Klassiska Kina
12 DAGAR : Peking - Xian - Guilin - Yangshuo
Följ med på en resa från norr till söder i kontrasternas tecken. Du får uppleva Kinas mest berömda och
storslagna sevärdheter. I Peking ser vi Förbjudna staden och Kinesiska muren i kombination med modern
arkitektur. Xian bjuder på en rik historia och den storslagna Terrakottaarmén, medan Guilin och Yangshuo visar
oss södra Kinas vackra sockertoppsberg och smaragdgröna risfält.

PROGRAM
DAG 1 - Flyg till Peking
Avresa från Sverige.
Måltider och dryck serveras ombord.
DAG 2 - Sommarpalatset
Vi landar på Pekings flygplats där vi hälsas välkomna av vår svensktalande guide. Tack vare sin långa och intressanta historia
finns här i Peking fantastiska kulturella sevärdheter. Men staden är också väldigt modern, med futuristiska skyskrapor,
trendiga konstområden och hutongkvarter som omvandlats till vattenhål för stadens hipsters. Det är just dessa kontraster
som gör att man gärna återvänder till Peking, gång efter gång. Eftersom vi inte får checka in på hotellet än beger vi oss till

Sommarpalatset, den kejserliga familjens sommarresidens. Här njuter vi av den härliga sjöutsikten och de vackra templen
och paviljongerna. Vi passerar Fågelboet, platsen för de olympiska spelen och checkar därefter in på vårt hotell. På kvällen
samlas vi för en välsmakande välkomstmiddag.
Lunch och middag ingår.
DAG 3 - Himmelska fridens torg
Tidigt på morgonen besöker vi parken som omgärdar Himmelens tempel, för att uppleva den härliga morgongymnastiken
. Här kan vi fascineras och inspireras av hur Pekings pensionärer dansar och motionerar in den nya dagen. Mitt i Peking
ligger Himmelska fridens torg, platsen där flera av landets lyckligaste och mest tragiska händelser ägt rum. Vi promenerar
över det enorma torget och in i Förbjudna staden – världens största kejsarpalats. Kina är världsledande på att framställa
siden och vi besöker därför en sidenaffär där vi får en fin introduktion till hur framställningen går till. För dig som vill se en
Pekingoperaföreställning finns det möjlighet att ordna det på plats.
Lunch och middag ingår.
DAG 4 - Kinesiska muren
Drömmen om att en gång i livet få vandra på Kinesiska muren delas av många. I dag blir den verklighet! Vi besöker
Mutianyu, en av de vackraste delarna av muren och inte så exploaterad. Den ligger vid bergen norr om Peking och vägen
dit går genom vacker landsbygd och mysiga små byar. Muren är högt belägen så vi tar linbanan upp och belönas med en
fantastisk utsikt. Muren slingrar sig som en orm över bergskammarna så långt ögat når. När vi kommer tillbaka till Peking
besöker vi en av stadens berömda marknader, där man kan fynda det mesta. Om du vill stanna och shoppa längre kan du ta
en taxi tillbaka till hotellet på egen hand.
Lunch ingår, middag på egen hand.
DAG 5 - Xian
Flyget tar oss söderut till Xian, som var Kinas huvudstad under mer än tusen år. Det var här som den berömda Sidenvägen
började. Vi tar en promenad på den nästan 14 kilometer långa stadsmuren som omringar den gamla stadsdelen. Till middag
bjuds det på dumplings i alla möjliga former, följt av en sång- och dansföreställning från Tangdynastin.
Lunch och middag ingår.
DAG 6 - Terrakottaarmén
När man 1974 upptäckte den underjordiska terrakottaarmén strax utanför Xian, var det ett av århundradets största
arkeologiska fynd. Den över 8 000 man starka armén, där varje soldat är unik och har individuella ansiktsdrag, skulle skydda
kejsar Qin Shi Huangdis mausoleum. Han var besatt av sin egen död och med sig i graven ville han ha vapen, hästar,
konkubiner och – en armé. Det är en överväldigande känsla att se dessa soldater, stående i rader, framgrävda ur jorden.
Eftermiddagen är programfri.
Lunch ingår, middag på egen hand.
DAG 7 - Guilin
Förmiddagen är programfri. Efter lunch besöker vi ett privat konstmuseum där vi kan se vackra bondemålningar samt få
lära oss lite om kalligrafi. Vi åker ut till flygplatsen och besöker en mattbutik på vägen. Efter en flygresa på cirka två timmar
landar vi i Guilin. Nu befinner vi oss i södra Kina, och här möts vi av ett av världens mäktigaste landskap, med mjuka
sockertoppsberg i underliga formationer, gröna risfält och slingrande floder. Vi checkar in på vårt hotell beläget vid en sjö i
centrala Guilin.

Lunch och middag ingår.
DAG 8 - Yangshuo
Vi går ombord på en båt som tar oss nedför floden till staden Yangshuo. Medan båten sakta glider fram, kopplar vi av och
beundrar det vackra landskapet med sina vattenfall, bambulundar och sockertoppsberg. Vi lägger till i Yangshuo, där vi
installerar oss på vårt förstaklasshotell som vi ska bo på i två nätter. Om vädret tillåter ser vi på kvällen en storslagen ljudoch ljusshow, utomhus.
Lunch ingår, middag på egen hand.
DAG 9 - Programfri dag
Programfri dag. Kanske njuter du av hotellets pool om det är härligt väder eller strosar bland stadens många butiker och
mysiga uteserveringar.
TILLVAL halvdag: Lär dig laga läcker kinesisk mat på en matlagningskurs, tillsammans med en kock. Besöket börjar med ett
besök på en matmarknad. Naturligtvis avnjuts de lagade läckerheterna till lunch.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 10 - Peking
På vägen till Guilins flygplats besöker vi en teplantage där vi får se hur Kinas berömda gröna te odlas. Ett flyg tar oss
tillbaka till Peking. Resten av dagen är programfri.
Lunch ingår, middag på egen hand.
DAG 11 - Programfri dag
Sista dagen i Peking är programfri. Passa på att shoppa på någon av Pekings många marknader eller varuhus. Vi
rekommenderar ett besök i det trendiga området Nanluoguxiang eller konstområdet 798 med sina många trevliga butiker
och caféer. På kvällen äter vi en gemensam avskedsmiddag bestående av den delikata Pekingankan.
TILLVAL halvdag: Lär dig Taijiquan, också känt som tai chi, tillsammans med en lokal instruktör. I en av Pekings parker får du
en fin introduktion till denna härliga träningsform. Tillvalspaketet avslutas med en cykelrikshatur bland Pekings trånga
gränder, hutongerna.
Lunch på egen hand, middag ingår.
DAG 12 - Flyg hem
Med många nya minnen att se tillbaka på, tar vi flyget tillbaka till Sverige. Ankomst samma dag.

RESAN INKLUDERAR
Resans längd: 12 dagar
Gruppstorlek: 12–25 resenärer

Klimatkompenserat flyg: Ekonomiklass till Peking tur och retur
Hotell: Tio nätter med del i dubbelrum på hotell av god standard (enkelrumstillägg tillkommer för dig som reser ensam)
Svensktalande guide: Fullständigt program: Inkl. samtliga entréavgifter
Måltider: Frukost alla dagar samt 13 ytterligare måltider, inkl. måltidsdryck
Alla transporter: Enligt program
Dricks: Till guider och chaufförer
Flygskatter: Inkl. statlig miljöskatt och säkerhetsavgifter

