Kína
császárvárosok

Peking • Yu Yong-hágó - Nagy Fal • Longmen barlangok • Shaolin templom • Yuntai-hegy •
Xian • Hangzhou • Shanghai • Suzhou - UNESCO világörökségek a teljes utazás alatt

439 000 Ft/fő-től*
Időtartam: 2018. május 8-22.
Utazás: utazással együtt 15 nap / 13 éj
3 éj Peking, 3 éj Luoyang, 2 éj Xian, 2 éj Hangzhou,
3 éj Shanghai. Budapest - Peking és Shanghai - Peking között
átszállással, Peking - Luoyang - Xian között expresszvonaton,
Xian - Hangzhou között belföldi repülőjáraton, Hangzhou Shanghai között expresszvonaton és légkondícionált autóbusszal
Elhelyezés: középkategóriájú szállodákban,
kétágyas szobákban
Ellátás: reggeli, felár ellenében félpanzió (többfogásos kínai
ebéd és egy alkalommal búcsúvacsora a program szerint)
Minimum létszám: 20 fő
Idegenvezető: kiváló helyismerettel rendelkező
magyar nyelvű idegenvezető.
ÉLJEN ELŐFOGLALÁSI
KEDVEZMÉNYEINKKEL

Időpontok:

2018 | MÁJUS 8–22.
15 nap / 13 éj

U-001307

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.

Program
1. nap Elutazás Pekingbe menetrendsze- valamint több mint 50 pagodát vájtak a folyó két partján húzódó meredek sziklafalba.
rinti repülőjárattal, átszállással.
Ezután a híres Shaolin templom megtekin2. nap Megérkezés Kína fővárosába Peking- tésére kerül sor. Szállás Luoyangban.
be, a szállás elfoglalása. Délután az Ég Temp7. nap Szabad program vagy egész nalomának megtekintése. Szállás Pekingben.
pos fakultatív kirándulás a Yuntai-hegy Geo
3. nap Utazás a Yu Yong-hágóhoz, a Kínai Parkba, mely a hegyet állandóan borító felNagy Fal Pekinghez legközelebb található, lá- hőkről és páráról kapta nevét. A Yuntai-hegy
togatható részéhez. A kirándulás során a hely- karsztformái nem hasonlítanak a déli terüőrség helyreállított házainak megtekintése és leteken találhatókhoz, ez teszi olyan különséta a Nagy Falon, majd a Ming-császárok te- legessé a Yuntai-t, amit az UNESCO 2004metkezési helyének meglátogatása, ahol az ben a Globális Geopark Hálózat egyikévé
egyik feltárt sírkamra is bejárható, majd gya- választott. Szállás Luoyangban.
loglás a Szellemek Útján. Szállás Pekingben.
8. nap Délelőtt elutazás az expresszvonat4. nap A pekingi városnézés folytatása: tal Xianba, a Világörökség részévé nyilvánía világ legnagyobb tere a Tienanmen tér, a tott Agyaghadsereg megtekintése. A jelenlegi
Mennyei Béke Tere -fő látnivalók: Mao Ce- becslések szerint a 3 nagy egységre tagolódó
tung mauzóleuma, Népi Gyűlés Háza, Pe- árok- és gödörrendszerben körülbelül 8000
kingi Nemzeti Múzeum, Népi Hősök Emlék- katona, 130 harci szekér 520 lóval, illetve 150
műve-, majd a Tiltott Város megtekintése. lovas található - többségük még mindig a föld
Kirándulás a Nyári Palotához: Látogatás a alatt van betemetve. Szállás Xianban.
2008-as olimpia színhelyére, a „Madárfészek” megtekintése. Fakultatív program: Pe- 9. nap Délelőtt városnézés Xianban: látogatás a Shaanxi Történeti Múzeumba, majd
kingi kacsavacsora. Szállás Pekingben.
az ősi városfal és bástyák, valamint a Nagy
5. nap Délelőtt Hutong túra keretében is- Vadlúd Pagoda megtekintése. Séta az óvámerkedés a pekingi tradicionális lakónegyed- rosban, a muszlim piac és a Nagymecset
del. Utána vásárlási lehetőség a híres se- megtekintése. Szállás Xianban.
lyempiacon, ahol 1700 árus kínálja portékáit.
Elutazás expresszvonattal a titokzatos és nagy 10. nap Reggel elutazás repülővel Hangmúltú Luoyangba, mely az ősi Kína egyik leg- zhouba, amelyet már a nyugati utazók is
fényűző nagyvárosként írtak le. A város híjelentősebb városa volt. Szállás Luoyangban.
res történelmi emlékhelyeiről és termé6. nap Látogatás a Világörökség részét szeti szépségeiről, Kína tíz legszebb vároképező Longmen barlangtemplomokhoz, sa között tartják számon. Megérkezés után
ahol több mint 1300 barlangot, 2345 cellát transzfer a szállodába, majd hajókirándu-

90 nap • 439 000 Ft-tól/fő*

60 nap • 459 000 Ft-tól/fő

indulás

•

lás a híres Nyugati tavon. Szállás Hangzhouban.
11. nap Városnézés Hangzhouban: a Lingyin-templom termeinek és híres szobrainak megtekintése, majd látogatás a Leifeng pagodához.
Ezután a neves Taiji Teaházban „teaceremónia”
szertartáson vehetnek részt, ahol a mesterek akrobatákat megszégyenítő ügyességgel töltik meg
a teáscsészéket. Szállás Hangzhouban.
12. nap Délelőtt elutazás expresszvonattal Sanghaiba. A kelet-kínai tengerpart középső részén, a Jangce torkolatvidékén, a
folyam Huangpou nevű kis mellékfolyójának két partján elterülő Sanghai „a Kelet
Párizsa”, Délután séta a Bundon és a híres
Nanjing bevásárló utcán, majd hajókirándulás a Huangpu folyón. Szállás Sanghajban.
13. nap Szabad vagy egész napos fakultatív kirándulás a kertjeiről és selyemgyártásáról híres Suzhouba. Hajókázás a
csatornákon. Látogatás a híres „Szerény hivatalnok” kertben és egy helyi selyemműhelyben. Szállás Sanghajban.
14. nap Városnézés Sanghajban: a Jade
Buddha Templom megtekintése, majd látogatás a Yu-Yuan kertbe, végül a 420,5 m
magas Jinmao toronyba, ahol a 88. emeleten lévő kilátóból az egész város látható.
Szállás Sanghajban.
15. nap Korai transzfer a repülőtérre, vis�szautazás Budapestre átszállással.
Bővebb program leírásért kérjüklátogasson el
a www.chemoltravel.hu weboldalra.

469 000 Ft-tól/fő

A körutazás során a szállodaváltozás és menetrendváltozás jogát fenntartjuk.

Részvételi díj
Egyágyas felár
Repülőtéri illetékek és díjak
Vízumdíj
Belépők díja (kötelező)
Félpanziós felár*

469 000 Ft
128 000 Ft
155 000 Ft
25 000 Ft
45 000 Ft
45 000 Ft

Fakultatív programok

Geo Park kirándulás:
24 000 Ft
Suzhou egésznapos program: 23 000 Ft
Pekingi kacsavacsora:
9 000 Ft
A részvételi díj tartalmazza: utazást a leírásban szereplő repülőjáratokkal, Kínán belül expresszvonattal II. osztályon és légkondicionált autóbusszal, 13 éjszaka
szállást reggelivel, a megadott programokat, a magyar nyelvű idegenvezetést Budapestről az út teljes időtartama alatt, baleset- betegség- és poggyász biztosítást, útlemondási biztosítást. Külön fizetendők: repülőtéri illetékek és díjak, fakultatív programok*, felárak*, vízumdíj, belépődíjak, helyi borravaló (56 USD/fő).

