
PEKING PÅ EGEN HAND 
8 DAGAR 

För dig som vill uppleva Pekings allra 
största sevärdheter tillsammans med en 
engelsktalande guide finns möjlighet att 
köpa ett tillvalspaket. Tillvalspaket startar 
dag 3, det vill säga dagen efter ankomst
till Peking. Observera att det måste bokas i 
Sverige, före avresa.

DAG 1  PEKING

På morgonen tar vi oss till parken vid 
Himmelens tempel för att uppleva den 
speciella morgongymnastiken. Här ser vi 
Pekings pensionärer dansa, träna och spela 
kort. Bli inte förvånad om du ser dem dansa 
vals eller foxtrot. Vi tar oss till Himmelska 
fridens torg – Kinas politiska centrum. 
Vi fortsätter in till Förbjudna staden, där 
kejsarna levde i otrolig prakt. Till middag 
avnjuter vi den kinesiska specialiteten 
jiaozi, eller dumplings som vi säger. Vi 
avslutar dagen med en intressant kung fu-
show.

DAG 2

Idag besöker vi Kinesiska muren, vid 
Mutianyu. Muren är högt belägen och vi 
åker linbana upp för att sedan på egen 
hand vandra och njuta av utsikten. 
Tillbaka i Peking får vi pröva på kinesisk 
fotmassage, perfekt efter vandringen på 
muren. Staden är berömd för sin shopping 
och på Sidenmarknaden kan man handla 
det mesta till mycket låga priser. Till kvällens
middag serveras Pekinganka.

ATT GÖRA

Det finns mycket trevligt att hitta på i 
Peking på egen hand. Vi rekommenderar 
det trendiga konstområdet 798 med många 
roliga butiker, gallerier och caféer. Ta gärna 
en cykelrikshatur i Pekings gamla gränder, 
hutongerna, där du kan se hur en del av 
lokalbefolkningen lever, bortom skyskrapor 
och lyxhotell. Att bara strosa omkring i 
staden är en upplevelse i sig.  

TILLVALSPAKET A, 2 DAGAR 

Res till Peking  och upplev Kinas huvudstad! Här finns sevärdheter som Förbjudna staden och 
Kinesiska muren, oslagbar shopping och moderna restauranger – allt till mycket bra priser. 
I priset ingår flyg, hotell, frukost och transfer. Beställ gärna vårt tvådagars tillvalspaket med 
engelsktalande guide så missar du inga upplevelser.

DETTA INGÅR:
• Klimatkompenserat flyg till Peking  
 tur och retur i ekonomiklass
•  Hotell av god standard, del i  
 dubbelrum med frukost
• Ankomst- och avresetransfer med  
 engelsktalande transferguide
• Flygskatter och säkerhetsavgifter
• Utförlig information inför resan

TILLVALSPAKET A:
• 2 dagar i Peking, pris från 3.350:-

I TILLVALSPAKETET INGÅR:
• Program inklusive entréavgifter  
 och transporter
• Engelsktalande guide
• 2 luncher och 2 middag inklusive  
 måltidsdryck

Läs mer på svenskkinesiska.se

PEKING
PÅ EGEN HAND
8 dagar, pris från

8.450:-

Telefon: 08–10 88 24  •  www.svenskkinesiska.se
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