KINAS HUVUDSTÄDER

10 DAGAR
PEKING / XIAN
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Välkommen med på en färd genom tid och rum i kejsaren Qin Shi Huang Dis fotspår.
I Peking reser sig hans mäktiga mur och i den forna huvudstaden Xian i centrala Kina
väntar hans 8 000 man starka terrakottaarmé. Vår erfarna guide lär dig allt om de olika
dynastierna och Kinas rika kultur. Upplev Kinas båda huvudstäder.
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Telefon: 08–10 88 24 • www.svenskkinesiska.se

DAGSPROGRAM
DAG 1

DAG 6

Avresa från Sverige. Måltider och dryck
serveras ombord på flyget.
DAG 2

PEKING

Vi landar i Kinas kulturella centrum och
huvudstad, Peking, och välkomnas av vår
svensktalande guide. På vägen till hotellet
besöker vi Himmelens tempel som med sitt
blåglaserade tak blivit en symbol
för Peking. Vi tar en rofylld promenad i
parken och checkar sedan in på vårt
centralt belägna hotell. Efter en stunds vila
träffas vi för en välkomstmiddag.
DAG 3
Vi börjar dagen med att besöka Himmelska
fridens torg – Kinas politiska centrum –
och fortsätter in till Förbjudna staden, där
kejsarna levde i otrolig prakt. Här ser vi
de stora salarna och de privata palatsen
med alla sina rum och gömställen.
Efter lunch tar vi oss nordväst till det
kejserliga Sommarpalatset, kejsarfamiljens
sommarresidens. Här njuter vi av den
vackra vyn över Kunmingsjön och
promenerar längs den 700 meter Långa
gången. Sedan besöker vi en sidenfabrik
där vi får lära oss om sidentillverkning.
Kvällen är programfri för egna upptäkter.
Guiden kan hjälpa till att ordna biljetter till
en Pekingoperaföreställning för dig som
önskar.

Idag är en helt programfri dag. Vi
rekommenderar ett besök i konstområdet
798 eller varför inte passa på att njuta av
prisvärd kinesisk massage.
DAG 7

XIAN

Vi flyger till Xian som en gång var Kinas
huvudstad. Där börjar vi med att se
Stadsmuren, den största och bäst
bevarade stadsmuren i Kina. Nästan
14 kilometer lång bildar den en rektangel
kring den gamla stadsdelen. Vi besöker
Stora moskén som idag är en av de
äldsta, största och bäst bevarade
moskéerna i Kina. Därefter tar vi en
kortare promenad i stadens muslimska
kvarter och charmas av marknader,
väldoftande grillspett och kryddor.
DAG 8
Idag beger vi oss till utgrävningen av den
underjordiska Terrakottaarmén från
210-talet f.Kr. Den byggdes för att skydda
kejsaren Qin Shi Huang Dis grav och vi får
se en del av de ca 8 000 soldaterna, alla
med individuella ansiktsdrag. Vi besöker
en jadefabrik och en mattfabrik där vi får
lära oss mer om lokala hantverkstraditioner. Vi
återvänder till centrala Xian där vi avnjuter en
härlig dumplingmiddag och en sång- och
dansföreställning med inspiration från
Tangdynastin.

KINAS HUVUDSTÄDER
10 dagar, pris från

18.250:DETTA INGÅR:

• Klimatkompenserat flyg till Peking,
hem från Xian i ekonomiklass
• Svensktalande guide
• Hotell av god standard, del i
dubbelrum med frukost
• Utfärder enligt program inklusive
entréavgifter och transporter
• 6 luncher och 4 middagar inklusive
måltidsdryck
• Alla inrikestransporter enligt
program
• Flygskatter och säkerhetsavgifter
• Utförlig information inför resan

TILLVAL A:

• Dag 9: Heldagstur till berget Huashan
pris från 1.650 kr (Min 4 pers.)

TILLVAL B:

DAG 4
Dagen startar tidigt med ett besök till
Ritanparken för att uppleva Pekingbornas
morgongymnastik. Vi fortsätter sedan norrut
till Kinesiska muren vid Mutianyu, en sektion
som är högt belägen och mycket vacker.
Vi åker linbana upp för att sedan på egen
hand vandra och njuta av utsikten. Åter i
Peking stannar vi till vid stadens olympiska
arena, även kallad för fågelboet. Sedan får vi
pröva på kinesisk fotmassage, perfekt efter
vandringen på muren. Till middag serveras
specialiteten Pekinganka. Om du vill se en
kung fu-show på kvällen, kan guiden hjälpa
till att ordna biljetter.
DAG 5
Idag upptäcker vi Peking till fots och med
kollektivtrafik. Vi tar tunnelbanan till
Lamatemplet följt av en cykelrickshawtur
genom de vindlande hutongerna. Här gör vi
också ett hembesök hos en kinesisk familj.
Vi får uppleva en teceremoni och avslutar
dagen på den berömda Sidenmarknaden.
Här kan du fynda kläder, skor och smycken
till mycket bra priser, om du kan konsten
att pruta.

DAG 9
Dagen är programfri för egna strövtåg.
Xians gamla stadsdel är mycket trevlig att
bara strosa runt i, insupa atmosfären och
kanske vila fötterna på ett trevligt café.
TILLVAL A: Välj att följa med på en dagstur till
berget Huashan, ett av Kinas fem mest
berömda berg. Berget ligger ca tolv mil
öster om Xian. Linbanan tar oss upp till
västra toppen och vi kan njuta av utsikten och
den omgivande naturen.
DAG 10
Vi beger oss till flygplatsen och tar flyget
hem. Ankomst samma dag. Förläng gärna
resan med ytterligare två dagar och besök
Longmengrottorna och det kända Shaolintemplet i Luoyang.
TILLVAL B: DAG 10-12: Förläng vistelsen
med en tur till närliggande Luoyang och
upplev Longmen grottorna - en av Kinas 3
mest kända skulpturplatser, White horse
Templet samt Shaolin templet bl.a. känd för
utövandet av kampsporten Shaolin.

• Dag 10-12: 3 dagar i Luoyang 		
pris från 3.950 kr (Min 4 pers.)

I TILLVALSPAKETET INGÅR:

• Program inklusive entréavgifter
och transporter
• Engelsktalande guide
• Tillval A, Heldagstur berget Huashan
1 lunch inklusive måltidsdryck
• Tillval B, 3 dagar i Luoyang
2 luncher och 1 middagar inklusive
måltidsdryck

Läs mer på svenskkinesiska.se

