CHINY: Największe atrakcje Państwa Środka –
wyprawa w Góry Tęczowe, rejs po Jangcy, Park
Zhangjiajie
Trasa: Pekin – Mur Chiński – Grobowce Ming – Chengde –
Taiyuan – Pingyaho – Xian – Armia Terakotowa – Hua Shan –
Zhangye – Lanzhou – rejs po Jangcy – Park Zhangjiajie –
Luzhi – Suzhou – Szanghaj

CHINY – to tajemnicze Państwo Środka, niezwykle oryginalny i bogaty w tradycje kraj, najstarsza,
nieprzerwanie istniejąca cywilizacja świata. Podczas tej wyprawy zobaczą Państwo poza Murem
Chińskim, słynną Armią Terakotową, zachwycającym Pingyao, słynne Góry Tęczowe, Park Zhangjiaje –
tu kręcono film „Avatar” oraz popłyną Państwo rzeką Jangcy.
Największe atrakcje:
 Pekin i Zakazane Miasto
 Dolina Trzynastu Grobowców Cesarzy Ming
 Wielki Mur Chiński – najdłuższe umocnienie i budowla fortyfikacyjna na świecie
 Świątynia Doktryny Potaraka w Chengde – zbudowana jako miniatura Pałacu Potala
 Pingyao – tradycyjna architektura chińskiego ludu Han
 Xi'an – dawna stolica Chin, główne miasto Jedwabnego Szlaku
 Armia Terakotowa (UNESCO)
 Góra Hua Shan – jedna z pięciu świętych gór chińskich taoistów
 Zhangye – barwne bogactwo mniejszości etnicznych
 Góry Tęczowe – skalne formacje o niespotykanych kolorach
 Rejs po rzece Jancy i słynne Trzy Przełomy
 P.N. Zhangjiajie – skalne słupy i spacer w chmurach
 Suzhou - „Chińska Wenecja”
 Szanghaj – najludniejsze miasto południowych Chin, łączące tradycję i nowoczesność
Termin:
11.08 – 01.09.2018r.
06.10 – 27.10.2018r.
22.06 – 13.07.2019r.
10.08 – 31.08.2019r.
05.10 – 26.10.2019r.

Cena:
6420 zł + 2345 USD
6420 zł + 2475 USD
6420 zł + 2345 USD
6420 zł + 2345 USD
6420 zł + 2475 USD

PROGRAM WYJAZDU
Dzień 1 Warszawa – Pekin (-/-/-)
Spotkanie Uczestników z pilotem na lotnisku Okęcie w Warszawie. Przekazanie Uczestnikom
dokumentów podroży: bilet lotniczy, informacja o ubezpieczeniu, paszport. Odprawa bagażowa i
paszportowa, przelot do Chin (nocny przelot do Pekinu - posiłki na pokładach samolotów).
Dzień 2 Pekin (S/-/-)
Przylot do Pekinu, odprawa graniczna i odebranie bagaży. Przejazd do hotelu, krótki odpoczynek po
podróży. Następnie zwiedzanie Pakinu: Tiananmen (Plac Niebiańskiego Spokoju) - jeden z
największych placów na świecie (40 ha), Zakazanego Miasto – największego kompleksu pałacowego
świata, siedziby chińskich władców od czasów dynastii Ming, Świątynia Nieba (UNESCO) – kompleks
sakralnych budowli taoistycznychprzejazd na Wzgórze Węglowe, skąd jest najlepszy widok na
Zakazane Miasto. Nocleg w hotelu w Pekinie.
Dzień 3 Grobowce Ming – Pekin (S/-/-)
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Przejazd w góry Tianszouszan i wizyta w Dolinie Trzynastu Grobowców Cesarzy Ming. Powrót do
Pekinu i zwiedzanie: Świątynia Konfucjusza składającej się z czterech dziedzińców, świątynia llamajska
- Yonghegong (XVIII w), w której Dalaj i Panczen-lamowie odprawiali modły, Letni Pałac cesarzowej
wdowy Cixi, autokratki, która rządziła Chinami jako regentka od 1861r. do swej śmierci w 1908 r.,
Wioska Olimpijskia, gdzie będzie czas na zdjęcia przy słynnym „Ptasim gnieździe”. Nocleg w Pekinie.
Dzień 4 Mur Chiński – Chengde (S/-/-)
Wycieczka na Wielki Mur Chiński - najdłuższe umocnienie i budowla fortyfikacyjna na świecie, o
całkowitej długości 3.460 km. Przejazd do Chengde, gdzie zachowały się pozostałości po największych
w Chinach ogrodach królewskich (UNESCO) wraz z letnim pałacem dynastii Qing, a także zespół
świątyń buddyjskich. Zwiedzanie Letniego Pałacu cesarskiego, wizyta w Świątyni Powszechnego
Spokoju, upamiętniającej zwycięstwo cesarza Qianlonga nad Mongołami. Cała budowla wzniesiona jest
w stylu tybetańskim. Nocleg w Chengde.
Dzień 5 Chengde – Pekin – Taiyuan (S/-/-)
Wizyta w Świątyni Doktryny Potaraka, która jest największą świątynią w Chengde, zbudowaną jako
miniaturę Pałacu Potala w Lhasie. Następnie wizyta w Świątyni Dobrobytu, Pomyślności i
Długowieczności, wzorowanej na świątyni w Xigaze, wzniesionej w mieszanym stylu chińskotybetańskim na cześć szóstego panczenlamy Lobsang Palden Yeshego, . Przejazd do unikatowej
formacji skalnej Bangchui. Zwiedzanie Świątynię Happiness. Powrót do Pekinu. Przejazd nocnym
pociągiem do Taiyuan.
Dzień 6 Taiyuan – Pingyao (S/-/-)
Przyjazd do Taiyuan, które znajduje się w samym sercu krainy będącej kolebką kultury chińskiej. Wizyta
w Jinci Temple, którą zbudowano ku czci ministrów z księstwa Jin. Przejazd do Pingyao (UNESCO),
gdzie zachowała się doskonale utrzymana, tradycyjna architektura chińskiego ludu Han. Zwiedzanie
Starego Miasta, będącego najlepiej zachowanym, starożytnym miastem powiatowym w Chinach
Nocleg w Pingyao.
Dzień 7 Pingyao – Xian (S/-/-)
Zwiedzanie Pingyao: wizyta przy starych murach miejskich, Klasztor Zhenguo, którego głównym
budynkiem jest Pałac Dziewięciu Tysięcy Buddów budowany w okresie „pięciu dynastii” (X wiek)
Klasztor Shuanglin, zbudowany w II roku Wuping, w dynastii Beiqi, czyli w roku 571, gdzie w ponad 10.
pałacach w tym klasztorze, znajduje się ponad 2000 kolorowych posągów Buddy. Po południu przejazd
pociągiem do Xian. Nocleg w Xian.
Dzień 8 Xian (S/-/K)
Zwiedzanie Xian - dawnej stolicy Chin, będącej głównym miastem na słynnym Szlaku Jedwabnym:
Wielki Meczet, wokół którego zachował się oryginalny charakter dzielnicy Islamskiej, spacer po murach
obronnych, tak szerokich, że mogły po nich jeździć pojazdy konne, Pagoda Dzikiej Gęsi –
siedmiopiętrowa wieża o kształcie wąskiej piramidy, Wieża Bębna, która wraz z Wieżą Dzwonu
stanowią symbol miasta. Kolacja w lokalnej restauracji – bankiet pierożkowy oraz spektakl
przedstawiający muzykę i tance z czasów Dynastii Tang.
Dzień 9 Armia Terakotowa – Hau Shan (S/L/-)
Wycieczka do Lingtong, w którym znajduje się najsłynniejsze obecnie muzeum na terenie Chin - Armii
Terakotowej (UNESCO), która miała towarzyszyć cesarzowi Qin Shi w życiu pozagrobowym,
zwiedzanie grobu I Cesarza Chin. Armię stanowi 7000 naturalnej wielkości figur z gliny – żołnierzy, koni
i rydwanów, które przez 2000 lat stały na straży grobowca Cesarza. Grobowiec odkopano przypadkowo
dopiero w 1974 roku. Budowę tego kompleksu zaczęto w 246 r p.n.e. Przy wznoszeniu grobowca
pracowało przymusowo 700 tysięcy robotników. Następnie przejazd w kierunku Hua Shan. Nocleg w
hotelu w okolicy Hua Shan.
Dzień 10 Hua Shan – Zhangye (S/L/-)
Wizyta na Górze Hua (Hua Shan), która jest jedną z pięciu świętych gór chińskich taoistów i od wieków
ma duże znaczenie religijne. Szlak prowadzący na Hua Shan nazywany jest "najtrudniejszym szlakiem
turystycznym na świecie". Wg taoistycznych wierzeń górę zamieszkują duchy i bóstwa, do których
Chińczycy pielgrzymują od 2000 lat. Na zboczach i szczytach Hua Shan znajduje się wiele świątyń i
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obiektów religijnych, a u podnóża góry mieści się Klasztor Jadeitowego Źródła poświęcony Chen
Tuanowi .Wjazd na górę kolejką. Powrót do Xian, przejazd nocnym pociągiem do Zhangye.
Dzień 11 Zhangye (S/-/-)
Przyjazd pociągu do Zhangye, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, odpoczynek. Następnie spacer po
mieście, które oprócz ludności Han zamieszkuje 26 różnych mniejszości etnicznych, w tym Hui, Yugur
oraz Tybetańczycy. Nocleg w Zhangye.
Dzień 12 Góry Tęczowe – Lanzhou (S/L/-)
Wycieczka do jednej z największych atrakcji – niezwykłych formacji skalnych o niespotykanych nigdzie
indziej kolorach. Może się wydawać, że to fotomontaż, jednak tęczowe góry są częścią parku
geologicznego Zhangye Danxia Landform Geological Park (UNESCO). Po południu przejazd pociągiem
do Lanzhou. Nocleg w Lanzhou.
Dzień 13 Chongqing – rejs po Jangcy (S/-/-)
Transfer na lotnisko i przelot do Chongqing. Po przylocie przejazd do wyznaczonego miejsca i
zaokrętowanie na łodzi.
Dzień 14 – 16 Rejs po Jangcy (S/L/K)
Rejs rzeką Jangcy, która przez wiele stuleci była jedyną drogą jaka łączyła Syczuan ze wschodnimi
Chinami. Będziemy podziwiać Trzy Przełomy Jangcy (Przełom Qutang, Przełom Wu i Przełom Xiling).
Zobaczymy pagodę Shibaozhai, która oraz Pałac Orchidei lub zatrzymamy się w Fengdu, gdzie
zwiedzimy tzw. Miasta Duchów (to zależy od decyzji kapitana statku). Na statku – trzy posiłki dziennie
(bez kolacji 16.dnia). Trzeciego dnia wieczorem przejazd na dworzec kolejowy w Yichang, przejazd
pociągiem do Zhangjiajie.
Dzień 17 – 18 Park Narodowy Zhangjiajie S/L/Zwiedzanie Parku Narodowego Zhangjiajie (UNESCO), który powstał w1982 r. jako pierwszy leśny park
narodowy w Chinach. Zhangjiajie jest znany ze swoich wyjątkowych atrakcji turystycznych, np.
niesamowite kształty skał, ukryte doliny, morze chmur, formacje skalne. Jest to miejsce, gdzie kręcono
sceny do filmu Avatar. Drugiego dnia po południu przejazd na lotnisko, przelot do Szanghaju. Nocleg w
Szanghaju.
Dzień 19 Luzhi – Suzhou (S/-/-)
Przejazd do Luzhi (UNESCO), wioski wodnej, wzniesionej nad licznymi kanałami, będącej jedną z
najstarszych wiosek, której historia liczy 1400 lat. Niewielką powierzchnia starówki (1 km2) przecina
sieć kanałów, których brzegi spina wiele zabytkowych kamiennych mostów i mostków. Niektóre z nich
sięgają okresu dynastii Song, inne dynastii Yuan (1279-1368). Te najmłodsze pochodzą z czasów Ming
i Qing. W przeszłości ich liczba sięgała ponad siedemdziesięciu, dziś pozostało czterdzieści jeden. To
dzięki nim Luzhi uznane zostało za „muzeum starożytnych chińskich mostów". Przyjazd do Suzhou i
zwiedzanie miasta założonego w VI w przed naszą erą, które dzisiaj jest uznawane za jedno z
najpiękniejszych miast Chin. Położone nad licznymi kanałami nazywane jest „chińską Wenecją„.
Suzhou w Epoce Trzech Królestw przez kilka lat było stolicą państwa Wu. Miasto od XIV wieku
przodowało w produkcji jedwabiu, a zyski przeznaczone były m.in. na utworzenie 287 nowych ogrodów,
z których 69 przetrwało do dziś. Mieszkali tu uczeni, artyści, wyżsi urzędnicy i kupcy, którzy bogacili się
na handlu jedwabiem. Zwiedzamy Wzgórze Tygrysa, na którym znajduje się ośmiokątna pagoda z
„chińską” krzywą wieżą - symbol miasta, Ogrody Pokornego Zarządcy, Klasztor Zimnej Góry oraz
fabrykę haftów na jedwabiu, z których słynie Suzhou. Nocleg w Suzhou.
Dzień 20 Szanghaj (S/-/-)
Przejazd do Szanghaju i zwiedzanie Starego Miasta pełnego uliczek handlowych przypominających
czasy cesarskie, Świątynia Nefrytowego Buddy - wzniesiona na początku XX wieku kryje słynny
2.metrowy posąg Buddy z nefrytu, który spoczywa na mahoniowym podwyższeniu a całość
inkrustowana jest klejnotami i robi tak duże wrażenie, że w pomieszczeniu można zawsze zauważyć
nagle zapadającą ciszę..... Widowiskowy Szanghaj, ten kuszący swą kosmopolityczną atmosferą, to
nabrzeże The Bund. Bund to symbol Szanghaju, taki sam jakim Wieża Eiffla jest dla Paryża, a
Koloseum dla Rzymu. Stojące przy Bundzie budynki przypominają nam Europę, a nocą kuszą pięknie
oświetlone i błyszczące. Spacer po słynnej The Bund.
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Dzień 21 Szanghaj (S/-/-)
Dalsze zwiedzanie Szanghaju - zwiedzanie słynnego ogrodu YuYuan, - dzieła sztuki będącego
połączeniem architektury, poezji, malarstwa oraz będącego przykładem miejskich rezydencji
urzędników z XVI wieku. Spacer ulicą Nanking, główną ulicą handlową Szanghaju oraz po Placu
Ludowym. Wjazd na wieżę telewizyjną nazywaną Perłą Orientu, skąd roztacza się niezapomniany
widok na miasto.
Dzień 22 Szanghaj – Warszawa (S/-/-)
Transfer na lotnisko, odprawa bagażowa i paszportowa. Przelot do Europy (posiłki na pokładach
samolotów).
Cena obejmuje:
 przelot samolotami rejsowymi na trasie Warszawa / Pekin, Szanghaj / Warszawa,
 opłaty lotniskowe i podatki graniczne do przelotów międzykontynentalnych,
 02 przeloty wewnętrzne w Chinach zgodnie z programem (Lanzhou/Chongqing, Zhangjiajie/
Szanghai).
 opłaty lotniskowe i podatki do przelotów krajowych,
 wizę wjazdową do Chin,
 transfery lotniska / hotele / lotniska,
 noclegi w hotelach 3*/4* wg lokalnej kategoryzacji - pokoje standard (pensjonat w okolicy Hua
Shan) – dopłata do pokoju/kabiny 1-os. 695 USD,
 03 przejazdy nocnymi pociągi - miejsca sypialne – przedziały 4-osobowe (Pekin/Taiyuan,
Xian/Zhangye, Yichang/Zhangjiajie),
 przejazdy dziennymi pociągami (Chengde/Pekin, Pingyao/Xi'an, Zhangye/Lanzhou),
 śniadania po każdym z noclegów,
 lunche zgodnie z programem (kuchnia chińska)
 kolacja w Xian w regionalnej restauracji - bankiet pierożkowy oraz spektakl przedstawiający
muzykę i tance z czasów Dynastii Tang,
 transfery i przejazdy autokarem/busem (w zależności od ilości Uczestników) podczas realizacji
programu,
 bogaty program turystyczny oraz wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,
 opieka pilota/tłumacza ze strony Łachmański Travel do wyłącznej dyspozycji grupy,
 usługi lokalnych/licencjonowanych przewodników z j.angielskim podczas realizacji programu
turystycznego,
 lokalne podatki i opłaty rządowe w Chinach,
 ubezpieczenie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków na czas wyjazdu.
Cena nie obejmuje:
 innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji,
 wycieczek fakultatywnych,
 biletów wstępu – 575 USD,
 napiwków,
 wydatków osobistych,
 opłat za filmowanie i fotografowanie,
 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł.
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 09 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić.
Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia.
Ostateczna cena biletu lotniczego z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cena
biletów wstępu i wizy wjazdowej.
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