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Chiny – na MUR!

Pekin – Xian-
Suzhou-Szanghaj

Termin: 5-13.09.2017



Dlaczego Chiny?
Chiny to najludniejsze państwo świata, położone w Azji południowo-wschodniej.
Stolicą jest Pekin, a największym miastem - Szanghaj. Chiny to potęga rozwijająca
się od kilkudziesięciu lat, miejsca w których kiedyś były pola i lasy zmieniły się w
dzielnice pełne drapaczy chmur. Każdy wie, że kraj ten ma kilka minusów, ale i tak
warto zapisać go na liście miejsc do odwiedzenia, ponieważ plusy potrafią
wynagrodzić wszelkie niedogodność. Każdy wie, że ten kraj jest niemal w każdym
możliwym wymiarze odmienny od naszego. Różnic można by znaleźć tysiące od
najmniejszych, aż po te ogromne. Karaluchy lub skorpiony na patyku, restauracje,
w których pracownicy sanepidu dostaliby zawału, czy też miejsce tak piękne, że
chcemy rzucić wszystko i tam zamieszkać – to wszystko znajdziemy w Chinach.
Niektóre symptomy orientu są pozytywne, inne mniej. Na pierwszym miejscu
oczywiście stawiamy widoki i atrakcje, a zaraz za nimi jedzenie. Chiny to kraj tak
różny, od tego co znamy, że nasz wyjazd dostarczy Państwu długich godzin
opowieści.
Chiny to bez wątpienia piękny kraj - pełen skrajności, ale pokazujący, że na
świecie mogą żyć ludzie, którzy mimo pozornych podobieństw są od nas bardzo
różni. Pod wieloma względami są także podobni, więc w dzisiejszych czasach
nawet wyprawa na drugi koniec świata nie jest aż takim wyzwaniem. Może to
zabrzmi banalnie, ale świat jest zbyt piękny, by go tylko oglądać w telewizji, tak
jak inne kultury zbyt ciekawe, aby tylko o nich czytać.

„Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku”
– Lao-tzu. chinski filozof, twórca taoizmu
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5 września
Spotkanie uczestników na lotnisku Chopina w Warszawie o 14.45…. przelot do Pekinu z
przesiadką w jednej z europejskich stolic.
6 września
Przylot do Pekinu – transfer do hotelu. Relaks po locie.
Ruszamy poznawać Państwo Środka. Pierwszy przystanek to Świątynia Nieba. Obecnie jej
teren zajmuje olbrzymi park o powierzchni ok 273 ha, gdzie można zobaczyć olbrzymie
rzesze Chińczyków uprawiających tai-chi lub sztuki walki.
Park otwierany jest o 6 rano i od razu zapełnia się tłumem ludzi. Świątynia Niebios jest
uważana za szczytowe osiągnięcie tradycyjnej chińskiej architektury. Budynek świątyni ma
charakterystyczny, geometryczny układ podkreślający starożytne przekonanie, że niebo
jest okrągłe, a ziemia kwadratowa. Niewykluczone, że będzie to Państwa ulubione miejsce
w Pekinie, bo tak wiele dzieje się w tym parku.
Ludzie grają w szachy, puszczają latawce, tańczą, śpiewają i grają na wielu instrumentach.
Następnie odwiedzimy Plac Tianenmen – serce Pekinu, a zarazem społeczne i polityczne
centrum stolicy, będący jednocześnie największym placem na świecie. Prosto z placu
przejdziemy się spacerkiem po zabytkowej uliczce Qianmen – spokojnej mimo zatłoczenia,
gdzie życie tętni z całych sił pomiędzy sklepikami.
Wieczorkiem kolacja w lokalnej restauracji. Pędzimy odpocząć, trzeba przecież nabrać sił
na kolejne dni.
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7 września
O poranku POBUDKA!!!! I śniadanie. Przed nami kolejny dzień pełen atrakcji – czeka
spotkanie z jedna z największych nas całodzienna wycieczka poza miasto. Zaczniemy od
wizyty w słynnej nekropolii Grobowcach Cesarzy z Dynastii Ming - kompleks nekropolii
obejmujący obszar około 40 km². Stanowi miejsce spoczynku 13, spośród 16 cesarzy
dynastii Ming. Później spacer słynną Świętą Aleją oraz wizyta w pawilonie, gdzie urządzono
wystawę ukazującą przedmioty jakie umieszczono w grobowcach w czasie cesarskich
pochówków. Następnie - NA MUR! – spacer po najlepiej zachowanej jego części. Po tak
wyczerpującym dniu jeszcze krótki postój przy obiektach olimpijskich (Stadion, Pływalnia) i
powrót do Pekinu. Dziś zapraszamy na kolacje kaczkę - po pekińsku – ma się rozumieć.
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8 września
Wstajemy, nie śpimy, dalej zwiedzamy. 
Po śniadaniu wizyta w zimowym Pałacu Cesarskim. Legenda głosi, że znajduję się tutaj
9999 pokoi. Muzeum zwane jest popularnie Zakazanym Miastem, gdyż niegdyś wstęp do
niego miała wyłącznie najbliższa rodzina cesarza oraz najważniejsi urzędnicy państwowi i
eunuchowie. Przez ponad pięć stuleci zamieszkiwało tu 24 cesarzy dynastii Ming i Qing.
Później czeka nas przejażdżka rikszami po najstarszych uliczkach miasta oraz zawitamy w
jednym z lokalnych domostw w Hutongach. W odróżnieniu od Zakazanego Miasta, w
którym władca przebywał zimą, była to letnia rezydencja cesarza - jeden z
najwspanialszych przykładów chińskiej architektury ogrodowo - parkowej. Położony jest na
Wzgórzu Długowieczności nad jeziorem Kunming.
Najpierw pospacerujemy wśród pięknej zieleni, potem popłyniemy łodzią po jeziorze.
Wpadniemy do fabryki pereł – gdzie możemy zgłębić tajniki hodowli słodkowodnych
precjozów.
Później pędem na kolację i szybciutko na pociąg nocny do Xian, całą noc jedziemy
wypoczywając. (miejsca sypialniane, 4 ooby w przedziale)
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9 września
Po długiej podróży ciepła herbatka i przepyszne śniadanie gwarantowane. Potem wyruszamy poza miasto
gdzie złożymy wizytę w najsłynniejszym muzeum w Chinach – Muzeum Armii Terakotowej z III w.p.n.e.,
niezwykłej wielotysięcznej armii, ustawionej w pełnym rynsztunku bojowym. Wśród naturalnej wielkości
postaci nie sposób znaleźć dwóch jednakowych – każdy różni się od innych: wyrazem twarzy, fryzurą,
strojem. popołudniu wracamy do miasta i tam zobaczymy Wielką Pagodę Dzikiej Gęsi – symbol Xian.
Pospacerujemy malowniczą uliczką, pełną sklepików z klasycznymi przyborami do pisania. To doskonałe
miejsce, aby zgłębić tajniki kaligrafii. Później pędem na pierożkowy bankiet – będzie ich aż 16 rodzajów do
spróbowania. Jeszcze rzut okiem na nocne życie miasta i dobranoc…
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10 września
Dzień jak co dzień - rozpoczynamy śniadaniem, a później czeka nas Muzeum prowincji Shaanxi –
gdzie w pigułce można zobaczyć historię regionu, uważanego z kolebkę chińskiej cywilizacji.
Warto spojrzeć na centrum religijne wyznawców islamu – Wieli Meczet. Wybudowany został w
742 roku, w okresie rządów dynastii Tang. Jest znakomitym przykładem połączenia islamu z
tradycyjnym budownictwem chińskim. W niczym nie przypomina muzułmańskich meczetów z
innych części świata, nie posiada kopuły ani minaretów.
Dziś wczesna kolacja i przejazd pociągiem nocny do Suzhou (miejsca sypialniane, 4 pax w
przedziale).

11 września
Dzień rozpoczniemy już w Suzhou – słynnym ośrodku produkcji jedwabiu. Miejsce to słynie z
malowniczych kanałów i bajkowych ogrodów, wpisanych na listę UNESCO. Szybkie śniadanie i
rozpoczynamy zwiedzanie od liczącej około tysiąca lat „wodnej” wioski Luzhi, usytuowanej na
brzegach wszechobecnych kanałów, w której czas zatrzymał się dawno temu. Pospacerujemy
wąskimi uliczkami oraz przepłyniemy malowniczymi kanałami. Wracamy do Suzhou zobaczyć
Ogród Mistrza Sieci - najpiękniejszy ogród w mieście, będący przykładem kunsztu i perfekcji w
chińskiej sztuce projektowania zieleni. Wizyta w wytwórni jedwabiu – patrzymy oko w oko
jedwabnikowi. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
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12 września
Śniadanie i przejazd autokarem do Szanghaju - miasta drapaczy chmur i nowoczesnej architektury,
nazywanego „Paryżem Wschodu”. Panorama miasta z najwyższej w Azji (a trzeciej pod względem
wielkości na świecie) wieży telewizyjnej zwanej „Perłą Orientu” – cudowne widoki i zdjęcia murowane.
Z chmur zjedziemy w dół, by powłóczyć się słynnym szanghajskim nabrzeżem. Potem Świątynia
Nefrytowego Buddy - jedna z niewielu buddyjskich świątyń w mieście…
Czas wolny na zakup pamiątek. Kolacja. Zakwaterowanie. Nocleg.

13 września
Ostatnie śniadanie w naszej egzotycznej podróży, transfer na lotnisko i wylot do Polski.
Cofamy zegarki, przesiadamy się na jednym z lotnisk europejskich i lądujemy w Warszawie o
22.15….
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PRZELOT – Polska – Chiny – Polska - w klasie ekonomicznej z bagażem głównym,
7 NOCLEGÓW na trasie - pokoje 2-osobowe ze śniadaniem hotele 3***+, w tym dwa
noclegi w pociagach nocnych – przedziały 4. osobowe.
WYŻYWIENIE - 2 posiłki - śniadania i obiadokolacje,
TRANSFERY – na trasie lotnisko – hotel – lotnisko, oraz niezbędne przejazdy na miejscu,
OPIEKA polskojęzycznego Pilota-Przewodnika,
NIESPODZIANKI I DEGUSTACJE w czasie podróży,
WIELE UŚMIECHU i ŻYCZLIWA ATMOSFERA w czasie wyjazdu,
UBEZPIECZENIE turystyczne bez chorób przewlekłych
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA GRUPY – w terminie uzgodnionym z
Koordynatorem Uniwersytetu,
INFORMACJE PRAKTYCZNE – szczegółowy plik wysłany drogą mailową do
Koordynatora Uniwersytetu.

POZA CENĄ WYJAZDU (DODATKOWO PŁATNE):
WYDATKI NATURY OSOBISTEJ np. przekąski, napoje, pamiątki, taksówki, połączenia
telefoniczne, dojazd na/ z miejsca zbiórki,
BILETY WSTĘPU DO WYMIENIONYCH W PROGRAMIE MIEJSC – 150 usd,
DOPŁATA DO POKOJU 1-OSOBOWEGO,
DODATKOWE NAPOJE – poza wymienionymi,
DODATKOWY LUB POWIĘKSZONY BAGAŻ – na życzenie.
WIZY CHIŃSKIEJ – ok.. 300pln

PROPONOWANA CENA:
PRZY GRUPIE MIN. 48 OS. - 5499 PLN / 1 os.
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Do usłyszenia!

Zapraszam do kontaktu:

Rafal Rouba
+48 601 632 580

Rafraf_pl@yahoo.pl
biuro@puravida.com.pl

PURA VIDA!
www.puravida.com.pl

pl. Dąbrowskiego 3/3
90-249 Lódz, Polska

NIP: 7252143398


