Sprawdzone i polecane przez nas hostele i hotele w Pekinie
Poniżej przedstawiamy hotele i hostele, które możemy polecić ze względu na dotychczasowe dobre doświadczenie
i pozytywne opinie naszych Klientów:

2,5* hotel Kings Joy

e

Budżetowy hotel w ścisłym centrum miasta. Na pieszo można dojść do
hutongów. Do Zakazanego Miasta i Placu Tiananmen są 3 km. W okolicy
hotelu znajduje się wiele knajpek, restauracji i sklepów, dzięki czemu jego
położenie jest idealne na krótki pobyt. Dodatkowo z dworca kolejowego, na
który przyjeżdżają pociągi z Ułan Bator (Beijing Railway Station), można
dojechać metrem (linią 2) – tylko 2 przystanki do stacji Qianmen, z której
jest około 800 m do hotelu. Dojazd z hotelu na lotnisko: linią 2 metra do
stacji Dongzhimen i stamtąd Metro Line Airport Express na lotnisko.
- pokój dwuosobowy typu standard: 45 € od osoby ze śniadaniem
- pokój jednoosobowy typu standard: 83 € ze śniadaniem
- pokój dwuosobowy typu deluxe: 52 € od osoby ze śniadaniem
- pokój jednoosobowy typu deluxe: 98 € ze śniadaniem

3* hotel King Parkview

e

Dobry hotel 3* w centrum Pekinu: niedaleko Zakazanego Miasta (2 km od
wejścia i 700 m od wyjścia) i innych najważniejszych zabytków, jednak nie
w odległości do pokonania piechotą. W hotelu znajduje się stylowa
restauracja, w której serwowana jest słynna kaczka pekińska. Odległość od
dworca Beijing Railway Station, na który przyjeżdżają wszystkie pociągi
z Rosji i Mongolii: 5 km. Dojazd z dworca do hotelu jest możliwy taksówką
lub ewentualnie metrem – stacja metra “Nan Luo Gu Xiang” - niecały 1 km
od hotelu.
- pokój dwuosobowy typu standard: 43 € od osoby ze śniadaniem
- pokój jednoosobowy typu standard: 80 € ze śniadaniem
- pokój dwuosobowy typu superior: 53 € od osoby ze śniadaniem
- pokój jednoosobowy typu superior: 90 € ze śniadaniem

3* hotel Dang Fang

e

Dobry 3* hotel w Pekinie, miła obsługa, centrum Pekinu. Odległość od
dworca Beijing Railway Station, na który przyjeżdżają wszystkie pociągi
z Rosji i Mongolii: 7 km. Dojazd z dworca do hotelu jest możliwy metrem,
ale z 2 przesiadkami.
- pokój dwuosobowy: 46 € od osoby ze śniadaniem
- pokój jednoosobowy: 85 € ze śniadaniem
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3* hotel Chongwnemen

e

Dobry hotel 3* w centrum miasta, oddalony tylko 900 m od dworca
kolejowego Beijing Railway Station, z którego odjeżdżają pociągi do Ułan
Bator. Można dojść na pieszo lub przejechać jedną stację metrem – linią nr
2. Hotel jest położony przy stacji metra o tej samej nazwie Chongwenmen
(odległość od hotelu: 5 minut spacerem). Podobnie główne zabytki miasta,
w tym dawny pałac cesarski (Zakazane Miasto), Świątynia Nieba oraz Plac
Niebiańskiego Spokoju (Plac Tian'anmen) są oddalone od hotelu około 10
minut jazdy metrem lub taksówką.
- pokój dwuosobowy: 49 € od osoby ze śniadaniem
- pokój jednoosobowy: 90 € ze śniadaniem
Dobry hotel w centrum miasta, bardzo blisko dworca kolejowego Beijing Railway
Station (350 m) i bliziutko stacji metra (100 m). Do placu Tiananmen i
Zakazanego Miasta można dojechać metrem w ciągu 10 minut. Deptak
Wangfujing jest oddalony o 10 minut na pieszo.

4* Howard Johnson Paragon

- pokój dwuosobowy: 53 € od osoby ze śniadaniem
- pokój jednoosobowy: 92 € ze śniadaniem

4* hotel Sunworld

e

Dobry hotel 4* w ścisłym centrum Pekinu, w tętniącej życiem dzielnicy
Wangfujing. W pobliżu hotelu znajduje się wiele dobrych restauracji i sklepów.
Odległość od dworca Beijing Railway Station, na który przyjeżdżają
wszystkie pociągi z Rosji i Mongolii: 3 km. Dojazd z dworca do hotelu jest
możliwy metrem – stacja metra “Deng Shi Kou” - 400 m od hotelu.
- pokój dwuosobowy: 58 € od osoby ze śniadaniem
- pokój jednoosobowy: 105 € ze śniadaniem

4* hotel Bamboo Garden

e

Stylowy, przytulny hotel w centrum miasta. Odległość od dworca Beijing
Railway Station, na który przyjeżdżają wszystkie pociągi z Rosji i Mongolii:
10 km. Dojazd z dworca do hotelu jest możliwy metrem – stacja metra “Gu
Lou Da Jie” - 400 m od hotelu.
- pokój dwuosobowy: 66 € od osoby ze śniadaniem
- pokój jednoosobowy: 125 € ze śniadaniem

Możemy zaoferować Państwu także inne noclegi w Pekinie! Prosimy o przysłanie zapytania.
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Transfery w Pekinie
Transfer zamówiony u nas oznacza odbiór z wyznaczonego miejsca, np. lotniska lub dworca kolejowego i transport
w wyznaczone miejsce na terenie Pekinu. Oznacza także, że kierowca czeka na Państwa z tabliczką EYAND
TRAVEL w wyznaczonym miejscu także w wypadku opóźnienia pociągu/samolotu (okres oczekiwania: 1 godzina).
Kierowcy mówią po angielsku.

Dworzec kolejowy – hostel/hotel lub odwrotnie

62 € w wypadku 1 osoby
35 € od osoby w wypadku 2-3 osób
26 € od osoby w wypadku 4-6 osób

Lotnisko – hostel/hotel lub odwrotnie

69 € w wypadku 1 osoby
45 € od osoby w wypadku 2-3 osób
35 € od osoby w wypadku 4-6 osób

Pekin – zwiedzanie z przewodnikiem
We wszystkie ceny wliczony jest transport, bilety wstępu oraz obsługa angielsko-języcznego przewodnika.
Zostaną Państwo odebrani z hotelu/kwatery i po zakończonym zwiedzaniu odwiezieni w to samo miejsce.
Wszystkie wycieczki, także grupowe są możliwe codziennie.

Zwiedzanie miasta: główne zabytki miasta, w tym dawny pałac cesarski (Zakazane Miasto), Świątynia
Nieba oraz Plac Niebiańskiego Spokoju (Plac Tian'anmen)
Wycieczka grupowa z 2 postojami na zakupy
55 € w wypadku 1 osoby
45 € od osoby od 2 osób
Wycieczka indywidualna z 1 postojem na zakupy
130 € w wypadku 1 osoby
110 € od osoby w wypadku 2 osób
95 € od osoby w wypadku 3 osób
90 € od osoby w wypadku 4 osób
Wycieczka indywidualna bez postoju na zakupy
145 € w wypadku 1 osoby
125 € od osoby w wypadku 2 osób
120 € od osoby w wypadku 3 osób
110 € od osoby w wypadku 4 osób

- odbiór z hotelu między 07.30 a 08.00 rano
- czas trwania: około 8-10 h
- 2 wizyty w sklepach z wyrobami chińskimi
- obiad w małej chińskiej restauracji
- odbiór z hotelu o ustalonej godzinie
- czas trwania: około 7-9 h
- 1 wizyta w sklepie z wyrobami chińskimi
- obiad w małej chińskiej restauracji

- odbiór z hotelu o ustalonej godzinie
- czas trwania: około 6-8 h
- obiad w małej chińskiej restauracji
- bez postoju na zakupy

Im więcej postojów w sklepach chińskich, tym tańsza wycieczka. Wynika to z tego, że nasze biuro partnerskie
otrzymuje od sklepów prowizję z dokonanych w nich zakupów, dzięki czemu może obniżyć cenę wycieczki.
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Wycieczka do Wielkiego Muru Chińskiego
We wszystkie ceny wliczony jest transport, bilety wstępu oraz obsługa angielsko-języcznego przewodnika.
Zostaną Państwo odebrani z hotelu/kwatery i po zakończonym zwiedzaniu odwiezieni w to samo miejsce.
Wszystkie wycieczki, także grupowe są możliwe codziennie.

Odcinek Badaling 65 km od Pekinu + dodatkowo zwiedzanie grobowców dynastii Ming
Uwaga – Badaling jest najbardziej popularnym odcinkiem Muru Chińskiego, w związku z czym jest on najbardziej
oblegany przez turystów. Spacerowanie po murze jest zatem nieco utrudnione, a na zdjęciach będą widoczne tłumy
turystów. Jeżeli zależy Państwu na mniej obleganym odcinku i bardziej spokojnym zwiedzaniu, polecamy odcinki
mniej uczęszczane: Mutianyu lub Jinshanling – oferta znajduje się poniżej. Zaletą odcinka Badaling jest jednak
możliwość zwiedzenia przy okazji grobowców dynastii Ming, które są położone prawie dokładnie na trasie z Pekinu
na północny-zachód do Badaling. Oba pozostałe odcinki muru są położone na północnym wschodzie od Pekinu.
Uwaga – w sezonie letnim z powodu mas turystów i związane z tym korki i kolejki wycieczka może się wydłużyć nawet do 12 godzin, a czas przeznaczony na zwiedzanie muru i grobowców skrócić nawet do kilkunastu minut. Na te
niedogodności nie mamy wpływu. Polecamy ewentualnie latem wybrać jeden z mniej uczęszczanych odcinków.

Wycieczka grupowa z 2 postojami na zakupy
45 € w wypadku 1 osoby
35 € od osoby od 2 osób

- odbiór z hotelu między 07.30 a 08.00 rano
- czas trwania: około 8-10 h
- zwiedzanie grobowców trwa około 40-60 min
- 2 wizyty w sklepach z wyrobami chińskimi
- obiad w małej chińskiej restauracji
- zwiedzanie muru chińskiego trwa około 2 godziny

Wycieczka indywidualna z 1 postojem na zakupy - odbiór z hotelu o ustalonej godzinie
- czas trwania: około 7-9 h
- zwiedzanie grobowców trwa około 40-60 min
135 € w wypadku 1 osoby
- 1 wizyta w sklepie z wyrobami chińskimi
115 € od osoby w wypadku 2 osób
- obiad w małej chińskiej restauracji
100 € od osoby w wypadku 3 osób
- zwiedzanie muru chińskiego trwa około 2 godziny
95 € od osoby w wypadku 4 osób
Wycieczka indywidualna bez postoju na zakupy
150 € w wypadku 1 osoby
130 € od osoby w wypadku 2 osób
125 € od osoby w wypadku 3 osób
115 € od osoby w wypadku 4 osób

- odbiór z hotelu o ustalonej godzinie
- czas trwania: około 6-8 h
- zwiedzanie grobowców trwa około 40-60 min
- obiad w małej chińskiej restauracji
- zwiedzanie muru chińskiego trwa około 2 godziny

Dopłata na miejscu za wjazd na mur kolejką linową wynosi około 20 USD (140 CNY) od osoby.
Im więcej postojów w sklepach chińskich, tym tańsza wycieczka. Wynika to z tego, że nasze biuro partnerskie
otrzymuje od sklepów prowizję z dokonanych w nich zakupów, dzięki czemu może obniżyć cenę wycieczki.
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Odcinek Mutianyu 75 km od Pekinu
Uwaga – zwiedzanie grobowców dynastii Ming ani obiad nie są przewidziane w programie.

Wycieczka indywidualna bez postoju na zakupy - odbiór z hotelu o ustalonej godzinie
- dojazd: około 2 h w jedną stronę
- czas przewidziany na spacer po murze: kilka godzin
150 € w wypadku 1 osoby
- dopłata na miejscu za wjazd na mur kolejką linową
130 € od osoby w wypadku 2 osób
wynosi około 20 USD (140 CNY) od osoby
125 € od osoby w wypadku 3 osób
115 € od osoby w wypadku 4 osób

Odcinek Jinshanling 150 km od Pekinu
Uwaga – zwiedzanie grobowców dynastii Ming ani obiad nie są przewidziane w programie.

Wycieczka indywidualna bez postoju na zakupy - odbiór z hotelu o ustalonej godzinie
- dojazd: około 3 h w jedną stronę
- czas przewidziany na spacer po murze: kilka godzin
160 € w wypadku 1 osoby
- dopłata na miejscu za wjazd na mur kolejką linową
140 € od osoby w wypadku 2 osób
wynosi około 20 USD (140 CNY) od osoby
135 € od osoby w wypadku 3 osób
125 € od osoby w wypadku 4 osób

Jeżeli mają Państwo w Pekinie do dyspozycji niecałe 2 dni, możemy zorganizować zwiedzanie miasta
i wycieczkę do Muru Chińskiego zaraz po przyjeździe pociągu z Ułan Bator lub połączyć zwiedzanie
miasta i wycieczkę do muru jednego dnia:
Pekin – zwiedzanie Zakazanego Miasta i Placu Tiananmen
+ tego samego dnia wycieczka do Muru Chińskiego (odcinek Badaling)
Uwaga – zwiedzanie grobowców dynastii Ming ani obiad nie są przewidziane w programie.

Wycieczka indywidualna bez postoju na zakupy - odbiór z hotelu o ustalonej godzinie
- dojazd: około 1,5 h w jedną stronę
- czas przewidziany na spacer po murze: 2 godziny
315 € w wypadku 1 osoby
- dopłata na miejscu za wjazd na mur kolejką linową
175 € od osoby w wypadku 2 osób
wynosi około 20 USD (140 CNY) od osoby
145 € od osoby w wypadku 3 osób
128 € od osoby w wypadku 4 osób
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Wycieczka do Muru Chińskiego po południu (odbiór z dworca kolejowego o godz. 11.40)
(odcinek Badaling)
Uwaga – zwiedzanie grobowców dynastii Ming ani obiad nie są przewidziane w programie.

Wycieczka indywidualna bez postoju na zakupy - odbiór z dworca kolejowego o 11.40
- dojazd: około 1,5 h w jedną stronę
- czas przewidziany na spacer po murze: 2 godziny
135 € w wypadku 1 osoby
- dopłata na miejscu za wjazd na mur kolejką linową
119 € od osoby w wypadku 2 osób
wynosi około 20 USD (140 CNY) od osoby
105 € od osoby w wypadku 3 osób
95 € od osoby w wypadku 4 osób
Wycieczka indywidualna z postojem na zakupy
115 € w wypadku 1 osoby
89 € od osoby w wypadku 2 osób
85 € od osoby w wypadku 3 osób
80 € od osoby w wypadku 4 osób

- odbiór z dworca kolejowego o 11.40
- dojazd: około 1,5 h w jedną stronę
- przystanek na zakupy w Jade Shop około 40 minut
- czas przewidziany na spacer po murze: 1,5 godziny
- dopłata na miejscu za wjazd na mur kolejką linową
wynosi około 20 USD (140 CNY) od osoby

Wycieczka do Muru Chińskiego pociągiem
(odcinek Badaling)
Uwaga – zwiedzanie grobowców dynastii Ming ani obiad nie są przewidziane w programie.
Uwaga – pociągi do Badaling odjeżdżają ze stacji Huangtudian Station położonej na północy Pekinu. Oznacza to,
że najpierw należy dojechać z przewodnikiem metrem z hotelu do stacji Huangtudian i tam przesiąść się w pociąg
do Badaling. Dojazd ze stacji Huangtudian do stacji Badaling trwa około 1 godzinę. Od stacji Badaling należy
jeszcze przejść na pieszo około 1,5 km do wejścia do Muru Chińskiego.
Uwaga – w pociągu do Badaling nie ma możliwości rezerwacji miejsca siedzącego.

Wycieczka indywidualna bez postoju na zakupy - odbiór z hotelu
- dojazd (metro + pociąg + pieszo): około 2,5-3 h
w jedną stronę
175 € w wypadku 1 osoby
- czas przewidziany na spacer po murze: 2 godziny
95 € od osoby w wypadku 2 osób
- dopłata na miejscu za wjazd na mur kolejką linową
65 € od osoby w wypadku 4 osób
wynosi około 20 USD (140 CNY) od osoby
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