUM
NIKÓW
TERAKOTOWYCH WOJOW
(XI`AN)

3 dni/2 noce
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2. Ceny biletów wstępów oraz napiwków podane są w kwocie min. Mogą one ulec
Uwagi:
zmianie (potwierdzenie ostatecznej kwoty przed wylotem).
1. Przy wyjazdach do Chin polskich obywateli obowiązuje posiadanie wiz wyjazdowych. Konsorcjum Polskich Biur Podróży pośredniczy w załatwianiu wiz. Aktualny
3. Programy możliwe do kalkulacji już od minimum 2 uczestników z anglojęzyczną
koszt pośrednictwa wynosi 150 PLN/os./wiza. Do wizowania wymagany jest paszobsługą.
port ważny min. 6 miesięcy, zdjęcie paszportowe, wypełniony wniosek
wizowy.
4.Ceny skalkulowane z kursem 1 usd = 3,1 zł. Do ostatecznego potwierdzenia na
www.twojepodroze.com.pl
Koszt wizy to 220 PLN/os./wiza.
minimum 30 dni przed wylotem, po kursie sprzedaży usd z Banku PekaO SA.
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CHINY

„Chiny to kraj, który fascynuje i urzeka bogactwem kultury i niezwykłą historią. Skarby tajemniczego
Państwa Środka – przez lata skrywane przed oczami świata – stały
się dostępnie dla wszystkich. Każdego roku przyjeżdżają tu miliony
turystów, którzy podążając śladami
niezliczonych reliktów przeszłości,
poddają się urokowi sztuki, tradycji
i piękna tego miejsca. Nawet krótki
pobyt dostarcza im niezapomnianych wrażeń – ta jedna z najstarszych cywilizacji świata oczarowuje
bowiem każdego, kto ma okazje się
z nią zetknąć.”

Chiny, Chińska Republika Ludo-

wa, państwo położone w środkowej i północnej części kontynentu
azjatyckiego, nad Morzem Chińskim, Morzem Żółtym, pomiędzy
Koreą Północną i Wietnamem.
Chiny graniczą z Rosją, Mongolią, Koreą, Wietnamem, Laosem,
Myanmarem, Indiami, Bhutanem,
Nepalem, Afganistanem, Tadżykistanem, Kirgizją i Kazachstanem.
Jest to trzeci co do wielkości kraj na
świecie (po Rosji, Kanadzie). Obszar 9 571 960 km2 (bez Tajwanu).
W Chinach mieszka ok. 1,3 miliarda
mieszkańców, co stanowi niemal
jedną piątą ziemskiej populacji.
Stolica: Pekin
Czas: GMT + 5 h, bez zmian na letni i
zimowy
Języki: chiński – dialekty: mandaryński, yue (kantoński), wu (szanghajski),
minbei (Fuzhou) i inne
Religia: głównie taoizm i buddyzm,
islam 2–3%, chrześcijaństwo 1%, kraj
oficjalnie ateistyczny
Waluta: juan (zwany też ren min bi,
RMB) dzieli się na 10 jiao i 100 fenów.
1 USD = ok. 7 yuanów
Cudzoziemcy przebywający w Chinach płacą w yuanach. Najłatwiej jest
wymienić dolary amerykańskie. Euro
jest rzadziej używane.
Karty kredytowe: są akceptowane
w hotelach, niektórych restauracjach
i domach towarowych. Pieniądze
można pobrać w bankomatach oraz
Bank of China.

INFORMACJE
OGÓLNE

Elektryczność: 220 V, 50Hz. Czasami
potrzebne są adaptery (wtyczki z płaskimi bolcami), jednak w większości
hoteli nie są one wymagane. Z reguły
hotele w recepcji proponują wypożyczenie adapterów.
Wiza, przepisy wjazdowe:
Aby otrzymać jednokrotną wizę turystyczną do Chin należy posiadać
paszport (paszport musi być ważny
minimum 6 miesięcy od daty powrotu
z Chin oraz posiadać co najmniej jedną
wolną stronę na wizę), uzupełniony
wniosek wizowy, jedna fotografia
czarnobiała lub kolorowa (jak do paszportu), bilet lub kserokopię biletu do
Chin albo wydruk potwierdzający rezerwację, kopię rezerwacji hotelu. Osoby,
które wyjeżdżają na wycieczkę zorganizowaną przez Trade & Travel Company
– Konsorcjum Polskich Biur Podróży,
zamiast biletów mogą okazać potwierdzenie uczestnictwa w wycieczce oraz
program imprezy. Polacy nie potrzebują wiz wjazdowych do Hongkongu
i Macao, jeżeli ich pobyt nie przekroczy
3 miesięcy. Wiza jest obecnie wydawana tylko z ważnością 3 miesiące.
Opłata wizowa wynosi 220 PLN (tryb
normalny 3 dni robocze), 270 PLN (tryb
ekspresowy – na następny dzień roboczy), 320 PLN (tryb błyskawiczny – wiza
gotowa w dniu złożenia wniosku, tylko
w uzasadnionych przypadkach). Trade & Travel Company – Konsorcjum
Polskich Biur Podróży pośredniczy w
uzyskaniu wizy. Koszt pośrednictwa
wizowego to 150 zł/Osoba.
Zdrowie: Przy wjeździe do Chin nie
są wymagane żadne szczepienia
ochronne. Poza interiorem (Tybet,
Xinjiang, Gansu, Qinghai, Mongolia
Wewnętrzna, część Syczuanu, Guizhou i Yunnanu) opieka medyczna
nie stanowi problemu. W wielkich
miastach funkcjonują szpitale wszystkich specjalności wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę medyczną. Opłata za wizytę u lekarza wynosi
od 20 do 60 USD, doba w szpitalu
kosztuje od 60 do 200 USD. Koszty
operacji od kilkuset USD wzwyż. Nie
jest wskazane picie wody z kranu.
Zakupy, ceny, sklepy: Alkohol
(jiu, czyt. dziou) – Piwo (pi jiu) 0,6 l

w sklepie 2–10 RMB, Wino (pu tao jiu)
ok. 45 RMB, danie w taniej restauracji
– 5–30 RMB, pieczywo 1–5 RMB,
kartka pocztowa 5 RMB, dostęp do
Internetu w kafejce 2–6 RMB/godz.
Ceny na targowiskach są znacznie
niższe niż w Polsce, powszechnie
przyjęte jest targowanie się, także
w małych sklepach. Usługi pocztowe są świadczone przez urzędy
pocztowe jak również przez niektóre
hotele. Rozmowy międzymiastowe
i międzynarodowe można prowadzić
bezpośrednio z pokoju hotelowego.
Najlepiej dzwonić pomiędzy godziną
21 a 7 rano, koszt rozmowy jest wówczas o połowę tańszy. W większości
urzędów telekomunikacyjnych, kiosków oraz hoteli można kupić karty
telefoniczne do rozmów międzymiastowych i międzynarodowych. Minuta rozmowy z Polską ok. 9 RMB.
Poza Pekinem mogą występować
problemy z połączeniami z telefonów komórkowych wszystkich operatorów.
Pogoda: Klimat Chin, ze względu na
ogromny obszar, jaki zajmują, jest
zróżnicowany. Obszar Chin przynależy do 3 stref klimatycznych: umiarkowanej, podzwrotnikowej i zwrotnikowej. W południowo– wschodnich
i środkowych Chinach jest gorąco
i wilgotno, na północy i wschodzie
sucho, a im dalej na zachód w głąb
kraju – skrajnie sucho ze względu na
klimat kontynentalny. W lecie prawie
na całym terenie Państwa Środka
temperatura nierzadko dochodzi do
40 stopni C. Zimą północ kraju jest
mroźna. Środkowe Chiny (do których zalicza się m.in. Szanghaj) w zimie są także chłodne, lecz, w przeciwieństwie do raczej suchej północy,
często występują tam opady. Na południu Chin zimy są ciepłe – średnia
temperatur to około 15 stopni.
Co zabrać? Latem wystarczy lekka
odzież bawełniana, zawsze przyda
się również coś cieplejszego nawet
w najgorętszym okresie. Dodatkowo
warto mieć w walizce środki przeciw
owadom, okulary przeciwsłoneczne,
a także okrycie chroniące przed opadami.

www.rezerwujwakacje.com.pl

Rady praktyczne: Nie wolno fotografować ani filmować obiektów
wojskowych. Podobnie, jak w wielu
innych krajach, w niektórych muzeach, świątyniach robienie zdjęć jest
zabronione lub płatne.
Adresy i telefony:
Ambasada RP w Pekinie
1, Ritan Rd. Beijing, China. Post
Code:100600
Tel: (86)10–65321235
Fax: (86)10–65321745
E–mail:
pekin.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.polandembassychina.net
Konsulat Generalny RP w Hongkongu
Rooms 3505–06, Hopewell Centre
183 Queen’s Road East, Hong Kong
Tel.: (852) 2840 0779, 2840 0814
Fax: (852) 2596 0062
E–mail: kgrphk@netvigator.com
www.hongkongkg.polemb.net
Konsulat Generalny RP w Kantonie
63 Shamian Da Jie, Kanton, 510130
Prowincja Guangdong, P.R. China
Tel.: +86 (20) 8121–9993, 8121–9994
Fax.: +86 (20) 8121–9995
E–Mail:
office@polandguangzhou.com
www.polandguangzhou.com
Konsulat Generalny RP w Szanghaju
618 Jianguo Xilu
200031 Shanghai, PR China
Telefon: (00–8621) 64 33 92 88, 64
33 47 35
Telefon dyżurny: 15 000 444 808
Faks: (00–8621) 64 33 04 17
E–mail:
szanghaj.kg.sekretariat@msz.gov.pl
www.szanghajkg.polemb.net
Ambasada Chińskiej Republiki
Ludowej
ul. Bonifraterska 1, 00–203 Warszawa
tel. (0–22) 831 38 36
fax (0–22) 635 42 11; telex 813589
china pl
Internet: www.chinaembassy.org.pl
Wydział Konsularny
ul. Bonifraterska 1 (wejście od ul. Wałowej)
tel. (0–22) 831 91 29,
fax (0–22) 635 58 45
e-mail:
consular@chinaembassy.org.pl
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CHINY 13 dni

w przekroju

Ramowy program:

Pekin – Kunming – Lijiang – Yanhshuo – Guilin – Szanghaj

Dzień 1: Warszawa

Zbiórka na lotnisku w Warszawie,
odprawa biletowo-paszportowa,
wylot samolotu rejsowego do Pekinu (z międzylądowaniem w jednym
z europejskich portów lotniczych).

Dzień 2: Pekin

Przylot do Pekinu. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu
i krótki odpoczynek, a następnie
zwiedzanie Świątyni Nieba – jednego z największych symboli Pekinu. Powitalna kolacja w lokalnej
restauracji z pokazem tańca.

Dzień 3: Pekin – Wielki Mur

4

Śniadanie. Wyprawa na Wielki Mur
i zwiedzanie grobowca jednego
z cesarzy dynastii Mingów. Wizyta
w warsztacie chińskiego rzemiosła
– Cloisonne, a następnie wizyta
w chińskim centrum zielarskim,
gdzie będzie możliwość doświad-

czenia sztuki chińskiego masażu.
Powrót do Pekinu. Kolacja w jednej
z lokalnych restauracji.

Dzień 4: Pekin

Śniadanie. Pobyt na Placu Niebiańskiego Spokoju – największy chiński plac miejski. Następnie zwiedzanie Zimowego Pałacu Cesarskiego
– Zakazanego Miasta. Następnie
obejrzenie pokazu produkcji i zapoznanie z kulturą pereł. Kolacja (słynna kaczka po pekińsku).

Dzień 5: Kunming

Śniadanie, transfer na lotnisko.
Przelot do Kunming, miasta wiecznej wiosny, transfer do hotelu i czas
na krótki odpoczynek, następnie
wizyta w Yuantong – wiekowa
budowla, rozbudowana w XIV stuleciu, skrywająca wspaniałe ogrody. Zwiedzanie bazaru z lokalnymi
kwiatami i ptakami. Kolacja.

Dzień 6: Kunming

Wizyta w Kamiennym Lesie jest to
obowiązkowy przystanek dla turystów, tworzą go oryginalne formacje skalne, mierzące od 5 do 30 m
wysokości. Z miejscem tym wiąże
się legenda nieszczęśliwej miłości.
Kolacja po powrocie do Kunming.

Dzień 7: Lijiang

Lot do Lijiang, miasto wznosi się 2400
m n.p.m. a nad nim dominuje Śnieżna
Góra Nefrytowego Smoka. Wizyta nad
Stawem Czarnego Smoka i wizyta w
Instytucje Naukowym Dongba, gdzie
naukowcy tłumaczą stare sakralne
manuskrypty. Znajduje się tu również
sala wystawowa oraz Wieża Pięciu
Feniksów z muzeum i posągiem boga
wojny Naxi, Sanduo. Kolacja i zabawa
w jednym z nocnych barów.

Dzień 8: Kunming – Guilin

Śniadanie. Lot do Kunming. Wizy-

www.twojepodroze.com.pl

ta na Zachodnich Wzgórzach, 26
km na zachód od miasta. Spacer
stromym szlakiem, czasem poprowadzonym tuż nad przepaścią,
prowadzący do Bramy Smoka
i Pawilonu Trzech Czystych, poświęconego trzem mistrzom taoizmu
(Laozi, Nefrytowy Cesarz i Żółty Cesarz). Następnie przelot do Guilin,
transfer do hotelu, zakwaterowanie
i kolacja.

Dzień 9: Rejs – Yanhshuo

Rejs po rzece Lijiang, a następnie
wizyta w starożytnym mieście Yangshuo. Kolacja w lokalnej restauracji. Nocleg.

Dzień 10: Guilin – Szanghaj

Transfer do Guilin. Zwiedzanie Góry
Fobo i Wzgórza Trąby Słoniowej,
a następnie wizyta w Jaskini Trzcinowej Fujarki. Następnie lot do
Szanghaju, kolacja i nocleg.

© KONSORCJUM POLSKICH BIUR PODRÓZY CHINY

Dzień 11: Szanghaj

Śniadanie. Zwiedzanie Starego
Miasta oraz Starej Świątyni Miasta Boga. Później pobyt w Świątyni Nefrytowego Buddy – jest to
jedna z niewielu świątyń buddyjskich w mieście. Następnie zwiedzanie miasta Bund( Nadbrzeże),
kolacja.

Dzień 12: Szanghaj

Śniadanie. Wizyta w Światowym
Centrum Finansowym, jest to jeden
z najwyższych budynków – 492 m.
Po południu pobyt na ulicy handlowej Nanjing, możliwość zrobienia
zakupów na lokalnym bazarze, pożegnalna kolacja.

Dzień 13: Szanghaj
– Warszawa

Śniadanie. Odlot do Polski (przez
jeden z portów europejskich). Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy.

Terminy gwarantowane Osoba w pokoju 2-os.
04.03 – 16.03. 2015
8790 zł
14-26.05.2015
8890 zł
01.07 – 13.07.2015
9090 zł
12.08 – 24.08. 2015
9090 zł
14.10 – 26.10. 2015
8790 zł
09.03 – 21.03.2016
8790 zł
27.04 – 09.05.2016
8890 zł
06.07 – 18.07.2016
9090 zł
10.08 – 22.08.2016
9090 zł
28.09 – 10.10.2016
8790 zł

Dopłata do pokoju 1-os.
900 zł
1000 zł
1000 zł
1000 zł
900 zł
900 zł
1000 zł
1000 zł
1000 zł
900 zł

Cena zawiera: bilet lotniczy Warszawa-Pekin/Szanghaj-Warszawa w kwocie 2600 PLN/os. dorosła, zakwaterowanie w hotelu 3* w pokoju 2 osobowym, wyżywienie: śniadania oraz kolacje (1 szklanka napoju np. napoje słodkie, lokalne piwo, woda
mineralna), transfer autokarem z klimatyzacja, bilet lotniczy na trasie Pekin/Kunming/Lijiang/Kunming/Guilin/Szanghaj,
udział w programie zwiedzania, opiekę anglojęzycznego przewodnika oraz polskiego pilota (przy wyjazdach grupowych
min. 16 os.), ubezpieczenie NW i KL, bagaż, od chorób przewlekłych. Cena nie zawiera: biletów wstępów do zwiedzanych
obiektów (w kwocie min. 230 USD/Osoba), napiwków (w kwocie min. 90 USD/ Osoba), wydatków własnych.

www.rezerwujwakacje.com.pl
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CHINY 16 dni

z Tybetem

Ramowy program:

Pekin – Wielki Mur – Xi`an – Chengdu – Tybet – Zhujiajiao – Szanghaj

Dzień 1: Warszawa

Zbiórka na lotnisku w Warszawie,
odprawa biletowo-paszportowa,
wylot samolotu rejsowego do Pekinu (z międzylądowaniem w jednym
z europejskich portów lotniczych).

Dzień 2: Pekin

Przylot do Pekinu. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu
i krótki odpoczynek, a następnie
wizyta w Letnim Pałacu z licznymi
cesarskimi pawilonami wkomponowanymi w piękno naturalnego
krajobrazu. Powitalna kolacja w lokalnej restauracji z pokazem tańca.

Dzień 3: Pekin – Wielki Mur
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Śniadanie. Wyprawa na Wielki Mur
i zwiedzanie grobowca jednego
z cesarzy dynastii Mingów. Wizyta
w warsztacie chińskiego rzemiosła
– Cloisonne, a następnie wizyta w
chińskim centrum zielarskim, gdzie
będzie możliwość doświadczenia

sztuki chińskiego masażu. Powrót
do Pekinu. Kolacja w jednej z lokalnych restauracji.

Dzień 4: Pekin – Xi`an

Pobyt na Placu Niebiańskiego
Spokoju – największy chiński plac
miejski, a następnie zwiedzanie
Zimowego Pałacu Cesarskiego
– Zakazane Miasto. Zwiedzanie
Świątyni Nieba – jeden z największych symboli Pekinu. Następnie
obejrzenie pokazu produkcji pereł. Wczesna kolacja, a następnie
transfer na stację kolejową w Pekinie i przejazd nocnym pociągiem
do Xi’an ( 4 osoby w przedziale,
miejsca sypialne).

Dzień 5: Xi`an

Przyjazd do Xi’an, śniadanie w hotelu i zakwaterowanie. Wizyta w
Wielkim Meczecie, zwiedzanie Starego Miasta. Kolacja w lokalnej restauracji.

Dzień 6: X i`an – Chengdu

Wizyta w Muzeum Armii Terakotowej, jedna z najciekawszych atrakcji turystycznych. Armia ta miała
bronić dostępu do grobowca cesarza Qin. Następnie zwiedzanie
Wielkiej Pagody Dzikiej Gęsi –
symbolu Xi’an, wczesna kolacja,
a później podróż pociągiem do
Chengdu.

Dzień 7: Chengdu

Przyjazd do Chendgu i śniadanie,
transfer na Górę Leshan, a następnie wycieczka łodzią motorową,
by zobaczyć Wielkiego Buddę.
Później transfer na Górę Emi, jedną ze świętych gór Chin. Zakwaterowanie i kolacja w klasztorze
(wszystkie dania będą podawane
bez mięsa). Jeśli w świątyni odbywać się będzie ceremonia i będzie
ona zamknięta dla turystów, to noc
spędzimy w hotelu u podnóża Góry
Emi.

www.twojepodroze.com.pl

Dzień 8: Chengdu

Zwiedzanie świątyni Wannian na
Górze Emi, a następnie powrót do
Chengdu i wycieczka do Centrum
Ochrony Pandy. Kolacja.

Dzień 9: Tybet

Lot do Tybetu (Lhasa). Następnie
transfer do hotelu. Czas na odpoczynek i aklimatyzację. Kolacja.

Dzień 10: Tybet

Wizyta w Pałacu Potala, a następnie zwiedzanie Świątyni Johkang.
Kolacja.

Dzień 11: Tybet

Zwiedzanie Świątyni Drepung, Norbulinka. Następnie pobyt w Świątyni Sera. Kolacja.

Dzień 12: Tybet

Pobyt nad Jeziorem Yomdruk. Następnie podróż do tybetańskiej
wioski. Kolacja.

© KONSORCJUM POLSKICH BIUR PODRÓZY CHINY

Dzień 13: Szanghaj

Po śniadaniu, transfer na lotnisko
oraz lot do Szanghaju przez Chengdu. Następnie wizyta w tamtejszym
Muzeum Miasta, kolacja w lokalnej
restrauracji.

Dzień 14: Zhujiajiao – Szanghaj

Zwiedzanie Miasta Wodnego – Zhujiajiao, następnie powrót do Szanghaju.
Spacer ulicą handlową Nanjing. Kolacja.

Dzień 15: Szanghaj

Wizyta w Świątyni Nefrytowego
Buddy– jedna z niewielu świątyń
buddyjskich w mieście. Następnie
zwiedzanie Starego Miasta oraz
Miasta Starej Świątyni Boga. Czas
wolny na zakupy. Kolacja.

Dzień 16: Szanghaj – Warszawa

Śniadanie. Wylot do Polski (przez
jeden z portów europejskich). Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy.

Terminy gwarantowane

Osoba w pokoju 2-os.

Dopłata do pokoju 1-os.

05.03 – 20.03. 2015
06.05 – 21.05.2015
15.07 - 30.07. 2015
8-23.09.2015
04.11 – 19.11.2015
10.03 – 25.03.2016
28.04 – 13.05.2016
14.07 – 29.07.2016
01.09 – 16.09.2016
03.11 – 18.11.2016

9390 zł
9590 zł
9790 zł
9590 zł
9390 zł
9390 zł
9590 zł
9790 zł
9590 zł
9390 zł

1100 zł
1200 zł
1200 zł
1200 zł
1100 zł
1100 zł
1200 zł
1200 zł
1200 zł
1100 zł

Cena zawiera: bilet lotniczy Warszawa-Pekin/Szanghaj-Warszawa w kwocie 2600 PLN/os. dorosła, zakwaterowanie w hotelu 3* w pokoju 2 osobowym, wyżywienie: śniadania oraz kolacje (1 szklanka napoju np. napoje słodkie, lokalne piwo, woda
mineralna), transfer autokarem z klimatyzacja, bilet kolejowy na przejazd pociągiem na trasie Pekin/Xi`an/Chengdu, bilet
lotniczy na trasie Chengdu/Lhasa/Chendgu/Szanghaj, udział w programie zwiedzania wraz z rejsem, opiekę anglojęzycznego przewodnika oraz polskiego pilota (przy wyjazdach grupowych min. 16 os.), ubezpieczenie NW i KL, bagaż, od chorób
przewlekłych. Cena nie zawiera: biletów wstępów do zwiedzanych ob iektów (w kwocie min. 250 USD/Osoba), napiwków (w
kwocie min. 110 USD/Osoba), wydatków własnych.

www.rezerwujwakacje.com.pl
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CHINY 10 dni

z rejsem
po Rzece
Jangcy

Ramowy program:

Pekin – Wielki Mur – Zhengzhou – Chongqing – Szanghaj

Dzień 1: Warszawa

Zbiórka na lotnisku w Warszawie,
odprawa biletowo-paszportowa,
wylot samolotu rejsowego do Pekinu (z międzylądowaniem w jednym
z europejskich portów lotniczych).

Dzień 2: Pekin

Przylot do Pekinu, spotkanie z lokalnym przewodnikiem, następnie
transfer do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu i krótki odpoczynek,
a następnie zwiedzanie Letniego
Pałacu. Powitalna kolacja w jednej
z lokalnych restauracji.
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Dzień 3: Pekin – Wielki Mur

Śniadanie. Wyprawa na Wielki Mur
i zwiedzanie grobowca jednego

z cesarzy dynastii Mingów. Wizyta
w warsztacie chińskiego rzemiosła
– Cloisonne, a następnie wizyta w
chińskim centrum zielarskim, gdzie
będzie możliwość doświadczenia
sztuki chińskiego masażu. Powrót
do Pekinu. Kolacja w jednej z lokalnych restauracji.

Dzień 5: Chongqing

Dzień 4: Pekin – Zhengzhou

Dzień 6: Rejs

Śniadanie. Wizyta na Placu Niebiańskiego Spokoju, największym
chińskim placu miejskim, a następnie zwiedzanie Zimowego Pałacu
Cesarskiego w Zakazanym Mieście.
Później wizyta w Świątyni Nieba
– jednego z największych symboli
Pekinu. Udział w pokazie produkcji
pereł. Kolacja w lokalnej restauracji.

Śniadanie. Transfer na lotnisko,
odprawa paszportowo-bagażowa
oraz wylot do Chongqing, miasta
położonego na skalistym cyplu, co
stanowi rzadkość wśród chińskich
miast. Zaokrętowanie na statek.
Rozpoczęcie rejsu po Rzece Jangcy.
Śniadanie. W trakcie rejsu wizyta
w Mieście Duchów lub inaczej w
Mieście Diabła. Od czasów Dynastii Tang (618–907) w tutejszych
świątyniach przechowuje się statuetki demonów i Diabłów. Turyści
mogą dojechać kolejką do kilku
Świątyń (ocalałych z powodzi), niekiedy przypominających jarmarczne

www.twojepodroze.com.pl

stoiska w czasie karnawału, z wizerunkami duchów, demonów czy
groteskowych scen tortur. Rejs.

Dzień 7: Rejs
Rejs.

Dzień 8: Rejs

Przybycie nad Wielką Tamę i zwiedzanie Zapory Trzech Przełomów.
Jest to jeden z najodważniejszych
projektów hydrotechnicznych. Jej
zadaniem jest usprawnienie żeglugi oraz powstrzymanie powodzi.
W programie jest oglądanie placu
budowy, gdzie na zmiany pracuje
przez całą dobę 20–30 tys. robotników. Następnie transfer do Yichang
i lot do Szanghaju. Zwiedzanie
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dzielnicy Bund (Nadbrzeże), kolacja w jednej z lokalnych restauracji.
Czas na nocleg.

Dzień 9: Szanghaj

Śniadanie. Zwiedzanie Starego
Miasta oraz Starej Świątyni Miasta
Boga. Wizyta w Świątyni Nefrytowego Buddy – jedna z niewielu
świątyń buddyjskich w mieście.
Po południu zwiedzanie ulicy handlowej Nanjing, kolacja w jednej
z lokalnych restauracji.

Dzień 10: Szanghaj – Warszawa

Śniadanie. Wylot do Polski (przez
jeden z portów europejskich). Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy.

Terminy gwarantowane

Osoba w pokoju 2-os.

Dopłata do pokoju 1-os.

15-24.04.2015
17-26.06.2015
12-21.08.2015
21.10 – 30.10.2015
06.11 – 15.11.2015
30.03 – 08.04.2016
11.05 – 20.15.2016
27.07 – 05.08.2016
14.09 – 23.09.2016
19.10 – 28.10.2016

7250 zł
7350 zł
7550 zł
7250 zł
7250 zł
7250 zł
7350 zł
7550 zł
7550 zł
7250 zł

1500 zł
1600 zł
1700 zł
1500 zł
1500 zł
1500 zł
1600 zł
1700 zł
1700 zł
1500 zł

Cena zawiera: bilet lotniczy Warszawa-Pekin/Szanghaj-Warszawa w kwocie 2600 PLN/os. dorosła, zakwaterowanie w hotelu 3* w pokoju 2 osobowym, wyżywienie: śniadania oraz kolacje (1 szklanka napoju np. napoje słodkie, lokalne piwo, woda
mineralna), transfer autokarem z klimatyzacja, bilet lotniczy na trasie Pekin/Chongqing, Yichang/Szanghaj, udział w programie zwiedzania wraz z rejsem 4* (podczas rejsu pełne wyżywienie), opiekę anglojęzycznego przewodnika oraz polskiego
pilota (przy wyjazdach grupowych min. 16 os.), ubezpieczenie NW i KL, bagaż, od chorób przewlekłych. Cena nie zawiera:
biletów wstępów do zwiedzanych obiektów (w kwocie min. 70 USD/Osoba), napiwków (w kwocie min. 70 USD/Osoba), wydatków własnych.

www.rezerwujwakacje.com.pl
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Kultura 16 dni

i historia

Ramowy program:

Pekin – Wielki Mur – Xi`an – Luoyang – Nanjing – Wuxi – Suzhou – Luzhi – Szanghaj

Dzień 1: Warszawa

Zbiórka na lotnisku w Warszawie,
odprawa biletowo-paszportowa, wylot samolotu rejsowego do Pekinu
(z międzylądowaniem w jednym z europejskich portów lotniczych).

Dzień 2: Pekin
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Przylot do Pekinu. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu
i krótki odpoczynek, a następnie
wizyta w Letnim Pałacu z licznymi
cesarskimi pawilonami wkomponowanymi w piękno naturalnego
krajobrazu. Powitalna kolacja w lokalnej restauracji.

Dzień 3: Pekin – Wielki Mur

Śniadanie. Wyprawa na Wielki Mur
i zwiedzanie grobowca jednego
z cesarzy dynastii Mingów. Wizyta
w warsztacie chińskiego rzemiosła
– Cloisonne, a następnie wizyta w
chińskim centrum zielarskim, gdzie
będzie możliwość doświadczenia
sztuki chińskiego masażu. Powrót
do Pekinu. Kolacja w jednej z lokalnych restauracji.

Dzień 4: Pekin

Śniadanie. Pobyt na Placu Niebiańskiego Spokoju (największy chiński plac miejski) oraz zwiedzanie

Zimowego Pałacu Cesarskiego
– Zakazanego Miasta. Następnie
zwiedzanie Świątyni Nieba – jednego z największych symboli Pekinu,
a następnie obejrzenie pokazu produkcji i zapoznanie z kulturą pereł .
Kolacja w jednej z restauracji (pieczona kaczka po pekińsku).

Dzień 5: Pekin – Xi`an

Śniadanie. Wizyta w Świątyni Lamy, jednej z najbardziej znanych w
Pekinie świątyń lamaistycznych.
Odwiedzimy również Świątynię
Konfucjusza, która wybudowana
została w 1302 roku.Czas wolny

www.twojepodroze.com.pl

na zakupy na bazarze, wczesna kolacja. Następnie transfer na stację
kolejową w Pekinie i przejazd nocnym pociągiem do Xi`an,(4 osoby
w przedziale, miejsca sypialne).

Dzień 6: Xi`an

Poranny przyjazd do Xi`an, zakwaterowanie i śniadanie w hotelu.
Zwiedzanie Wielkiej Pagody Dzikiej Gęsi – symbolu Xi`an i Murów
Starego Miasta. Następnie wizyta
w Muzeum Armii Terakotowej, jest
to jedna z najciekawszych atrakcji
turystycznych. Armię tę stanowili
wojownicy na koniach, łucznicy,
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żołnierze piechoty. Następnie wizyta w Wielkim Meczecie, miejscu
kultu religijnego wyznawców islamu. Kolacja w lokalnej restauracji.

Dzień 7: Xi`an – Luoyang

Śniadanie. Przejazd pociągiem ekspresowym do Luoyang. To czas
na krótki odpoczynek, a przede
wszystkim podziwianie krajobrazu
za oknem. Po przyjeździe do Louyang transfer na kolację. Kolacja w
lokalnej restauracji.

Dzień 8: Luoyang

Śniadanie. Zwiedzanie Groty Long-

men czyli Groty Smoczych Wrót. Jest
to kompleks świątyń skalnych wykuwanych w klifie, powstawał ponad
200 lat, od V do VII wieku. Świątynie
w Longmen poświęcone są Buddzie,
indyjskiemu księciu, którego nauki
stały się podstawą buddyzmu. W
latach 1915–1916 władze miasta oceniły, że groty zawierają 97306 figur
buddów. Jednak ostatnie liczenie
wykazało, że jest ich 142289. Nocleg
i kolacja w Louyang.

Dzień 9: Luoyang

Śniadanie. Zwiedzanie klasztoru Shaolin, miejsca powstania

www.rezerwujwakacje.com.pl
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Kultura i historia
sztuki walki m.in. Kung–fu. Spotkanie
z mnichami i możliwość zobaczenie ich
treningu. Następnie kolacja i przejazd nocnym pociągiem do Nanjing (4 osoby w
przedziale, miejsca sypialne).

Dzień 10: Nanjing

Przyjazd do Nanjing, śniadanie, a następnie
zakwaterowanie w hotelu. Czas na krótki
odpoczynek. Po południu wizyta w Mauzoleum Sun Yat Sena, założyciela Republiki
Chińskiej. Następnie zwiedzanie Starego
Miasta, kolacja w lokalnej restauracji.
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Dzień 11: Wuxi

Transfer do Wuxi, wizyta w ogrodzie Liyu-

an oraz przejazd nad Jezioro Taihu. Następnie pobyt w lokalnym ogrodzie herbacianym. Kolacja.

Dzień 12: Suzhou

Transfer do Suzhou, pobyt w Ogrodzie Mistrza Sieci, jest to jeden z najpiękniejszych
przykładów chińskiej sztuki projektowania
ogrodów, a także wizyta w Fabryce Jedwabiu i Hafciarstwa. Kolacja.

Dzień 13: Luzhi – Szanghaj

Transfer do Luzhi na wycieczkę krajoznawczą łodzią wzdłuż kanału a następnie transfer do Szanghaju na kolację
i nocleg.

www.twojepodroze.com.pl

Dzień 14: Szanghaj

Zwiedzanie ulicy handlowej Nanjing oraz Placu Ludowego. Po południu wizyta w World
Financial Center – w jednym z najwyższych
budynków świata oraz dzielnicy Bund (Nadbrzeże). Kolacja.

Dzień 15: Szanghaj

Zwiedzanie Starego Miasta oraz Starej
Świątyni Miasta Boga. Czas wolny na zakupy. Pożegnalna kolacja.

Dzień 16: Szanghaj– Warszawa

Śniadanie. Wylot do Polski (przez jeden
z portów europejskich). Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy.
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Terminy gwarantowane

Osoba w pokoju 2-os.

Dopłata do pokoju 1-os.

23.04-08.05.2015
02.06 – 17. 06. 2015

6550 zł
6350 zł

1000 zł
800 zł

29.07 – 13.08.2015
02.09 – 17.09.2015
30.09 – 15. 10. 2015
03-18.11.2015
24.03 – 08.04.2016
12.05 – 27.05.2016
07.07 – 22.07.2016
15.09 – 30.09.2016
13.10 – 28.10.2016
10.11 – 25.11.2016

6550 zł
6450 zł
6190 zł
6190 zł
6550 zł
6550 zł
6550 zł
6450 zł
6190 zł
6190 zł

900 zł
800 zł
750 zł
750 zł
1000 zł
900 zł
900 zł
800 zł
750 zł
750 zł

Cena zawiera: bilet lotniczy Warszawa-Pekin/Szanghaj-Warszawa w kwocie 2600 PLN/os. dorosła, zakwaterowanie w hotelu 3* w pokoju 2 osobowym, wyżywienie: śniadania oraz kolacje (1 szklanka napoju np. napoje słodkie, lokalne piwo, woda
mineralna), transfer autokarem z klimatyzacja, bilet kolejowy na przejazd pociągiem na trasie Pekin/Xi`an/Luoyang/Nanjing, udział w programie zwiedzania, opiekę anglojęzycznego przewodnika oraz polskiego pilota (przy wyjazdach grupowych
min. 16 os.), ubezpieczenie NW i KL, bagaż, od chorób przewlekłych. Cena nie zawiera: biletów wstępów do zwiedzanych
obiektów (w kwocie min. 270 USD/Osoba), napiwków (w kwocie min. 120 USD/Osoba), wydatków własnych.
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Od Pekinu

przez Szanghaj do Hon

Ramowy program:

Pekin – Wielki Mur – Szanghaj – Guilin – Yengshuo – Hongkong

Dzień 1: Warszawa

Zbiórka na lotnisku w Warszawie,
odprawa biletowo-paszportowa,
wylot samolotu rejsowego do Pekinu (z międzylądowaniem w jednym
z europejskich portów lotniczych).

Dzień 2: Pekin

Przylot do Pekinu. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu
i krótki odpoczynek, a następnie
wizyta w Letnim Pałacu z licznymi
cesarskimi pawilonami wkomponowanymi w piękno naturalnego
krajobrazu. Powitalna kolacja w lokalnej restauracji z pokazem tańca.
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Dzień 3: Pekin – Wielki Mur

Śniadanie. Wyprawa na Wielki Mur

i zwiedzanie grobowca jednego
z cesarzy dynastii Mingów. Wizyta
w warsztacie chińskiego rzemiosła
– Cloisonne, a następnie wizyta
w chińskim centrum zielarskim,
gdzie będzie możliwość doświadczenia sztuki chińskiego masażu.
Powrót do Pekinu. Kolacja w jednej
z lokalnych restauracji.

Dzień 4: Pekin

Śniadanie. Zwiedzanie Placu Niebiańskiego Spokoju, największego
chińskiego placu miejskiego oraz
Zakazane Miasto. Zwiedzanie Zimowego Pałacu Cesarskiego. Wizyta w Świątyni Nieba – jednego
z największych symboli Pekinu,
a następnie pokaz produkcji i za-

poznanie z kulturą pereł. Kolacja
w postaci pieczonej kaczki w jednej
z pekińskich restauracji.

Dzień 5: Pekin – Szanghaj

Śniadanie. Wizyta w Świątyni Lamy – jednej z najbardziej znanych
w Pekinie świątyń lamaistycznych.
Następnie czas wolny na zakupy
na bazarze. Wczesna kolacja, a następnie transfer na stację kolejową
na nocny pociąg do Szanghaju (4
osoby w przedziale, miejsca sypialne).

Dzień 6: Szanghaj

Przyjazd do Szanghaju, transfer do
hotelu na śniadanie, zakwaterowanie i czas na krótki odpoczynek.

www.twojepodroze.com.pl

Następnie zwiedzanie Placu Ludowego, dzielnicy Bund (Nadbrzeże)
i spacer po ulicy handlowej Nanjing, kolacja w lokalnej restauracji.

Dzień 7: Zhujiajiao – Szanghaj

Wycieczka do miasta wodnego
Zhujiajiao. Następnie zwiedzanie
Muzeum w Szanghaju. Kolacja.

Dzień 8: Szanghaj – Guilin

Zwiedzanie obszaru Starego Miasta. Później pobyt w Świątyni
Nefrytowego Buddy– jedna z niewielu świątyń buddyjskich w mieście. Następnie transfer na lotnisko
i lot do jednego z najpiękniejszych
miast świata– Guilin. Kolacja i nocleg.
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14 dni

ongkongu

Dzień 9: Yengshuo

Rejs po rzece Lijiang, a następnie
wizyta w starożytnym mieście Yangshuo. Kolacja.

Dzień 10: Guilin

Transfer powrotny do Guilin, zwiedzanie Góry Fobo i Wzgórza Trąby Słoniowej, a następnie wizyta
w Jaskini Trzcinowej Fujarki, kolacja
w lokalnej retsrauracji.

Dzień 11: Hongkong

Lot do Kantonu, wizyta w Akademi Rodzin Chen. Następnie pobyt
na wyspie Shamian. Podróż pociągiem pośpiesznym do Hong
Kongu, zakwaterowanie w hotelu
i nocleg.

Dzień 12: Hongkong

Półdniowa wycieczka po Hongkongu i zwiedzanie: szczytu Victoria,
portu Abardeen, a następnie czas
wolny na zakupy.

Dzień 13: Hongkong

Czas wolny na zwiedzanie miasta
i zakupy.

Dzień 14: Hongkong
– Warszawa

Śniadanie. Wylot do Polski (przez

jeden z portów europejskich). Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy.

Terminy gwarantowane

Osoba w pokoju 2-os.

Dopłata do pokoju 1-os.

28.04 – 11.05.2015
07.07 – 20.07.2015
15.09 – 28.09. 2015
17.11 – 30.11.2015
29.04 – 12.05.2016
14.06 – 27.06.2016
16.08 – 29.08.2016
11.10 – 24.10.2016

7750 zł
7750 zł
7490 zł
7490 zł
7750 zł
7750 zł
7750 zł
7490 zł

1400 zł
1400 zł
1200 zł
1200 zł
1400 zł
1400 zł
1400 zł
1200 zł

Cena zawiera: bilet lotniczy Warszawa-Pekin/Hongkong-Warszawa w/w kwocie 2700 PLN/os., zakwaterowanie w hotelu 3*
w pokoju 2 osobowym, wyżywienie: śniadania oraz kolacje (1 szklanka napoju np. napoje słodkie, lokalne piwo, woda mineralna), transfer autokarem z klimatyzacja, bilet kolejowy na przejazd pociągiem na trasie Pekin/Szanghaj oraz Guangzhou/
Hongkong, bilet lotniczy na trasie Szanghaj- Guilin- Guangzhou, udzaił w programie zwiedzania, opiekę anglojęzycznego
przewodnika oraz polskiego pilota (przy wyjazdach grupowych min. 16 os.), ubezpieczenie NW i KL, bagaż, od chorób przewlekłych.
Cena nie zawiera: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów (w kwocie min. 140 USD/Osoba), napiwków (w kwocie min.
100 USD/Osoba), wydatków własnych.

www.rezerwujwakacje.com.pl
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Skarby 9 dni

Kultury Chińskiej

Ramowy program:

Pekin – Wielki Mur – Suzhou – Wuzhen – Szanghaj

Dzień 1: Warszawa

Zbiórka na lotnisku w Warszawie,
odprawa biletowo-paszportowa,
wylot samolotu rejsowego do Pekinu (z międzylądowaniem w jednym
z europejskich portów lotniczych).

Dzień 2: Pekin

16

Przylot do Pekinu. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu i krótki odpoczynek, a następnie wizyta
w Letnim Pałacu z licznymi cesarskimi pawilonami wkomponowanymi w piękno naturalnego krajo-

brazu. Powitalna kolacja w lokalnej
restauracji wraz z pokazem tańca.

Dzień 3: Pekin – Wielki Mur

Śniadanie. Wyprawa na Wielki Mur
i zwiedzanie grobowca jednego
z cesarzy dynastii Mingów. Wizyta
w warsztacie chińskiego rzemiosła
– Cloisonne, a następnie wizyta
w chińskim centrum zielarskim,
gdzie będzie możliwość doświadczenia sztuki chińskiego masażu.
Powrót do Pekinu. Kolacja w jednej
z lokalnych restauracji.

Dzień 4: Pekin – Suzhou

Śniadanie. Wizyta na Placu Niebiańskiego Spokoju, największym
chińskim placu miejskim, a następnie zwiedzanie Zimowego
Pałacu Cesarskiego w Zakazanym
Mieście. Pobyt w Świątyni Nieba,
jednym z największych symboli
Pekinu. Udział w pokazie produkcji
pereł. Wczesna kolacja a następnie
transfer na stację kolejową w Pekinie na przejazd nocny do Suzhou
(4 osoby w przedziale, miejsca sypialne).

www.twojepodroze.com.pl

Dzień 5: Suzhou

Poranny przyjazd do Suzhou, jednego z najpiękniejszych miast Państwa Środka, transfer do hotelu na
śniadanie oraz krótki odpoczynek.
Wizyta w ogrodzie Mistrza Sieci,
jednym z najcudowniejszych przykładów chińskiej sztuki projektowania ogrodów, a następnie zwiedzanie Bramy Panmen oraz fabryki
Jedwabiu w Suzhou, kolacja.

Dzień 6: Wuzhen – Hangzhou

Śniadanie. Transfer do antycznego
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miasta wodnego Wuzhen, wycieczka krajoznawcza po Wuzhen, transfer do Hangzhou. Kolacja.

Dzień 7: Hangzhou – Szanghaj

Śniadanie, pobyt nad Jeziorem
Zachodnim, herbata na tarasie
w Lonjing, zwiedzanie Świątyni Lingying, a następnie Wieży 6 Harmonii, transfer do Szanghaju na kolację
oraz nocleg.

Dzień 8: Szanghaj

Śniadanie. Pobyt w ogrodzie Yuyuan, Świątyni Nefrytowego Buddy
– jedna z niewielu świątyń buddyjskich w mieście. Zwiedzanie ulicy
handlowej Nanjing oraz dzielnicy
Bund (Nadbrzeże). Pożegnalna kolacja.

Dzień 9: Szanghaj – Warszawa

Śniadanie. Wylot do Polski (przez
jeden z portów europejskich). Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy.

Terminy gwarantowane

Osoba w pokoju 2-os.

Dopłata do pokoju 1-os.

17.03 – 25.03.2015
28.04-06.05.2015
20.05 – 28.05. 2015
24.06 – 02.07.2015
25.08 – 02.09. 2015
14-22.10.2015
18-26.11.2015
15.03 – 23.03.2016
26.04 – 04.05.2016
17.05 – 25.05.2016
21.06 – 29.06.2016
16.08 – 24.08.2016
27.09 – 05.10.2016
08.11 – 16.11.2016

4990 zł
5490 zł
5190 zł
5190 zł
5490 zł
4990 zł
4990 zł
4990 zł
5490 zł
5190 zł
5190 zł
5490 zł
5490 zł
4990 zł

450 zł
650 zł
550 zł
550 zł
650 zł
450 zł
450 zł
450 zł
650 zł
550 zł
550 zł
650 zł
650 zł
450 zł

Cena zawiera: bilet lotniczy Warszawa-Pekin/Szanghaj-Warszawa w kwocie 2600 PLN/os. dorosła, zakwaterowanie w hotelu 3* w pokoju 2
osobowym, wyżywienie: śniadania oraz kolacje (1 szklanka napoju np. napoje słodkie, lokalne piwo, woda mineralna), transfer autokarem z klimatyzacja, bilet kolejowy na przejazd pociągiem na trasie Pekin/ Suzhou, udział w programie zwiedzania, opiekę anglojęzycznego przewodnika
oraz polskiego pilota (przy wyjazdach grupowych min. 16 os.), ubezpieczenie NW i KL, bagaż, od chorób przewlekłych. Cena nie zawiera: biletów
wstępów do zwiedzanych obiektów (w kwocie min. 120 USD/ Osoba), napiwków (w kwocie min. 60 USD/ Osoba), wydatków własnych.

www.rezerwujwakacje.com.pl
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Wyprawa

do środkowych
Chin
9 dni

Ramowy program:

Pekin – Wielki Mur – Zengzhou – Xi`an – Pekin

Dzień 1: Warszawa

Zbiórka na lotnisku w Warszawie,
odprawa biletowo-paszportowa,
wylot samolotu rejsowego do
Pekinu (z międzylądowaniem w
jednym z europejskich portów lotniczych).

Dzień 2: Pekin

18

Przylot do Pekinu, spotkanie z lokalnym przewodnikiem, następnie
transfer do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu i krótki odpoczynek,
a następnie wizyta Letnim Pałacu.
Powitalna kolacja w jednej z lokalnych restauracji.

Dzień 3: Pekin – Wielki Mur

Śniadanie. Wyprawa na Wielki Mur
i zwiedzanie grobowca jednego z
cesarzy dynastii Mingów. Wizyta
w warsztacie chińskiego rzemiosła
– Cloisonne, a następnie wizyta w
chińskim centrum zielarskim, gdzie
będzie możliwość doświadczenia
sztuki chińskiego masażu. Powrót
do Pekinu. Kolacja w jednej z lokalnych restauracji.

Dzień 4: Pekin – Zhengzhou

Śniadanie. Wizyta na Placu Niebiańskiego Spokoju, największym
chińskim placu miejskim, a następ-

nie zwiedzanie Zimowego Pałacu
Cesarskiego w Zakazanym Mieście.
Następnie wizyta w Świątyni Nieba – jeden z największych symboli
Pekinu. Udział w pokazie produkcji
pereł. Wczesna kolacja i przejazd
pośpiesznym pociągiem do Zhengzhou (pociąg osiąga prędkość 300-250 km na godz.).

Dzień 5: Zhengzhou

Śniadanie. Całodzienne zwiedzanie
Świątyni Szaolin (miejsca powstania sztuki walki, m.in. Kung–fu).
Kolacja po powrocie do centrum
miasta.

www.twojepodroze.com.pl

Dzień 6: Zhengzhou – Xi`an

Śniadanie. Przejazd pociągiem do
Xi’an. Zwiedzanie Wielkiej Pagody
Dzikiej Gęsi, symbolu Xi’an i Murów
Starego Miasta. Kolacja w jednej
z lokalnych restauracji.

Dzień 7: Xi`an – Pekin

Śniadanie. Zwiedzanie Starego
Miasta i Muzeum Armii Terakotowej. Jest to jedna z najciekawszych
atrakcji turystycznych. Armię tą stanowili wojownicy na koniach, łucznicy oraz żołnierze piechoty. Wczesna kolacja, a następnie transfer na
stacje kolejową i powrót do Pekinu.
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Dzień 8: Pekin

Poranny przyjazd do Pekinu. Zakwaterowanie w hotelu oraz śniadanie. Zwiedzanie Świątyni Lamy.
Czas wolny na zwiedzanie indywidualne oraz zakupy. Pożegnalny
obiad w postaci słynnej pieczonej
kaczki po pekińsku.

Dzień 9: Pekin – Warszawa

Śniadanie. Wylot do Polski (przez
jeden z portów europejskich). Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy.

Terminy gwarantowane

Osoba w pokoju 2-os.

Dopłata do pokoju 1-os.

24.03 – 01.04.2015
27.05.2015 – 04.06.2015

5290 zł

500 zł

5490 zł

600 zł

17.06 – 25.06.2015
20-28.08.2015
8-16.10.2015
08.03 – 16.03.2016
24.05 – 01.06.2016
05.07 – 13.07.2016
23.08 – 31.08.2016
11.10 – 19.10.2016

5490 zł
5690 zł
5290 zł
5290 zł
5490 zł
5490 zł
5690 zł
5290 zł

600 zł
750 zł
500 zł
500 zł
600 zł
600 zł
750 zł
500 zł

Cena zawiera: bilet lotniczy Warszawa-Pekin-Warszawa w kwocie 2600 PLN/os. dorosła, zakwaterowanie w hotelu 3* w pokoju 2 osobowym, wyżywienie: śniadania oraz kolacje (1 szklanka napoju np. napoje słodkie, lokalne piwo, woda mineralna),
transfer autokarem z klimatyzacja, bilet kolejowy na przejazd pociągiem na trasie Pekin/Zhengzhou, Zhengzhou/Xi`an, Xi`an
- Pekin, udział w programie zwiedzania, opiekę anglojęzycznego przewodnika oraz polskiego pilota (przy wyjazdach grupowych
min. 16 os.), ubezpieczenie NW i KL, bagaż, od chorób przewlekłych. Cena nie zawiera: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów (w kwocie min. 110 USD/os.), napiwków (w kwocie min. 60 USD/os.), wydatków własnych.

www.rezerwujwakacje.com.pl
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Chiny

wczoraj i dziś

15 dni

Ramowy program:

Pekin – Wielki Mur – Xi`an – Luoyang – Zhengzhou – Nankin – Wuxi – Suzhou – Luzhi – Szanghaj

Dzień 1: Warszawa – Pekin

Zbiórka na lotnisku w Warszawie,
odprawa biletowo-paszportowa,
wylot samolotu rejsowego do Pekinu (z międzylądowaniem w jednym
z europejskich portów lotniczych).

Dzień 2: Pekin

20

Przylot do Pekinu w godzinach
porannych. Spotkanie z lokalnym
przewodnikiem. Jeżeli hotel będzie
miał dostępne pokoje zakwaterowanie na krótki odpoczynek. Rozpoczęcie zwiedzania tradycyjnego
Pekinu. Najpierw wizyta na Placu
Niebiańskiego Spokoju – jest to
największy chiński plac miejski,

na którym znajduje się również
Mauzoleum Mao Zedonga. wizyta
w Świątyni Nieba – jeden
z największych symboli Pekinu.
W drodze do hotelu zrobimy przystanek przy budynku Opery Narodowej. Następnie kolacja w lokalnej restauracji i czas na nocleg.

Dzień 3: Wielki Mur

Po śniadaniu wyjazd w okolice
Wielkiego Muru. Wycieczka na
Wielki Mur – spacer po jednym
z najlepiej zachowanych odcinków
Chińskiego Muru. Wizyta w warsztacie wyrobu chińskiego rzemiosła
– Cloisonne, następnie Droga Du-

chów i zwiedzanie grobowca jednego z cesarzy dynastii Mingów. Przejazd powrotny do Pekinu. W drodze
powrotnej postój przy obiektach
olimpijskich. Kolacja w lokalnej restauracji i nocleg.

w Centrum pereł, gdzie będziemy
mogli się zapoznać z procesem produkcji i obróbki pereł (możliwość
zakupienia biżuterii i kosmetyków
z masą perłową). Kolacja w lokalnej
restauracji. Nocleg.

Dzień 4: Pekin

Dzień 5: Pekin – Xi`an

Śniadanie. Przejazd do Zakazanego
Miasta – ta cesarska rezydencja
przyciąga turystów z najodleglejszych zakątków świata. Na terenie
Zakazanego Miasta znajduje się
wspaniały kompleks pałacowy Letni Pałac. Odbędziemy również krótki rejs po jeziorze Kunming. Kolejnym punktem programu jest wizyta

www.twojepodroze.com.pl

Śniadanie. Wyruszamy w podróż
do przeszłości Pekinu – wycieczka
rikszami po najstarszej dzielnicy
miasta tzw. Hutongach przybliży
nam atmosferę dawnego Pekinu.
Czas na odpoczynek w herbaciarni,
w której zapoznamy się z ceremonią
parzenia herbaty, która znana jest
od tysięcy lat. Spróbujemy również
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różnych odmian herbat, aby przekonać się że proces jej zaparzania
ma ogromne znaczenie dla smaku.
Przejazd do Świątyni Harmonii i Pokoju, znana świątynia lamaistyczna
zrobi na Państwu ogromne wrażenie ze względu na swoją szczególną atmosferę. Wczesna kolacja
w lokalnej restauracji. Następnie
transfer na stacje kolejową oraz
przejazd nocnym pociągiem do
Xi`an (4 osoby w każdym przedziale
sypialnym).

Dzień 6: Xi`an

Poranny przyjazd pociągu do Xi`an,
niegdyś stolicy wielu dynastii i najwspanialsze miasto świata. Przejazd do hotelu na śniadanie. Jeżeli
pokoje będą wolne czas na krótki
odpoczynek. Następnie wizyta
w Muzeum Armii Terakotowej,
z której słynie miasto. To Wspaniałe znalezisko konkuruje z miejscami

które już odwiedziliśmy – Chińskim
Murem i Zakazanym Miastem o tytuł najcenniejszego zabytku w Chinach. Obiekt znajduje się na Liście
Światowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO. Następnie udamy się do
Pagody Dzikiej Gęsi, która wznosi
się na południowym krańcu Yanta
Lu. Spacer po historycznych murach miejskich. Udamy się również
do zakładu rzemieślniczego, w którym poznamy proces produkcji pamiątkowych kopii żołnierzy z armii
terakotowej. To idealna pamiątka
z Xi`an. Kolacja w lokalnej restauracji – pierożki. Nocleg.

Dzień 7: Xi`n – Luoyang

Śniadanie. Spacer po mieście –
przystanek przy Wielkim Meczecie,
a także spacer po dzielnicy muzułmańskiej. Transfer na stację kolejową,
przejazd szybkim pociągiem do Luoyang, które było przez pewien czas

stolicą i służyło dziesięciu dynastiom.
Spacer po Starym Mieście. Kolacja w
lokalnej restauracji i nocleg.

Dzień 8: Luoyang

Śniadanie. Przejazd na południe od
miasta, gdzie na brzegach Yi Jiang
znajdują się Wspaniałe Lomngmen
Shiku – Groty Smoczych Wrót. Jest
to kompleks świątyń skalnych, wykuwanych w klifie, który powstawał ponad 200 lat, od V do VII w.
Wizyta w Świątyni Białego Konia,
której nazwa wywodzi się ze starej
legendy, którą usłyszycie Państwo
na miejscu. Czas wolny na zakupy na lokalnym markecie. Kolacja
w lokalnej restauracji i nocleg.

Dzień 9: Luoyang – Zhengzhou

Śniadanie. Wyjazd na całodniową
wycieczkę do Shaolin, z którego
wywodzi się większość azjatyckich
sztuk walki. Klasztor, w którym

www.rezerwujwakacje.com.pl

rozwinęło się kung-fu został założony na początku VI w. słynie na
cały Świat. Jednym z największych
skarbów klasztoru jest 18 fresków,
namalowanych w 1828 r. Na południowy zachód od klasztoru jest Ta
Lin (Las Pagód), który odwiedzimy
z 230 stupami i kopcami grobowymi, z których najstarsze pochodzą
z epoki Tang. Przejazd do Zhengzhou. Kolacja w lokalnej restauracji. Nocleg.

Dzień 10: Zhengzhou – Nankin

Śniadanie. Transfer na stację kolejową i przejazd szybkim pociągiem do
Nankinu. Zwiedzania miasta, które
jest jak ogromne muzeum. W tym
mieście walka między nowoczesnością a przeszłością sprowadza
się głównie do kwestii roślinności.
Wizyta w Muzeum Niebiańskiego
Królestwa Wielkiego Pokoju łączącego eksponaty z dziejami państwa
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Chiny wczoraj i dziś
tajpingów. Wjazd na Most na rzece Jangcy. Następnie spacer po Starym Mieście
i wizyta w Świątyni Konfucjusza. Kolacja
w lokalnej restauracji, nocleg.

Dzień 11: Nankin – Wuxi – Suzhou

Śniadanie. Przejazd do Miasta Wuxi, które leży nad Wielkim Kanałem. Spacer po
przepięknym Ogrodzi Li, krótki rejs łódkami po kanałach miasta. Następnie wizyta
na plantacji herbaty. Transfer do Suzhou,
kolacja, nocleg.

Dzień 12: Suzhou

22

Śniadanie. Zwiedzanie Suzhou – miasta
zwanego Wenecją Wschodu z siecią 24
kanałów, ogrodami ukrytymi na tyłach bu-

dynków i w malowniczych zaułkach. Najpierw wizyta w przepięknym Ogrodzie Mistrza Sieci który powstał w 1149 r. – słynny
z peonii kwitnących na wiosnę. Później
Ogród Prostackiego Zarządcy – ma 5 ha
powierzchni. Przejazd do fabryki jedwabiu
i hafciarstwa. Kolacja w lokalnej restauracji. Przejazd w okolice Jeziora Złotego Koguta na wieczorny spacer. Nocleg.

Dzień 13: Suzhou – Luzhi – Szanghaj

Poranny spacer po parku, aby móc zobaczyć Chińczyków ćwiczących tai chi. Następnie powrót do hotelu na śniadanie.
Przejazd do Luzhi – zwiedzanie miasta
i rejs łódka po kanałach. Przejazd autokarem do Szanghaju, miasta które nigdy nie
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zasypia. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja. Wieczorem wizyta w jednym z barów
chińskich. Nocleg.

Dzień 14: Szanghaj

Śniadanie. Wizyta w dzielnicy Bund – która jest symbolem miasta. Spacer po Placu
Miejskim, następnie zdjęcie na tle Perły
Orientu. Spacer po ulicy handlowej Nanjing, wizyta na Starym Mieście. Kolacja
w lokalnej restauracji. Nocleg.

Dzień 15: Szanghaj – Warszawa

Śniadanie. Wylot do Polski (przez jeden
z portów europejskich). Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy.
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Terminy gwarantowane

Osoba w pokoju 2-os.

Dopłata do pokoju 1-os.

05.03 – 19.03.2015
07.05 – 21.05.2015
16.07 – 30.07.2015
05.11 – 19.11.2015
08.04 – 22.04.2016
03.06 – 17.06.2016
05.08 – 19.08.2016

6250 zł
6650 zł
6750 zł
6250 zł
6250 zł
6650 zł
6750 zł

850 zł
950 zł
1050 zł
850 zł
850 zł
950 zł
1050 zł

09.09 – 23.09.2016

6450 zł

950 zł

11.10 – 25.09.2016

6250 zł

850 zł

Cena zawiera: bilet lotniczy Warszawa-Pekin/Szanghaj- Warszawa w kwocie 2600 PLN/ os., zakwaterowanie w hotelu 3*
w pokoju 2 osobowym, wyżywienie: śniadania oraz kolacje (1 szklanka napoju np. napoje słodkie, lokalne piwo, woda mineralna), transfer autokarem z klimatyzacją, przejazd pociągiem, udział w programie zwiedzania, opiekę anglojęzycznego
przewodnika oraz polskiego pilota (przy wyjazdach grupowych min. 16 os.), ubezpieczenie NW i KL, bagaż, od chorób przewlekłych. Cena nie zawiera: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów (w kwocie min. 210 USD/ Osoba), napiwków (w
kwocie min. 80 USD/ Osoba), wydatków własnych.

www.rezerwujwakacje.com.pl
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Śladami

Marco Polo

,
7 chinskich miast w 14 dni

Ramowy program:

Pekin – Wielki Mur – Tai’an – Yangzhou – Wuxi – Suzhou – Wuzhen – Hangzhou

Dzień 1: Warszawa – Pekin

Zbiórka na lotnisku w Warszawie, odprawa biletowo-paszportowa, wylot samolotu rejsowego
do Pekinu (z międzylądowaniem
w jednym z europejskich portów
lotniczych).

Dzień 2: Pekin

24

Przylot do Pekinu, spotkanie
z przedstawicielem naszego kontrahenta, transfer do hotelu na krótki wypoczynek. Następnie przejazd
na Plac Tiananmen, na którym znajduje się Chińskie Muzeum Narodowe. Zwiedzanie Zakazanego Miasta

oraz obrzeży, na których znajdują
się tradycyjne chińskie zespoły
szczelnie połączonych ze sobą parterowych budynków zwanych Hutong. Czas wolny, podczas którego
można wynająć riksze oraz spróbować chińskiej kuchni w tradycyjnej restauracji. Powrót do hotelu
w późnych godzinach wieczornych.
Kolacja i nocleg.

wadza do Mutianyu, sekcji muru, na
której będzie możliwość podziwiania widoków. Po południu przejazd
i zwiedzanie Świątyni Nieba, gdzie
znajduje się ołtarz, przy którym
władcy dynastii Ming i Qing czcili
niebo. Po zwiedzaniu możliwość
zobaczenia tradycyjnych ćwiczeń
tai chi oraz kaligrafii. Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg.

Dzień 3: Wielki Mur

Dzień 4: Pekin

Śniadanie. Przejazd pod Wielki Mur
Chiński. Wynajęcie kolejki linowej
pozwalającej zobaczyć najlepiej zachowaną część muru, która dopro-

Po śniadaniu wyjazd pod Pałac Letni stanowiący miejsce letniego odpoczynku cesarzy chińskich z dynastii Qing. Przejście do centralnego
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punktu i wejście na Wzgórze Długowieczności. Na wzgórzu będzie
możliwość podziwiania tradycyjnych ogrodów, altan i pawilonów
oraz możliwość zobaczenia mających kształt smoka łodzi pływających po jeziorze Kunming. Przejazd
do Zoo w Pekinie, w którym znajduje się ponad 500 gatunków zwierząt, w tym zagrożone wyginięciem
pandy wielkie. Powrót na kolacje.
Nocleg.

Dzień 5: Tai’an

Śniadanie. Wyjazd do Tai’an i
wjazd na górę Tai, zaliczaną do Pię-
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ciu Świętych Gór Taoizmu, która
w 1987 roku została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Za czasów Dynastii Qing,
cesarzowie składali tu ofiary ku czci
niebu i ziemi. Po zwiedzaniu przejście pod Centralną Bramę Niebios,
przejazd kolejką linową do punktu
widokowego Nantianmen. Powrót
do hotelu. Kolacja i nocleg.

Dzień 6: Tai’an – Yangzhou

Zaraz po śniadaniu ponowny przyjazd do Tai’an i dalsze zwiedzanie.
Przejazd do Świątyni Dai, największego i najlepiej zachowanego

kompleksu świątynnego z widokiem na Górę Taishan. Po południu
przejazd do miasta Yangzhou, gdzie
będzie można podziwiać pływające
po kanale łodzie. Przejazd do Yangzhou i zakwaterowanie w hotelu.
Kolacja i nocleg.

Dzień 7: Yangzhou

Po śniadaniu przejście nad jezioro
Shou Xi Hu i zwiedzanie Ogrodu
He, który zawdzięcza swoja nazwę
dawnemu właścicielowi He Zhidao
z czasów Dynastii Qing. Przejście
na ulicę Dongguan i podziwianie
czterech zabytkowych komplek-

www.rezerwujwakacje.com.pl
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Śladami Marco Polo
sów mieszkalnych z czasów Dynastii Ming
i Qing, które zajmują powierzchnie ponad
83 hektarów. Powrót do hotelu. Kolacja i
nocleg.

Dzień 8: Wuxi

Śniadanie. Wyjazd do Wuxi połączony ze
zwiedzaniem Ogrodu Liyuan oraz jezior
Lihu i Taihu. Przejście pod Wyspę Żółwiej
Głowy, będący najsłynniejszą i najbardziej
popularna częścią jeziora Taihu, gdzie
można zobaczyć świątynie, zabytkowe,
zdobione mosty i tradycyjne pagody.
Przejście przez most Changchun pod Świątynie Guangfu. Powrót na kolację i nocleg.

Dzień 9: Suzhou

26

Po śniadaniu wyjazd do Suzhou. Zwiedzanie Ogrodu Pokornego Zarządcy, powstałego w czasach Dynastii Ming, który jest
największym ogrodem w mieście i najlepszym przykładem klasycznego Chińskie-

go ogrodu. W centrum znajduje się staw
otoczony pawilonami, tarasami i wieżami
zbudowanymi by przedstawiać harmonie
tradycyjnej filozofii, łączącej człowieka
z naturą. Przejście nad Wielki Kanał, będący najdłuższym, zbudowanym przez
człowieka, kanałem na świecie. Powrót do
hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 10: Wuzhen – Hangzhou

Śniadanie. Przyjazd do Wuzhen, małego
miasteczka, zbudowanego na Wielkim Kanale w 872 roku, które łączy cztery strefy:
Dongzha, Xizha, Nanzha i Beizha. Spacer
po miasteczku, podczas którego będzie
można zobaczyć zachowane do dziś tradycyjne budowle. Przejazd do hotelu w Hangzhou. Zakwaterowanie. Kolacja i nocleg.

Dzień 11: Hangzhou

Po śniadaniu przejazd nad Zachodnie Jezioro, zwiedzanie Pagody Leifeg, z którą
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związana jest legenda Białego Węża.
W następnej kolejności zwiedzanie Buddyjskiej Świątyni Lingyin wybudowanej
w 326 roku. Powrót do hotelu. Kolacja i
nocleg.

Dzień 12: Hangzhou

Po śniadaniu zwiedzanie Dawnej Rezydencji Hu Xueyuan, przedstawiającej typową
dla Dynastii Qing architekturę. Spacer po
ulicy Qinghefang, gdzie będzie możliwość
zakupienia pamiątek. Zwiedzanie Muzeum
Tradycyjnej Chińskiej Medycyny. Powrót
na kolację i nocleg.

Dzień 13: Hangzhou

Śniadanie. Dojazd do Doku Wulin i wejście na pokład łodzi zwanej Cao Fang, która łączy charakterystyczną drewnianą konstrukcję z nowoczesną funkcjonalnością.
Rejs trwa około 25 minut i kończy się przy
Moście Gongchen. Przejście przez najstar-
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szy i najwyższy most w Hangzhou.
Powrót na kolację do hotelu.

Dzień 14: Hangzhou
– Warszawa

Śniadanie. Wylot do Polski (przez

jeden z portów europejskich). Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy.

Terminy gwarantowane

Osoba w pokoju 2-os.

Dopłata do pokoju 1-os.

12-25.03.2015
14-27.05.2015
9-22.07.2015
8-21.09.2015
6-19.11.2015
24.03 – 06.04.2016
12.05 – 25.05.2016
21.07 – 03.08.2016
20.09 – 03.10.2016
13.11 – 26.11.2016

6590 zł
6590 zł
6890 zł
6790 zł
6590 zł
6590 zł
6590 zł
6890 zł
6790 zł
6590 zł

850 zł
850 zł
1050 zł
950 zł
850 zł
850 zł
850 zł
1050 zł
950 zł
850 zł

Cena zawiera: bilet lotniczy Warszawa-Pekin/Hangzhou-Warszawa w kwocie 2800 PLN/os. dorosła, zakwaterowanie w hotelu 3* w pokoju 2 osobowym, wyżywienie: śniadania oraz kolacje (1 szklanka napoju np. napoje słodkie, lokalne piwo, woda
mineralna), transfer autokarem z klimatyzacją, udział w programie zwiedzania, opiekę anglojęzycznego przewodnika oraz
polskiego pilota (przy wyjazdach grupowych min. 16 os.), ubezpieczenie NW i KL, bagaż, od chorób przewlekłych. Cena nie
zawiera: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów (w kwocie min. 260 USD/ Osoba), napiwków (w kwocie min. 80 USD/
Osoba), wydatków własnych.
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Cesarski

NAJTAŃSZA
OFERTA

Pekin i Wielki Mur
9 dni

Ramowy program:

Pekin – Wielki Mur – Zengzhou – Xi`an – Pekin

Dzień 1: Warszawa

Zbiórka na lotnisku w Warszawie,
odprawa biletowo- paszportowa,
wylot samolotu rejsowego do Pekinu.

Dzień 2: Pekin

Przylot do Pekinu. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu i czas
na wypoczynek. Wizyta w Świątyni
Nieba, to wspaniały przykład architektury z okresu dynastii Ming i jeden z najbardziej cenionych zabytków w Pekinie. Powitalna kolacja w
lokalnej restauracji.

Dzień 3: Pekin

28

Śniadanie. Następnie zwiedzanie
cesarskiego Pekinu, w tym Pobyt
na Placu Niebiańskiego Spokoju
(największy chiński plac miejski)
oraz zwiedzanie Zimowego Pałacu
Cesarskiego- Zakazanego Miasta.
W trakcie zwiedzania Pekinu bę-

dziemy mięli okazję spacerować
w jednym z chińskich ogrodów
Jingshan (inna nazwa to Park Malowniczego Wzniesienia, nazywana również Meishan, czyli Piękna
Góra), krótki przystanek pod Operą
Narodową, a także spacer ulicami
Liulichang oraz Quinmen. Wieczorem kolacja w lokalnej restauracji.

Dzień 4: Pekin

Śniadanie. Wizyta w pekińskim
ZOO, gdzie odwiedzimy Dom
Pand. Następnie obejrzymy pokaz
produkcji i zapoznamy się z kulturą
pereł. Kolejnym punktem naszej
wycieczki jest Letni Pałac, te rozległe włości cesarskie pełne są
świątyń, pawilonów i pałaców rozsianych po przepięknym parku otaczającym Jezioro Kunming. Odwiedzimy dwie Wspaniałe świątynie:
Świątynie Lazurowych Obłoków,
a także Świątynie Diamentowego

Tronu. Kolacja, czas na odpoczynek.

Dzień 5: Wielki Mur

Śniadanie. Wyprawa na Wielki Mur
i zwiedzanie grobowca jednego z
cesarzy dynastii Mingów. Wizyta w
warsztacie chińskiego rzemiosła –
Cloisonne. Powrót do Pekinu. Kolacja w jednej z lokalnych restauracji.

Dzień 6: Pekin

Śniadanie. Spacer po parku Ritan,
gdzie spotkamy mnóstwo Chińczyków ćwiczących tai chi, która jest
chińską sztuką medytacji, walki,
odnajdywania spokoju i relaksu.
Powrót do hotelu na śniadanie.
Następnie spacer po Parku Beihai,
to dawny ogród cesarski, mający
ponad 69 hektara powierzchni. Jest
uznawany za najstarszy ale i najlepiej utrzymany tego typu obiekt
w Chinach. Rejs łodzią po jeziorze
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znajdującym się w Parku. Następnie spacer po ulicy Wangfujing, to
jedna z głównych ulic handlowych
Pekinu. Kolacja. Wieczorem wizyta na tradycyjnym bazarze, gdzie
można zakupić lokalne produkty
spożywcze.

Dzień 7: Pekin

Śniadanie. Dzisiejszy program
zwiedzania rozpoczynamy od wizyty w Świątyni Lamy, ta największa
buddyjska atrakcja Pekinu powstała w 1744 r. Jego wcześniejsza nazwa to Pałac Wiecznego Spokoju.
Wszystkich odwiedzających wita
dobrotliwy Budda Przyszłości, który ma asystę czterech Niebiańskich
Królów. Następnie przystanek w
Świątyni Białej Chmury. Odwiedzimy również jedną z chińskich galerii
sztuki, to czas na poznanie trendów
w sztuce, a także zakup pamiątek.
Kolacja.
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Dzień 8: Pekin

Śniadanie. Przejażdżka rikszami po
dzielnicy Hutong, sieci wąskich zaułków, ciągnących się przez miasto.
Następnie wizyta w tradycyjnym
Ogrodzie Herbacianym. Krótki
przystanek pod słynnym „Ptasim
Gniazdem”, który w 2008 roku był
głównym miejscem odbywania się
Olimpiady. Przejazd obok siedziby
CCTV, budynek ma 234 m i składa się z dwóch pochylonych wież,
połączonych ze sobą na szczycie.
Budowla robi niezapomniane wrażenie. Czas wolny na zakupy, w
tym wizyta na tradycyjnym bazarze
chińskim. Na koniec dnia pożegnalna kolacja – słynna kaczka po pekińsku. Nocleg.

Dzień 9: Pekin – Warszawa

Śniadanie, transfer na lotnisko. Wylot do kraju. Po przylocie do Warszawy, zakończenie imprezy.

Terminy gwarantowane

Osoba w pokoju 2-os.

Dopłata do pokoju 1-os.

10-18.02.2015
17-25.03.2015
16-24.04.2015
7-15.05.2015
23.06-01.07.2015
18-26.08.2015
10-18.09.2015
08-16.10.2015
05-13.11.2015
11-19.02.2016
15-23.03.2016
19-27.04.2016
23-31.05.2016
22-30.06.2016
26.07-03.08.2016
07-15.09.2016
06-14.10.2016
15-23.11.2016

3290 zł
3290 zł
3650 zł
3650 zł
3890 zł
4150 zł
4090 zł
3650 zł
3290 zł
3290 zł
3290 zł
3650 zł
3650 zł
3890 zł
4150 zł
4090 zł
3650 zł
3290 zł

600 zł
600 zł
700 zł
700 zł
750 zł
800 zł
750 z
700 zł
600 zł
600 zł
600 zł
700 zł
700 zł
750 zł
800 zł
750 z
700 zł
600 zł

Cena zawiera: bilet lotniczy Warszawa-Pekin -Warszawa w kwocie 2600 PLN/os., zakwaterowanie w hotelu 3* w pokoju 2 osobowym, wyżywienie: śniadania oraz kolacje (1 szklanka napoju np. napoje słodkie, lokalne piwo, woda mineralna),
transfer autokarem z klimatyzacja, udział w programie zwiedzania, opiekę anglojęzycznego przewodnika oraz polskiego przewodnika (przy wyjazdach grupowych min. 30 os.), ubezpieczenie NW i KL, bagaż, od chorób przewlekłych. Cena
nie zawiera: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów (w kwocie min. 80 USD/ Osoba), napiwków (w kwocie min.
65 USD/ Osoba), wydatków własnych.
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Historyczne

wielkie miasta 9 dni
cesarskie Pekin,
Szanghaj, Xi`an
Ramowy program:

Pekin – Wielki Mur – Zengzhou – Xi`an – Pekin

Dzień 1: Warszawa

Zbiórka na lotnisku w Warszawie,
odprawa
biletowo-paszportowa,
wylot samolotu rejsowego do Pekinu (z międzylądowaniem w jednym
z europejskich portów lotniczych).

Dzień 2: Pekin

Przylot do Pekinu, spotkanie z lokalnym przewodnikiem, następnie
transfer do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu i krótki odpoczynek,
a następnie wizyta Letnim Pałacu.
Powitalna kolacja w jednej z lokalnych restauracji.

30

Dzień 3: Pekin – Wielki Mur

Śniadanie. Wyprawa na Wielki Mur
i zwiedzanie grobowca jednego z

cesarzy dynastii Mingów. Wizyta
w warsztacie chińskiego rzemiosła
– Cloisonne, a następnie wizyta w
chińskim centrum zielarskim, gdzie
będzie możliwość doświadczenia
sztuki chińskiego masażu. Powrót
do Pekinu. Kolacja w jednej z lokalnych restauracji.

Dzień 4: Pekin – Xi’an

Śniadanie. Wizyta na Placu Niebiańskiego Spokoju, największym
chińskim placu miejskim, a następnie zwiedzanie Zimowego Pałacu
Cesarskiego w Zakazanym Mieście. Następnie wizyta w Świątyni
Nieba – jednego z największych
symboli Pekinu. Udział w pokazie
produkcji pereł. Wczesna kolacja i

przejazd pośpiesznym pociągiem
do Xi’an.

rycznych murach miejskich. Kolacja
i nocleg.

Dzień 5: Xi’an

Dzień 6: Xi’an – Szanghaj

Poranny przyjazd pociągu do Xi`an,
niegdyś stolicy wielu dynastii i
najwspanialsze miasto świata.
Przejazd do hotelu na śniadanie.
Następnie wizyta w Muzeum Armii
Terakotowej, z której słynie miasto.
To Wspaniałe znalezisko konkuruje z Chińskim Murem i Zakazanym
Miastem o tytuł najcenniejszego
zabytku w Chinach. Obiekt znajduje
się na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Następnie
udamy się do Pagody Dzikiej Gęsi,
która wznosi się na południowym
krańcu Yanta Lu. Spacer po histo-
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Zwiedzanie muzeum miasta Shanxi, a następnie przejazd do Parku Huaqing z gorącymi źródłami
i wspaniałą letnią rezydencją, którą
lubili cesarzowie i ich konkubiny. Po
kolacji przejazd na dworzec na pociąg do Szanghaju.

Dzień 7: Szanghaj

Przyjazd do Szanghaju, zakwaterowanie w hotelu, śniadanie. Wizyta
na Placu Ludowym – publiczny
plac w centrum miasta, na którym
znajdował się tor do wyścigów konnych, dzielnicy Bund (Nadbrzeże)
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i spacer po ulicy handlowej Nankin.
Kolacja i nocleg.

Dzień 8: Szanghaj

Zwiedzanie muzeum w Szanghaju
i Starego Miasta. Czas wolny na zakupy, pożegnalna kolacja i transfer
na dworzec kolejowy na pociąg do
Pekinu.

Dzień 9: Pekin – Warszawa

Przyjazd do Pekinu i transfer na
lotnisko na lot powrotny do Polski. Przylot do kraju, zakończenie
imprezy.

Terminy gwarantowane

Osoba w pokoju 2-os.

Dopłata do pokoju 1-os.

20.03 – 28.03. 2015
13.05-21.05.2015
10-18.07.2015
20.09-28.09.2015
04-12.11.2015
5-13.04.2016
10-18.06.2016
12-20.08.2016
14-22.10.2016

4990 zł
5190 zł
5290 zł
5190 zł
4990 zł
5190 zł
5290 zł
5450 zł
4990 zł

400 zł
600 zł
700 zł
600 zł
400 zł
600 zł
700 zł
750 zł
400 zł

Cena zawiera: bilet lotniczy Warszawa-Pekin -Warszawa w kwocie 2600 PLN/os. dorosła, zakwaterowanie w hotelu 3*
w pokoju 2 osobowym, wyżywienie: śniadania oraz kolacje (1 szklanka napoju np. napoje słodkie, lokalne piwo, woda mineralna), transfer autokarem z klimatyzacja, bilet lotniczy, udział w programie zwiedzania, opiekę anglojęzycznego przewodnika
oraz polskiego pilota (przy wyjazdach grupowych min. 16 os.), ubezpieczenie NW i KL, bagaż, od chorób przewlekłych. Cena
nie zawiera: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów (w kwocie min. 170 USD/ Osoba), napiwków (w kwocie min. 90
USD/ Osoba), wydatków własnych.

www.rezerwujwakacje.com.pl
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Wspaniałe

9 dni
miasta
Państwa Środka

Ramowy program:

Szanghaj – Suzhou – Wuxi – Nankin – Hangzhou

Dzień 1: Warszawa – Szanghaj

Zbiórka na lotnisku w Warszawie,
odprawa biletowo- paszportowa,
wylot samolotu rejsowego do
Szanghaju (z międzylądowaniem
w jednym z europejskich portów
lotniczych).

Dzień 2: Szanghaj – Suzhou
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Po przylocie do Szanghaju, transfer
do Suzhou – miasta położonego
na Jedwabnym Szlaku i należącego
do najbogatszych miast w Chinach.
Zwiedzanie jednego z najpiękniejszych ogrodów w Chinach – Ogród
Mistrza Sieci oraz Panmen Gate

– najstarszej bramy miasta, szacowany wiek 2500 lat. Kolacja. Nocleg w Suzhou.

Dzień 3: Suzhou – Wuxi

Chin. Przejazd do Nankin. Wizyta
na rynku umiejscowionym w historycznym budynku Świątyni Konfucjusza. Kolacja i nocleg w Nankin.

Po śniadaniu zwiedzanie fabryki
jedwabiu, gdzie będziemy mieli
możliwość obejrzenia procesu produkcji. Następnie transfer do Wuxi.
Spacer po przepięknym Ogrodzie
Li. Kolacja i nocleg w Wuxi.

Dzień 5: Nankin – Hangzhou

Dzień 4: Nankin

Dzień 6: Hangzhou

Przejazd nad jezioro Taihu do Parku Głowy Żółwia. Jest to trzecie
największe jezioro słodkowodne

Zwiedzanie Muzeum Nankin i wizyta w Mauzoleum Sun Yat Sena,
założyciela republiki Chińskiej. Następnie transfer do Hangzhou. Kolacja i nocleg.
Po śniadaniu zwiedzanie Buddyjskiej Świątyni Lingyin wybudowanej w 326 roku – jednej z
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największych i najstarszych w południowo-wschodnich
Chinach.
Herbata na tarasie w Lonjing, zwiedzanie Świątyni Lingying. Później
zwiedzanie Dawnej Rezydencji Hu
Xueyuan, przedstawiającej typową
dla Dynastii Qing architekturę. Spacer po ulicy Qinghefang, gdzie będzie możliwość zakupienia pamiątek. Kolacja i nocleg w Hangzhou.

Dzień 7: Hangzhou – Szanghaj

Po śniadaniu przejazd nad Jezioro
Zachodnie i rejs – jezioro znajduje
się w centrum miasta. Transfer do
Szanghaju. Kolacja i nocleg.
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Dzień 8: Szanghaj

Zwiedzanie Wieży Telewizyjnej
– ma 468 metrów i jest piątą pod
względem wysokości wieżą na
świecie. Wizyta na Placu Ludowym
– publiczny plac w centrum miasta, na którym znajdował się tor do
wyścigów konnych. Czas wolny na
zakupy. Pożegnalna kolacja.

Dzień 9: Szanghaj – Warszawa

Po śniadaniu transfer na lotnisko.
Wylot do Polski. Przylot do kraju,
zakończenie imprezy.

Terminy gwarantowane

Osoba w pokoju 2-os.

Dopłata do pokoju 1-os.

9-17.04.2015
18-26.06.2015
12-20.08.2015
8-16.10.2015
28.04-06.05.2016
13-21.07.2016
15-23.09.2016
3-11.11.2016

4690 zł
4890 zł
5090 zł
4690 zł
5090 zł
5090 zł
4890 zł
4690 zł

600 zł
700 zł
800 zł
600 zł
800 zł
800 zł
700 zł
600 zł

Cena zawiera: bilet lotniczy Warszawa -Szanghaj - Warszawa w kwocie 2800 PLN/os., zakwaterowanie w hotelu 3* w pokoju 2
osobowym, wyżywienie: śniadania oraz kolacje (1 szklanka napoju np. napoje słodkie, lokalne piwo, woda mineralna), transfer autokarem z klimatyzacja, udział w programie zwiedzania, opiekę anglojęzycznego przewodnika oraz polskiego przewodnika (przy
wyjazdach grupowych min. 20 os.), ubezpieczenie NW i KL, bagaż, od chorób przewlekłych. Cena nie zawiera: biletów wstępów do
zwiedzanych obiektów (w kwocie min. 70 USD/ Osoba), napiwków (w kwocie min. 65 USD/ Osoba), wydatków własnych.
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Korea

Północna i Chiny
13 dni
Ramowy program:

Pyongyang – Mt.Myohyang – Kaesong – Pekin – Wielki Mur– Suzhou– Hangzhou – Szanghaj

Dzień 1: Warszawa – Pekin

Zbiórka na lotnisku w Warszawie 2
godziny przed wylotem. Wylot do
Pekinu przez jeden z portów europejskich.

Dzień 2: Pekin – Pyongyang

Wylot z Pekinu liniami Air Koryo do
Pyongyangu. Podczas lotu podany
będzie posiłek. Po przylocie spotkanie z lokalnym kontrahentem, przejazd do miasta i zakwaterowanie w
hotelu. Następie spacer po mieście
m.in. wizyta w najważniejszym miejscu w całej Korei Północnej, czyli
Wielkimi Monumentami Mansudae,
które są 20-metrowymi pomnikami
dwóch koreańskich przywódców
Kim Il Sunga oraz Kim Ira. Koreańczycy tłumnie przybywają tu z całego
kraju, aby oddać hołd swoim byłym
prezydentom oraz złożyć kwiaty u
stóp ich pomników. Mile widziane
jest złożenie dziękczynnego wieńca
w imieniu zwiedzającej Pyongyang
grupy. Następnie wizyta pod Łukiem
Triumfalnym, kolacja i nocleg.
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Dzień 3: Pyongyang
– Mt. Myohyang

Po śniadaniu przejazd na Górę

Myohyang, jedną z 6 świętych gór
Korei, na której znajduje się dom
Wystawy Międzynarodowej Przyjaźni. Znajdują się tam prezenty
szczerze ofiarowane Prezydentowi
Kim Il Sungowi i Przywódcy Kim
Jong Ilowi przez głowy państw zagranicznych oraz znane osobistości
z różnych politycznych środowisk.
Na szczycie zlokalizowana jest
także słynna buddyjska świątynia
Pohyon. Następnie obiad, a po nim
powrót do Pyongyangu. W Pyongyangu wizyta w Mangyondae Native House, czyli miejscu urodzenia
Kim II Sunga oraz pod Wieżą Idei
Dżucze, na którą wjazd płatny jest
dodatkowo.

Dzień 4: Pyongyang
– Kaesong

Po śniadaniu całodzienne zwiedzanie Pyongyangu. Na początek
wycieczka do Pałacu Kumsan, byłej rezydencji Kim Il Sunga będącej obecnie mauzoleum jego oraz
Kim Jong Ila. W pałacu znajdują się
również pamiątki po byłych prezydentach m.in. medale. Następnie
wizyta na Cmentarzu Bohaterów
Rewolucji upamiętniającym żołnie-

rzy walczących przeciw japońskiej
okupacji podczas Wojny Koreańskiej. Przy dobrej pogodzie z cmentarza roztacza się wspaniała panorama na cały Pyongyang. Obiad,
a później wizyta w Koreańskim
Muzeum Wojny, w którym znajduje
się m.in. amerykański statek szpiegowski „Pueblo” zdobyty przez
armię Korei w 1968 roku. Muzeum
jest ekspozycją wielu eksponatów i
wystaw związanych z Wojną Koreańską, dzięki czemu stanowi doskonałe miejsce, aby każdy mógł zapoznać się z tą krwawą częścią historii
Korei. Następnie wizyta w Pałacu
Młodzieży i Studentów, pokazowej
szkole średniej, której uczniowie
stanowią swoistą wizytówkę edukacyjną KRLD, gdzie zaprezentowany zostanie pokaz artystyczny. Następnie przejazd do Keasong, który
był stolicą pierwszego stanu jaki
powstał na półwyspie koreańskim
– Koryo. Keasong jest także kolebką uprawy żeń-szenia. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.

Dzień 5: Kaesong
– Panmundżom – Pyongyang

Śniadanie. Przejazd do Panmu-
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dżomu, który jest miejscem upamiętniającym podpisanie rozejmu
i zakończenie Wojny Koreańskiej
w 1953 roku. Obecnie wieś już
nie istnieje, znajduje się tu jedynie
Muzeum Pokoju Korei Północnej,
a wszystko to znajduje się na terenie Koreańskiej Strefy Zdemilitaryzowanej. Obiad. Następnie wizyta
w Grobowcu Króla Kongmina, 31.
króla Koryo. Jest to jeden z najlepiej zachowanych i najładniej
położonych grobowców w całej
Korei. Ostatnim punktem podczas
zwiedzania Korei Północnej jest betonowy mur oraz umocnienia Koreańskiej Strefy Zdemilitaryzowanej.
Powrót do Pyongyang. Kolacja pożegnalna. Nocleg.

Dzień 6: Pyongyang – Pekin

Po śniadaniu wylot do Pekinu.
Przylot ok. godz. 10:00. Transfer do
hotelu. Zakwaterowanie w hotelu
i krótki odpoczynek, a następnie
wizyta w Letnim Pałacu z licznymi
cesarskimi pawilonami wkomponowanymi w piękno naturalnego
krajobrazu. Powitalna kolacja w
lokalnej restauracji wraz z pokazem
tańca.
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Dzień 7: Pekin – Wielki Mur

Śniadanie. Wyprawa na Wielki Mur
i zwiedzanie grobowca jednego z
cesarzy dynastii Mingów. Wizyta
w warsztacie chińskiego rzemiosła
– Cloisonne, a następnie wizyta w
chińskim centrum zielarskim, gdzie
będzie możliwość doświadczenia
sztuki chińskiego masażu. Powrót
do Pekinu. Kolacja w jednej z lokalnych restauracji.

Dzień 8: Pekin – Suzhou

Śniadanie. Wizyta na Placu Niebiańskiego Spokoju, największym
chińskim placu miejskim, a następnie zwiedzanie Zimowego Pałacu
Cesarskiego w Zakazanym Mieście.
Pobyt w Świątyni Nieba, jednym
z największych symboli Pekinu.
Udział w pokazie produkcji pereł.
Wczesna kolacja a następnie transfer na stację kolejową w Pekinie na
przejazd nocny do Suzhou ( 4 osoby
w przedziale, miejsca sypialne).

Dzień 9: Suzhou

Poranny przyjazd do Suzhou, jednego z najpiękniejszych miast Państwa Środka, transfer do hotelu na
śniadanie oraz krótki odpoczynek.

Wizyta w ogrodzie Mistrza Sieci,
jednym z najcudowniejszych przykładów chińskiej sztuki projektowania ogrodów, a następnie zwiedzanie Bramy Panmen oraz fabryki
Jedwabiu w Suzhou, kolacja.

Dzień 10: Wuzhen- Hangzhou

Śniadanie. Transfer do antycznego
miasta wodnego Wuzhen, wycieczka krajoznawcza po Wuzhen, transfer do Hangzhou, kolacja.

Dzień 11: Hangzhou –Szanghaj

Śniadanie, pobyt nad Jeziorem Zachodnim, herbata na tarasie w Lonjing, zwiedzanie Świątyni Lingying,
a następnie Wieży 6 Harmonii,
transfer do Szanghaju na kolację
oraz nocleg.

Dzień 12: Szanghaj

Śniadanie. Pobyt w ogrodzie Yuyuan, Świątyni Nefrytowego Buddy
– jedna z niewielu świątyń buddyj-

skich w mieście. Zwiedzanie ulicy
handlowej Nanjing oraz dzielnicy
Bund (Nadbrzeże), pożegnalna kolacja.

Dzień 13: Szanghaj –Warszawa

Śniadanie. Wylot do Polski (przez
jeden z portów europejskich). Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy.

Terminy gwarantowane

Osoba w pokoju 2-os.

Dopłata do pokoju 1-os.

17.04 – 29.04.2015
07.09 – 19.09.2015
26.04 – 08.05.2016
03.09 – 15.09.2016

8950 zł
9100 zł
9200 zł
9100 zł

1300 zł
1450 zł
1450 zł
1450 zł

Cena zawiera: przelot na trasie Warszawa – Pekin – Warszawa w cenie min. 2500 PLN/os, przelot na trasie Pekin – Pyogyang
liniami Air Koryo oraz przelot Pyogyang – Pekin, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych w hotelu 4* w Pyongyang i 3*
w innych miejscowościach, transfery z i na lotnisko, trzy posiłki dziennie na terenie Korei, anglojęzycznego przewodnika,
bilety wstępów do muzeów, na wystawy, wizę koreańską, w Chinach: , wyżywienie: śniadania oraz kolacje (1 szklanka napoju
np. napoje słodkie, lokalne piwo, woda mineralna), transfer autokarem z klimatyzacja, bilet kolejowy na przejazd pociągiem
na trasie Pekin/ Suzhou, udział w programie zwiedzania, opiekę anglojęzycznego przewodnika oraz polskiego pilota przy
wyjazdach grupowych (min. 20 osób). Cena nie zawiera: dopłaty do pokoju jednoosobowego, niektórych biletów wstępu
na przedstawienia takie jak Mass Games (od 80 EUR/os), Cyrk (ok. 20 EUR/os), wjazd na Juche Tower (5 EUR/os), kwiatów
składanych pod Grand Monument (5-10 EUR), biletów wstępów do zwiedzanych obiektów w Chinach (w kwocie min. 120
USD/ Osoba), napiwków (w kwocie min. 115 usd/ osoba ), wydatków własnych.
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