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CHNPEK

Wycieczka koleją po Chinach
PEKIN – XI'AN – HONGKONG – SZANGHAJ – PEKIN

13 dni
6.145 km
Przejazd wyłącznie pociągami liniowymi na całej trasie!
Mur Chiński i grobowce dynastii Ming – wycieczka całodniowa z Pekinu (90 km)
Pekin – Zakazane Miasto, Plac Tian'anmen i Świątynia Nieba · Xi'an – jedno z najważniejszych historycznie miast w Chinach
Armia Terakotowa – całodniowa wycieczka do muzeum mieszczącego 7,5 tys. figur żołnierzy naturalnej wielkości
Hongkong – specjalny region administracyjny Chin, miejsce spotkania Wschodu z Zachodem
Makau – fakultatywna całodniowa wycieczka promem do drugiego specjalnego regionu administracyjnego Chin
Szanghaj – największe miasto w Chinach i najludniejsze miasto świata (24 mln)

979 €

1.225 €

1.735 €

(pakiet ekonomiczny)

(pakiet standardowy)

(pakiet komfortowy)

-> bilety 3 klasy

-> bilety 2 klasy

-> bilety 1 klasy

-> hotele 3* w centrum

-> dobre 3*/4* hotele w centrum

-> dobre 4* hotele w centrum

Usługi wliczone w ceny pakietów:

Klasy biletowe:

☑ bilety kolejowe na całą trasę zgodnie z wybranym pakietem

3 klasa = wagon sypialny hard sleeper (przedział otwarty 6-osobowy)
2 klasa = wagon sypialny soft sleeper (przedział zamykany 4-osobowy)
1 klasa = wagon sypialny deluxe (przedział 2-osobowy) lub soft sleeper
(przedział zamykany 4-osobowy do wyłącznej dyspozycji 2 osób)

☑ 7 noclegów w pok. 2-osobowych zgodnie z trasą i wybranym pakietem
☑ śniadania we wszystkich hotelach
☑ dwukrotna wiza chińska *
* Wyjazd do Hongkongu jest traktowany jako wyjazd z Chin, dlatego – aby
móc kontynuować podróż z Hongkongu do Szanghaju i Pekinu, konieczne
jest posiadanie wizy dwukrotnej.
Dodatkowo do każdego pakietu można zamówić:
☑ bilet lotniczy do/z Pekinu: cena zależy od miejsca wylotu, daty
zamówienia i daty podróży (od około 450 € w obie strony)
☑ pokój 1-os. na całej trasie: 143 € / 195 € / 257 € w zależności od pakietu
☑ transfery z/na dworzec kolejowy i lotnisko w Pekinie, Xian, Hongkongu
i Szanghaju: 410 €
☑ zwiedzanie z lokalnymi przewodnikami: 720 € - program poniżej
☑ całodniowa wycieczka statkiem do Makau: cena zależna od liczby osób
☑ ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą: 17-30 € w zależności od wieku
☑ ubezpieczenie kosztów rezygnacji: 2,76% ceny imprezy

Zwiedzanie z lokalnymi przewodnikami:
Cena zwiedzania obejmuje bilety wstępu, transport, obsługę lokalnego
przewodnika w wybranym języku i następujące atrakcje:
Pekin: główne zabytki miasta, w tym dawny pałac cesarski (Zakazane Miasto), Świątynia Nieba oraz Plac Niebiańskiego Spokoju (Plac Tian'anmen);
całodniowa wycieczka do Muru Chińskiego i grobowców dynastii Ming,
Xian: zwiedzanie najważniejszych atrakcji miasta, w tym: Plac Wielkiej Pagody Dzikich Gęsi, starożytne mury miasta, muzeum historyczne Shaanxi,
Wieża Bębna, dzielnica muzułmańska + całodniowa wycieczka do Armii Terakotowej, Hongkong: zwiedzanie wysp - w tym Wzgórza Wiktorii (The
Peak), Zatoki Repulse i wioski Aberdeen, Szanghaj: główne zabytki, w tym
Ogród Yuyuan, stare targowisko miejskie, nadbrzeżna promenada Bund
i ulica Nankińska (Nanjing Road).
Uwaga – lokalni przewodnicy są dostępni w języku angielskim i towarzyszą
Państwu wyłącznie podczas zwiedzania (nie w pociągach).

Koszty dodatkowe od osoby:
✗ wyżywienie podczas podróży pociągiem, nie wymienione wyżej posiłki

Uwaga – jeżeli nie zamówią Państwo zwiedzania i transferów w podanych
cenach, wówczas należy je sobie zorganizować we własnym zakresie.
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Zapraszamy Państwa na wycieczkę objazdową po Chinach – w całości koleją i w całości pociągami liniowymi!
Jest to oferta skierowana przede wszystkich do osób, które nie lubią lub nie mogą latać samolotem i chciałyby rozpocząć i zakończyć wycieczkę
w Pekinie. Na przejazdy wybraliśmy pociągi nocne (łącznie przewidzianych jest 5 noclegów w pociągu), co pozwala zaoszczędzić koszt hoteli.
Możemy wykupić dla Państwa bilety na całą trasę oraz wszystkie noclegi na trasie i konieczną do odbycia tej podróży dwukrotną wizę do Chin.
W pociągu będzie okazja do zawarcia nowych ciekawych znajomości i zapoznania się z inną kulturą. Oprócz zwiedzania wszystkich czterech
metropolii w programie jest przewidziana całodniowa wycieczka do słynnego Muru Chińskiego i również całodniowa wycieczka do słynnej Armii
Terakotowej. Możliwa jest też całodniowa wycieczka statkiem z Hongkongu do Makau.

8 dzień: Kolejny dzień na dalsze zwiedzanie Hongkongu lub całodnio-

Przebieg trasy

wą wycieczkę do Makau. Nocleg.

Pekin, Mur Chiński

9 dzień: Po południu (ok. 15.00) odjazd pociągiem do Szanghaju.

1 dzień: Przyjazd do Pekinu, nocleg.
2 dzień: Zwiedzanie Zakazanego Miasta (dawnego pałacu cesarskiego), Świątyni Nieba i słynnego Placu Tian'anmen. Nocleg w Pekinie.
3 dzień: Całodniowa wycieczka do Muru Chińskiego i grobowców dynastii Ming połączona z obiadem. Dobrze zachowany i odrestaurowany
fragment muru znajduje się ok. 90 km od miasta. Wieczorem odjazd
pociągiem do Xian.

Szanghaj
10 dzień: Rano przyjazd do Szanghaju. Zwiedzanie miasta: zobaczą
Państwo główne zabytki, w tym Ogród Yuyuan, stare targowisko miejskie, nadbrzeżną promenadę Bund i ulicę Nankińska (Nanjing Road).
Nocleg w Szanghaju.
11 dzień: Dzień wolny na dalsze zwiedzanie Szanghaju. Wieczorem
odjazd pociągiem do Pekinu.

Xi'an
4 dzień: Rano przyjazd do Xi'an. Zwiedzanie miasta: zobaczą Państwo
m.in. Plac Wielkiej Pagody Dzikich Gęsi, mur miejski, plac Wieży Bębna i Wieży Dzwonu oraz dzielnicę muzułmańską. Nocleg w Xi'an.

12 dzień: Rano przyjazd do Pekinu. Dzień wolny na dalsze zwiedzanie
miasta i zakupy. Nocleg.
13 dzień: Odjazd z Pekinu.

5 dzień: Wycieczka do muzeum Armii Terakotowej, w którym zgromadzono 7,5 tysiąca naturalnej wielkości terakotowych figur z 210 roku
p.n.e. przedstawiających żołnierzy i konie. Zgodnie z ówczesnymi wierzeniami armia miała strzec cesarza i zapewnić mu władzę także w życiu pozagrobowym. Odkryte w 1974 roku figury można zwiedzać w pełnym wymiarze od 1994 roku. Późnym wieczorem odjazd pociągiem do
Shenzhen/Hongkongu.

Terminy, uwagi
Wycieczkę CHNPEK można połączyć z dowolną wycieczką
transsyberyjską, np. PEK lub PEKLND.
Wycieczka CHN jest możliwa codziennie w dowolnie wybranym terminie (także zimą). Polecamy przysłanie zamówienia z 6-miesięcznym

6 dzień: Podróż pociągiem.

wyprzedzeniem, najpóźniej na 8 tygodni przed podróżą.

Hongkong

Wszystkie ceny podane są od osoby. W każdym wypadku podany zo-

7 dzień: Rano przyjazd do Shenzhen. Ze stacji w Shenzhen należy
przejść na pieszo do przejścia granicznego Luohu Port między Chinami a Hongkongiem. Po przeprawie granicznej przejazd metrem do

stał czas lokalny. Rozkład jazdy oraz opłaty konsularne mogą ulec
zmianie. Oferta jest ważna wyłącznie w wypadku dostępności wszystkich usług w momencie Państwa zgłoszenia (dokonywania rezerwacji).

centrum Hongkongu – bilety należy nabyć samodzielnie na miejscu.
Po zakwaterowaniu w hotelu zwiedzanie wysp - w tym Wzgórza
Wiktorii (The Peak), Zatoki Repulse i wioski Aberdeen. Nocleg.

Organizator turystyczny: EYAND TRAVEL

Podróżuj z pasją. Podróżuj z nami.

Podróżować znaczy podziwiać.

Tworząc naszą koncepcję podróży postawiliśmy

To chęć przemierzania tysięcy kilometrów w celu

Właściciel: Maja Forysiak

sobie za cel oferowanie wycieczek wysokiej jako-

konfrontacji z nowymi, nieznanymi i odmiennymi

Isländische Str. 2a, 10439 Berlin, Germany

ści, cechujących się odpowiedzialnością za śro-

stylami życia i niekiedy bardzo skrajnymi świato-

fon: (+49 30) 275 77 669, (+48 22) 398 73 90

dowisko naturalne, świadomością społeczną i so-

poglądami. Dzięki świadomemu podróżowaniu

fax: (+49 30) 275 92 541, (+48 22) 398 73 93

cjalną. Razem z Państwem poszukujemy w po-

budujemy pomost łączący nas jako podróżników

e-mail: travel@eyand.de, http://eyand.de

dróżach tego, co w nich najciekawsze: człowieka.

z ludnością miejscową danego kraju.
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