z kína - CSÁSZÁRVÁROSOK z
AZ EREDETI KÖRUTAZÁS
Peking • Yu Yong-hágó - Nagy fal • Longmen
barlangok • Shaolin templom • Yuntai-hegy • Xian •
Hangzhou • Shanghai • Suzhou - UNESCO
világörökségek a teljes utazás alatt
Az utazás programja az egykori császári birodalom fővárosait veszi sorra, köztük Luoyangot és környékét, ahol a
Világörökség részét képező Longmeni sziklatemplomok, a
harcművészetéről híres Shaolin templom és a csodálatos
geológiai képződményekkel tarkított Yuntai-hegy Geo Park
található. Az agyaghadseregéről ismert Xian látnivalói után
látogatás Hangzhouba, a teatermesztés egyik fellegvárába,
valamint Suzhouba, amely a selyemgyártásáról és a kertépítéséről híres. Az utazás végén a jelen és a
jövő városa, Shanghai mutatkozik be
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• május 15-29.
• augusztus 21. - szeptember 4.
• október 16–30.

439 000 Ft-tól/fő
Időtartam: utazással együtt 15 nap, 13 éjszaka
(3 éj Peking, 3 éj Luoyang, 2 éj Xian, 2 éj
Hangzhou, 3 éj Shanghai)
Utazás: menetrend szerinti repülőjáratokkal
Budapest - Peking között közvetlen
repülőjárattal, Shanghai-Budapest között
átszállással, turistaosztályon, a körutazás alatt
légkondicionált autóbusszal, Peking - Luoyang Xian között expresszvonaton, Xian - Hangzhou
között belföldi repülőjáraton, Hangzhou Shanghai között expresszvonaton
Elhelyezés: középkategóriájú szállodákban,
kétágyas szobákban
Ellátás: reggeli, felár ellenében félpanzió
(többfogásos kínai ebéd és egy alkalommal
búcsúvacsora a program szerint)
Minimum létszám: 20 fő
Az utat a Chemol Travel idegenvezetője kíséri.

Yuntai-hegy
Suzhou
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Program
1. nap

Elutazás Pekingbe közvetlen, menetrend
szerinti repülőjárattal.

2. nap Megérkezés Kína fővárosába, a szállás

elfoglalása. Délután az Ég Templomának megtekintése, majd szállás Pekingben.

3. nap Utazás a Yu Yong-hágóhoz, a Kínai Nagy

Fal Pekinghez legközelebb található, látogatható
részéhez. Kirándulásunk során a helyőrség helyreállított házainak megtekintése és séta a Nagy Falon,
majd a Ming-császárok temetkezési helyének meglátogatása, ahol az egyik feltárt sírkamra is bejárható, gyaloglás a Szellemek Útján. Szállás Pekingben.

4. nap A pekingi városnézés folytatása: a világ

legnagyobb tere a Tienanmen tér, a Mennyei Béke
Tere (fő látnivalók: Mao Ce-tung Mauzóleuma, Népi
Gyűlés Háza, Pekingi Nemzeti Múzeum, Népi Hősök
Emlékműve), majd a Tiltott Város megtekintése,
mely a Ming-dinasztiától a Csing-dinasztia végéig,
csaknem ötszáz éven át szolgált a kínai császárok
lakóhelyeként és a kínai birodalom ceremoniális
és hatalmi központjaként. Ebéd után kirándulás a
Nyári Palotához: a császári kert, a „hosszú folyosó” a
Kumming tó mellett, valamint a „Márványhajó” megtekintése. Látogatás a 2008-as olimpia színhelyére,
a „Madárfészek” megtekintése. Fakultatív program:
tipikus kínai kacsavacsora. Szállás Pekingben.

5. nap Délelőtt Hutong-túra keretében ismerkedés a pekingi tradicionális lakónegyeddel. Látogatás
a ma is működő Láma templomba. Ez az egyik legnagyobb és legjelentősebb tibeti buddhista monostor a világon. Az építmény és a templomi alkotások
a han kínai és tibeti stílus kombinációi. Utána vásárlási lehetőség a híres selyempiacon, ahol 1700 árus
Részvételi díj

469 000 Ft

Szezon felár aug., okt.

25 000 Ft

Félpanziós felár

45 000 Ft

Egyágyas felár

128 000 Ft

Belépők felára (kötelező)

45 000 Ft

Repülőtéri illeték és díjak

155 000 Ft

Vízumdíj

25 000 Ft

Fakultatív programok
Geo Park kirándulás

24 000 Ft

Pekingi kacsavacsora

9 000 Ft

Suzhou egésznapos
program

21 000 Ft

439 000 Ft-tól/fő
- 90 nap

kínálja portékáit. Elutazás expresszvonattal a titokza- tekintése. Séta az óvárosban, a muszlim piac és a
tos és nagy múltú Luoyangba, mely az ősi Kína egyik Nagymecset megtekintése. Szállás Xianban.
legjelentősebb városa volt. Szállás Luoyangban.
10. nap Reggel elutazás repülővel Hang6. nap Látogatás a Világörökség részét képező zhouba, amelyet Kína tíz legszebb városa között
Longmen barlangtemplomokhoz, ahol több mint tartanak számon. Megérkezés után transzfer a
1300 barlangot, 2345 cellát valamint több mint 50 szállodába, majd hajókirándulás a híres Nyugati
pagodát vájtak a folyó két partján húzódó meredek tavon. Szállás Hangzhouban.
sziklafalba. Ezután a híres Shaolin templom megtekintésére kerül sor. Szállás Luoyangban.
11. nap Városnézés Hangzhouban: a Lingyintemplom termeinek és híres szobrainak megtekin7. nap Szabad vagy egész napos fakultatív ki- tése, majd látogatás a Leifeng pagodához, ahonnan
rándulás a Yuntai-hegy Geo Parkba, mely a hegyet lenyűgöző kilátás nyílik a tóra, majd ismerkedés a
állandóan borító felhőkről és páráról kapta nevét. környék híres teafajtáival egy ültetvényen. Ezután
Szállás Luoyangban.
a neves Taiji Teaházban „teaceremónia” szertartáson vehetnek részt. Szállás Hangzhouban.
8. nap Délelőtt elutazás expresszvonattal
Xianba, a Világörökség részévé nyilvánított 12. nap Délelőtt elutazás expresszvonattal
agyaghadsereg megtekintése. Az agyaghad- Shanghaiba. Délután séta a Bundon és a híres Nansereg az első kínai császár, Csin Si Huang-ti jing bevásárló utcán, majd hajókirándulás a Huangsírhelyét védő agyagkatonák, lovak, kocsik és pu folyón, mely során az esti fényárban úszó város
zenészek elnevezése. Szállás Xianban.
látványában gyönyörködhetnek. Szállás Sanghaiban.

9. nap Délelőtt városnézés Xianban: látogatás a 13. nap Szabad vagy egész napos fakultatív

Shaanxi Történeti Múzeumba, majd az ősi városfal kirándulás a kertjeiről és selyemgyártásáról híres
és bástyák, valamint a Nagy Vadlúd Pagoda meg- Suzhouba. Hajókázás a csatornákon. Látogatás
a híres „Szerény hivatalnok” kertben és egy helyi
selyemműhelyben. Szállás Sanghaiban.
A részvételi díj tartalmazza: utazás a leírás
szerint repülővel, Kínán belül expresszvonattal II. 14. nap Városnézés Shanghaiban: a Jade
osztályon és autóbusszal, 13 éjszaka szállás reg- Buddha Templom megtekintése, majd látogatás
gelivel, magyar nyelvű idegenvezető Budapestről, a Yu-Yuan kertbe, végül a 420,5 m magas Jinutas-, poggyász- és balesetbiztosítás, útlemon- mao toronyba, ahol a 88. emeleten lévő kilátódási biztosítás.
ból az egész város látható. Szállás Sanghaiban.
Külön fizetendő: repülőtéri illetékek és díjak, fakultatív programok, vízumdíj, helyi borravaló.

459 000 Ft-tól/fő
- 60 nap

15. nap Korai transzfer a repülőtérre, visszautazás Budapestre átszállással. A Peking-Budapest
szakaszon egy technikai leszállás van.

469 000 Ft-tól/fő
Indulás
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