KINARESA!!! 15/4-25/4 2020

PROGRAM
Dag 1, 15/4 2020 – Avresa från Stockholm
Avresa med flyg från Stockholm 19.10. Under flygresan serveras middag och därefter finns möjlighet
till en stunds nattvila.
Dag 2, 16/4 2020 – Ankomst till Peking 09.45
Vid ankomst möts vi av vår svensktalande guide, varpå vi åker buss in till staden. Vi inleder vår
vistelse med lunch och ett besök till Sommarpalatset, dit det kejserliga hushållet tog sin tillflykt under
de heta sommarmånaderna. Här får vi bl. a. uppleva den Långa Gången, som är dekorerad med över
1400 utsökta målningar. Därefter åker vi till hotellet och checkar in, för att sedan avnjuta en
välkomstmiddag på en närbelägen restaurang. Lunch och middag ingår denna dag.
Dag 3, 17/4 2020 – Himmelska Fridens Torg, Förbjudna Staden och Hutongerna
Vi startar dagen med att besöka Himmelska Fridens Torg – skådeplatsen för flera betydelsefulla
händelser i Kinas moderna historia, samt Mao Zedongs sista viloplats. Därifrån fortsätter vi in till den
Förbjudna Staden, som med sina tusentals rum är världens största palatskomplex, varifrån kejsarna
styrde Mittens Rike under flera århundraden, helt avskärmade från resten av befolkningen.
När vi kommer ut genom palatsområdets norra
port gör vi ett fotostopp i Jingshan-parken, som i
folkmun kallas för ”Kolberget”. Parken är en
konstgjord kulle beståendes av jordmassorna från
utgrävningen av vallgraven runt Förbjudna
Staden, och den högsta punkten bjuder på fina
vyer över omgivningarna. Därefter har det blivit
dags att ge oss in i Hutongerna, som är Pekings
traditionella bostadskvarter. Med hjälp av
cykelriksha tar vi oss runt bland vindlande
gränder, besöker Trumtornet och en temarknad,
samt beskådar folklivet. Vi blir även hembjudna på
lunch, bestående av kinesisk husmanskost, hos en lokal familj.
Lunch och middag ingår denna dag.

Dag 4, 18/4 2020 Himmelens Tempel – Kinesiska Muren
Bland Pekings äldre befolkning är morgongymnastik ute i det fria ett omåttligt populärt inslag i
vardagen. Det är också en mycket intressant och rolig företeelse att beskåda som besökare, varför vi
startar tidigt denna dag för att bege oss till parken kring Himmelens Tempel. Här samlas hundratals
pensionärer varje morgon för att utöva allt från Qigong till folkdans. Varför inte göra dem sällskap?
Efter att ha mjukat upp lederna besöker vi det magnifika templet, med sitt karakteristiska blålaserade
tak. Hit kom kejsarna två gånger om året för att, som Himmelens representanter på jorden, be till
högre makter om rikets fortsatta stabilitet och välstånd.
Vi åker sedan ut ur staden, till bergstrakterna norr om Peking. När vi kommer fram möts vi av synen
av den Kinesiska Muren som ringlar sig fram över de trädklädda bergskammarna. Vi har anlänt till
Mutianyu – en av de vackraste delarna av muren. Från parkeringen tar vi linbana upp på berget,
varpå vi bokstavligen får vandra i historiens fotspår, på världens längsta byggnadsverk. Lunch och
middag ingår denna dag.
Dag 5, 19/4 2020 – Landsbygd i Hebei
Även denna dag beger vi oss utanför Peking, till grannprovinsen Hebei. Denna landsände domineras
av jordbruk och här får vi uppleva den genuina kinesiska landsbygden, samt själva bli till sevärdheter
för den nyfikna lokalbefolkningen. Vi kommer att besöka en av tusentals små byar i området och vi
gör också en påhälsning på en lokal skola, till barnens storögda förtjusning. Dagens utflykt kommer
även att ta oss till orten Anguo, som är hemvist för Kinas största örtmedicinmarknad. Här finns över
2000 olika örter till salu och varje dag är det full kommers, där många av köparna representerar de
största producenterna av traditionell medicin. Efter en lärorik visit på marknaden får vi avsmaka en
örtmedicinlunch, som sägs främja din hälsa på alla tänkbara vis. För den våghalsige finns här också
chans att prova på friterade skorpioner liksom diverse insekter. Väl tillbaka i storstaden äter vi
gemensam middag, där den delikata Pekingankan står på menyn.
Lunch och middag ingår denna dag.
Dag 6, 20/4 2020 Tåg till Xi’an
På morgonen beger vi oss till tågstationen, där vi kliver på höghastighetståget som kommer att ta oss
till Xian – en av Kinas historiska huvudstäder och utgångspunkten för Sidenvägen. Resan tar ca 5
timmar och på tåget finns en restaurangvagn, där vi införskaffar en enklare lunch. Vid ankomst får vi
transfer till vårt 4-stjärniga hotell för incheckning. Därefter tar vi en promenad på Xians imponerande
stadsmur, som är en av Kinas bäst bevarade och löper nästan 14 km kring stadskärnan. Vi avrundar
sedan dagen med en middag i de livliga och gemytliga muslimska kvarteren.
Lunch och ingår denna dag.
Dag 7, 21/4 2020 – Terrakottaarmén & Stora Vildgåspagoden
År 1974 gjorde några lokala bönder ett mycket märkligt fynd då de var i färd med att gräva en brunn i
ett fält strax utanför Xian. Lergodset som de fann skulle markera startskottet för ett av de största och
mest betydelsefulla arkeologiska projekten i modern historia: utgrävningen av kejsare Qins
gravkomplex. Idag besöker vi muséet där de över 8000 terrakottafigurer som än så länge har grävts
fram och restaurerats står för allmän beskådan (och beundran). Utställningen ger oss även en
intressant inblick i det alltjämt pågående arkeologiska arbetet samt historien bakom fynden. Efter
lunch beskådar vi ytterligare ett världsarv – den imponerande Stora Vildgåspagoden. Denna
buddhistiska helgedom byggdes på 600-talet och är ett praktexempel på klassisk kinesisk arkitektur.
Lunch och middag ingår denna dag.

Dag 8, 22/4 2020 - Till Shanghai
Efter frukost checkar vi ut och beger oss till flygplatsen för att resa vidare mot Shanghai, även känt
som Österns Paris.
Vi inleder vår vistelse med ett besök på Shanghai Urban Planning Exhibition Center, som är en
mycket intressant utställning över Shanghais utveckling, från en obetydlig fiskeby till en av världens
största städer. Här får vi en ypperlig första överblick över staden, med hjälp av en skalenlig modell
som upptar ett helt rum. Därefter flanerar vi längs med floden Huangpu på den välkända
strandpromenaden The Bund, där de koloniala bank- och handelshusen står i skarp kontrast mot
stadens moderna skyline på andra sidan vattnet. Efter detta åker vi till vårt hotell och checkar in,
varpå vi äter middag på en närbelägen restaurang
Lunch och middag ingår denna dag.
Dag 9, 23/4 2020 – Gamla & nya Shanghai
Vi startar dagen med att ta oss till den del av staden som en gång i tiden omgärdades av en stadsmur,
d v s det gamla Shanghai. Här besöker vi först den utsökta Yu-trädgården, som är ett mästerverk i
traditionell kinesisk trädgårdskonst, för att sedan ta en gemensam promenad genom de charmiga
gamla kvarteren som fortfarande finns kvar i området.
Vi äter lunch och åker därefter över till andra sidan floden, till de glittrande skyskraporna i Pudongdistriktet. Något motsägelsefullt inleder vi vårt besök i det moderna Shanghai med att gå in på
stadens historiska museum, som ligger i källarplanet under det ikoniska tv-tornet Oriental Pearl
Tower. Museets utställning är mycket väl genomtänkt och ger oss en spännande inblick i stadens
brokiga historia.
Turen går sedan vidare till en av stadens högsta punkter: observatoriegången på 118:e våningen i
Shanghai Tower – världens näst högsta byggnad. Väl nere på marken igen äter vi middag, för att till
sist avrunda dagen med en spektakulär akrobatikshow. Shanghai är berömt över hela landet för sina
mycket duktiga akrobater och just den här showen anses vara en av de bästa i staden.
Lunch och middag ingår denna dag.

Dag 10, 24/4 2020 – Tianzifang & Zhujiajiao
Idag startar vi med att besöka Tianzifang – ett område av traditionella arbetarbostäder beläget i
södra änden av de Franska kvarteren. Detta var från början enkla bostadskvarter, byggt i den typiska
Shikumen-stilen, men har senare utvecklats till ett tillhåll för lokala konstnärer och trendiga små
hantverksbutiker. Vår guide tar oss med på en kort tur genom de smala gränderna, innan vi får lite tid
att strosa runt på egen hand.
Därefter gör vi en utflykt till Zhujiajiao, som ligger i utkanten av Shanghai. Orten har en historia på
över 1700 år och är ett välbevarat exempel på en av de många ”vattenbyar” som är typiska för denna
del av landet – lite som Venedig, fast med kinesisk arkitektur. Vi inleder vårt besök med en båttur på
huvudkanalen som löper genom byn. Vi äter lunch och får sedan möjlighet att strosa runt på egen
hand längs gränderna och kanalerna.

På kvällen väntar en härlig kryssning på
Huangpu-floden, då vi avnjuter middag
ackompanjerade av stadens ljus.

Dag 12, 25/4 2020 – Hemresa
Tidig morgon blir vi upphämtade på
hotellet och får transfer till flygplatsen.
Det har blivit dags att flyga hem. Vi landar i Sverige samma dag.
FLYGTIDER:
15 apr Air China Stockholm - Peking 19:10 – 09:45 +1
24 apr Air China Shanghai - Peking 08:55 – 11:10
24 apr Air China Peking – Stockholm 13:50 – 17:20
Vi reserverar oss för valuta- och skatteförändringar.

Grundpriset 22,800 inkluderar: • 9 x övernattning på 4-stjärnigt hotell (kinesisk standard) i
Peking, Xian och Shanghai, inkl. frukost • Svensktalande guide till samtliga programpunkter (förutom
fri tid) • Entréavgifter till samtliga sevärdheter enligt program • Linbana upp till Kinesiska Muren i
Mutianyu • Biljett till akrobatikshow i Shanghai • Måltider enligt program inkl. 1 glas läsk/vatten per
person och måltid • Transfers enligt program • Snabbtåg Peking-Xian, sittplats i 2:a klass • Flyg
Stockholm-Peking//Shanghai-Stockholm med Air China
Priset inkluderar ej: • Transporter, utfärder och måltider utöver de som omnämns i programmet
ovan • Personliga utgifter och dricks • Reseförsäkring • Avbeställningsskydd • Visum till Kina
OBS! Vi reserverar oss för ev. valutaförändringar eller andra skatter

Vår fantastiska Svensktalande guide Leif som fångar
oss alla med sin underbara charm och humor. Bjuder
på sig själv oc

