Inre Mongoliet
11 DAGAR : Peking - Hohhot - Gegentala
Upplev Inre Mongoliet på egen hand, på datum som passar dig.
Grässlätternas provins ligger i norra Kina och under sommaren hålls den kända Naadamfestivalen i Inre
Mongoliet. Under festivalen tävlas det i hästkapplöpning, bågskytte och brottning och under denna resa får ni
chansen att se invigningen och titta lite närmare på några av tävlingarna. På denna resa färdas ni utanför de
vanliga turiststråken, träffar lokalbefolkningen och bor några nätter i traditionell ger på grässlätterna.

PROGRAM
DAG 1 - Flyg till Peking
Avresa från Sverige till Peking.

DAG 2 - Välkommen till Peking
Vid ankomst till Peking möts ni av er guide och chaufför som börjar vistelsen med att ta er till Himmelska fridens torg,
omgivet landets viktigaste byggnader. Ni promenerar över torget och fortsätter till Förbjudna staden som fram till början
av 1900-talet var kejsarens residens. Bakom de tio meter höga murarna levde kejsarna och styrde det stora riket. Innan ni
återvänder till hotellet tar ni er fram genom Pekings hutonger med cykelriksha.
Lunch ingår, middag på egen hand.
DAG 3 - Kinesiska muren
Efter frukost möter guiden upp på hotellet. Turen går till Kinesiska muren där ni får utforska en del av det drygt 800 mil
långa byggnadsverk. Man började bygga ihop muren på order av den första kejsaren Qin Shihuang redan 200 år f.vt. Detta
för att man ville ha ett bättre skydd mot barbarfolken i norr. Då var det mer av en jordmur och fick sitt nuvarande utseende

under Mingdynastin. På eftermiddagen har ni tid på egen hand.
Lunch ingår, middag på egen hand.
DAG 4 - Programfri dag
Denna och nästa dag är helt programfria. Passa på att besöka en av Pekings många parker där lokalbefolkningen samlas
varje morgon för att utöva morgongymnastik. I nordöstra delen av Peking ligger konstområdet 798. Här hittar ni caféer,
restauranger och många gallerier med modern konst.

Lunch och middag på egen hand.
DAG 5 - Programfri dag
Fri dag för egna aktiviteter.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 6 - Hohhot
Ni får transfer till flygplatsen varifrån ni flyger till provinsen Inre Mongoliets största stad, Hohhot. Den Blåa staden som den
kallas på mongoliska ligger nordväst om Peking och grundades av mongolerna på 1500-talet.
Vid ankomst åker ni till ert hotell och besöker sedan Inner Mongolia museum där ni får en större inblick i provinsens
historia.
Lunch och middag ingår.
DAG 7 - Naadamfestivalen
Efter frukost går turen vidare till Gegentalas grässlätter där en spännande invigningsceremoni väntar på den årliga
Naadamfestivalen. Festivalen är det största sportevenemangen bland den mongoliska befolkningen och dess historia
sträcker sig lång bak i tiden. Man tävlar i tre grenar, brottning, hästkapplöpning och bågskytte. Ni tar er vidare till
Xilamurens grässlätter och tittar där på en hästkapplöpning och på brottningstävlingen. På eftermiddagen besöker ni en
mongolisk familj och övernattar i traditionell ger.
Lunch och middag ingår.
DAG 8 - Dazhao
Fri förmiddag på grässlätterna. Efter lunch får ni transfer åter till Hohhot där ni gör en stadsrundtur. Ni besöker det
buddhistiska templet Dazhao som är Hohhots största tempel och som ofta står värd för buddhistiska festivaler. Samt vidare
till den charmiga Fem-pagod templet och den gamla staden.

Lunch ingår, middag på egen hand.
DAG 9 - Flyg till Peking
Idag väntar transfer till flygplatsen och flyget till Peking. Vid ankomst får ni transfer till ert hotell och resten av dagen är
sedan fri på egen hand.

Lunch och middag på egen hand.
DAG 10 - Programfri dag
Denna dag har ni tid att utforska Peking på egen hand.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 11 - Flyg hem
Transfer till flygplatsen och dags att resa hemåt

RESAN INKLUDERAR
Resans längd: 11 dagar
Inrikesflyg: Ekonomiklass Peking – Hohhot tur och retur
Hotell: Åtta nätter med del i dubbelrum inkl. frukost på hotell av god standard. En natt i traditionell mongolisk ger.
Engelsktalande guide: Fullständigt program: Inkl. samtliga entréavgifter
Måltider: Enligt program
Alla transporter: Enligt program, med egen chaufför
Dricks: Till guider och chaufförer
Flygskatter: Inkl. säkerhetsavgifter

VIKTIG INFORMATION
Internationellt flyg ingår ej i grundpriset, men självklart hjälper vi gärna till att boka det om så önskas.
*Flygpriset som anges ovan är endast en indikation, exakt pris för just din resa fås på förfrågan.
Observera att det är visumkrav till Kina.
Kostnaden för visum ingår ej i resans pris.

