
              Załącznik do umowy-zgłoszenia

Program wyprawy

CHINY – przez Państwo Środka  

Czas: 16 dni

Liczące sobie 5 tysięcy lat Chiny od zawsze fascynowały bogactwem kultury, ale też niedostępnością. Przez wieki
były zamknięte dla obcokrajowców. Teraz są nieco bardziej przystępne, choć nadal ze względu na niesamowicie
skomplikowany język i odmienne obyczaje bardzo trudne do samotnego podróżowania. Nasza wyprawa Chiny –
przez Państwo Środka to okazja do poznania tego niezwykłego kraju.
Wyprawa  Chiny  –  przez  Państwo  Środka  została  tak  przygotowana,  by  była  jak  najbardziej  różnorodna  i
uwzględniająca  nie  tylko  zabytki,  ale  także  atrakcje  przyrodnicze  i  spotkania  ze  wspaniałymi  ludźmi.  Podróż
rozpoczniemy w Pekinie. Wielki Mur, Plac Tiananmen, czy Zakazane Miasto niebezpodstawnie są znane na całym
świecie.  Następnie  zobaczymy  Szanghaj  –  jedno  z  najbardziej  niezwykłych  metropolii  naszego  globu  oraz
Hangzhou, uważane za jedno z najpiękniejszych miast Chin. Dalej nasza wyprawa powiedzie nas to Xian, które
podobnie jak Pekin, oferuje wspaniałą lekcję historii, ale będzie również przykładem, jak różne są od siebie chińskie
miasta. Ostatnim etapem naszej podróży będzie Guilin, a także leżące niedaleko Yangshuo i Longsheng, które
zachwycają niespotykaną nigdzie indziej przyrodą i zamieszkującymi je grupami etnicznymi. Kontrast pomiędzy nimi
a pierwszymi miastami, które mieliśmy okazję poznać, jest ogromny.

1 DZIEŃ – przeloty Polska – Chiny
Spotkanie na lotnisku w Warszawie i wylot do Pekinu.
2 DZIEŃ – Pekin
Stolica Chin przywita nas tłumami i zgiełkiem, ale również nowoczesną architekturą mieszającą się z tradycyjną
zabudową, ciepłymi ludźmi i pysznym jedzeniem. Dzisiejszy dzień wykorzystamy na odpoczynek i aklimatyzację.
Nocleg w Pekine.
3 DZIEŃ – Pekin
Pekin  jest  pełen  niesamowitych  atrakcji  historycznych.  Rano  wyruszymy  na  najsłynniejszy  plac  w  Chinach  –
Tiananmen, a następnie wejdziemy do Zakazanego Miasta (ok. 10 $), byłej siedziby cesarzy chińskich. Po południu
odwiedzimy  przepiękną  Świątynię  Nieba,  gdzie  co  roku  składano  ofiary  modląc  się  o  urodzaj  i  pomyślność.
Wieczorem odwiedzimy nocny targ i  skosztujemy lokalnych specjałów,  będzie też możliwość zakupu pamiątek.
Nocleg w Pekinie.
4 DZIEŃ – Pekin – Szanghaj
Wcześnie rano wyruszymy za miasto by zobaczyć Wielki Mur (ok. 10 $), najsłynniejszy symbol starożytnych Chin.
Trekking po murze jest dużo bardziej wymagający niż mogło by się wydawać na pierwszy rzut oka, ale daje dużo
frajdy. Po południu wrócimy do Pekinu, a następnie pojedziemy super szybkim pociągiem do Szanghaju. Nocleg w
Szanghaju.
5 DZIEŃ – Szanghaj
Zwiedzimy  Stare  Miasto  pełne  ludzi  i  maleńkich  sklepików,  a  następnie  zobaczymy  jeden  z  najpiękniejszych
chińskich ogrodów – Yu (8-9 $). Zajrzymy na chwilkę do świątyni Jadeitowego Buddy (ok. 5 $) i zobaczymy byłą
dzielnicę francuską. Nocleg w Szanghaju.
6 DZIEŃ – Szanghaj – Hangzou
Po śniadaniu  spędzimy kilka chwil  w Szanghajskim Muzeum Narodowym,  a następnie  zobaczymy nowoczesną
dzielnicę  biznesową.  Naszym  ostatnim  przystankiem  będzie  artystyczna  dzielnica  Tianzifang,  gdzie  można
spróbować potraw z całego świata i zajrzeć do setek maleńkich sklepików. Po południu zabieramy nasze bagaże i
ruszamy do Hangzhou. Nocleg w Hangzhou.
7 DZIEŃ – Hangzhou
Hangzhou słynie z dwóch rzeczy: pięknych kobiet oraz Jeziora Zachodniego, które corocznie odwiedzają miliony
turystów.  O  ile  chętnie  pomożemy  w  znalezieniu  jeziora,  to  kwestię  kobiet  pozostawiamy  indywidualnym
preferencjom uczestników! Po całodziennej wędrówce wokół jeziora będziemy relaksować się w jednym z wielu
klimatycznych pubów. Nocleg w Hangzou.
8 DZIEŃ – Hangzhou
Wybierzemy się poza miasto do wioski Longjing by obejrzeć słynne pola herbaciane i spróbować zielonej herbaty –
Longjingcha. Miejsce to odwiedził kiedyś sam Mao! Po południu czeka nas lot do Xian. Nocleg w Xian.
9 DZIEŃ – Xian
Xian to była stolica Chin, która nadal robi ogromne wrażenie na tych, które zdecydowali się ją odwiedzić. Będziemy
mogli zobaczyć niezwykłą, pełną życia dzielnicę muzułmańską, a także pozostałości po okresie świetności miasta –
Wieżę Bębnów i Wieżę Dzwonów. Przy odrobinie szczęścia zobaczymy też pagodę Dzikiej Gęsi – symbol miasta.
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10 DZIEŃ – Guilin
Wczesnym  rankiem  autobus  zabierze  nas  na  wycieczkę  za  miasto,  gdzie  będziemy  mogli  zobaczyć  słynną
Terakotową Armię (ok. 30 $) będącą częścią olbrzymiego sarkofagu cesarza Qin Shi. Muzeum oszałamia swoimi
rozmiarami i rozmachem grobowca! Po obiedzie czeka nas transfer na lotnisko i lot do Guilin. Nocleg w Guilin.
11 DZIEŃ – Guilin
Po śniadaniu pojedziemy do wioski Longsheng (ok. 18 $), gdzie będziemy mogli podziwiać jedyne w swoim rodzaju
tarasy ryżowe, zbudowane setki  lat  temu przez mieszkające  tam mniejszości  etniczne. Wieczorem czas wolny,
nocny targ i spacer po mieście. Nocleg w Guilin.
12 DZIEŃ – Yangshuo
Rano wymeldowujemy się z hotelu i udajemy się na spływ rzeką Li. Koło południa dotrzemy do Yangshuo, jednej z
najpiękniejszych miejscowości w całych Chinach. Leżąca pomiędzy jeziorami i otoczona niezwykłymi wzgórzami
krasowymi  z  pewnością  oczaruje  każdego.  Dzisiejsze  popołudnie  przeznaczymy  na  odpoczynek,  zakupy  i
kosztowanie lokalnej kuchni. Wieczorem chętni mogą wziąć udział w spektaklu na wodzie wyreżyserowanym przez
Zhang Yimou (40-50 $). Nocleg w Yangshuo.
13-14 DZIEŃ – Yangshuo
Dzisiejszy dzień upłynie nam pod znakiem wycieczki rowerowej i eksploracji okolic miasteczka (ok. 8 $). Będziemy
mogli podejrzeć codzienne życie mieszkańców, ich pracę na polach ryżowych czy budowę domów. Po powrocie do
miasteczka ostatnie chwile na leniuchowanie i ostatnia wspólna kolacja. Nocleg w Yangshuo.
15 DZIEŃ – Yangshuo – Guilin – Pekin
Przejazd autobusem do Guilin. Lot do Pekinu, ostatni wspólny obiad i lot do Warszawy.
16 DZIEŃ – przeloty Chiny – Polska
Powrót do Warszawy.

Cena  zawiera: przeloty  Warszawa-Pekin-Warszawa,  Hangzhou-Xian,  Xian-Guilin,  Gulilin-Pekin,  wizę  chińską,
ubezpieczenie KL 40.000 euro i NNW 15.000 zł, noclegi, transport: autobusy, taksówki na trasie wycieczki (poza
fakultatywnymi), koszty organizacyjne w Polsce i na miejscu wyprawy, opiekę pilota 

Cena nie zawiera: kosztów wyżywienia (ok. 10-15 $ dziennie), zajęć fakultatywnych (ceny podane w programie
wyprawy), biletów wstępu, napiwków

Szczegóły dotyczące wyprawy:
• do udziału w wyprawie niezbędny jest paszport ważny min. 6 miesięcy od daty zakończenia wyprawy, z 

dwiema wolnymi stronami
• w celu wyrobienia wizy chińskiej należy dostarczyć do biura, 20 dni przed terminem wyjazdu: paszport, 

dwa aktualne zdjęcie paszportowe oraz wypełniony, wydrukowany i popisany formularz wizowy (zostanie 
on wcześniej wysłany mailem przez biuro)

• dodatkowe koszty (wyżywienie, bilety wstępu, zajęcia fakultatywne, napiwki) wynoszą około 400 USD
• grupa od 6 do 10 osób
• noclegi w hotelach/guest house’ach w pokojach 2 osobowych z łazienką, zazwyczaj wyposażonych w 

klimatyzację (standardy noclegów zależą od miejsca pobytu i dostępności bazy turystycznej)
• transport: pociągi - superszybkie pociągi pociski, autobusy zazwyczaj z klimatyzacją, taksówki, minibusy, 

motoriksze lub rowery, łodzie
• szczepienia nie są obowiązkowe lecz zalecane (żółtaczka A i B, błonica, tężec, polio, dur brzuszny)
• profilaktyka antymalaryczna (ryzyko zarażenia malarią niewielkie)
• wyprawa nie wymaga szczególnej sprawności fizycznej
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