
 
TERMIN:  21-31.08.2019 lub 23.08-02.09.2019           TRASA: Pekin – Xi’an – Luoyang – Suzhou - Szanghaj  
 
Dzień 1   
Godz. 12.30 zbiórka na Lotnisku Chopina w Warszawie w hali odlotów terminal2 (przy schodach ruchomych, sektor 
E, od strony ulicy). Pilot z tabliczką WYCIECZKI Z NAMI. Wylot do Chin. 
 
Dzień 2   
Przylot do Pekinu, spotkanie z lokalnym przewodnikiem. Transfer do miasta (*). 
Pierwszy rzut oka na stolicę Państwa Środka : Plac Tiananmen – centralny plac 
miasta, otoczony monumentalnymi gmachami Parlamentu, Muzeum Historii i 
Mauzoleum Mao Zedonga. Dawny Pekin – przejażdżka rikszami po najstarszych 
uliczkach miasta (teren tzw. Hutongów). Chwila relaksu nad malowniczym jeziorem, 
wśród licznych barów i pubów. Zakwaterowanie w hotelu, czas na odpoczynek.  
Kolacja.  
Fakultatywnie dla chętnych: Spektakl Opery Pekińskiej 30/35 USD/osoba 
    
(*) w przypadku przylotu w godzinach rannych, zakwaterowanie przed czasem rozpoczęcia doby hotelowej (tj. przed godz. 
14:00) możliwe jest wyłącznie w przypadku posiadania przez hotel wolnych pokoi. W razie ich braku – najpierw realizowany jest 
program zwiedzania. Zakwaterowanie – po godz. 14:00 

 
Dzień 3     
Śniadanie. Całodniowa wycieczka: Letni Pałac – największy cesarski ogród, który 
w czasie letnich upałów dawał schronienie ostatnim cesarzom z dynastii Qing. 
Wokół zajmującego ok.2/3 powierzchni ogrodu  jeziora Kunming znaleźć można 
liczne, zatopione w zieleni, klasyczne chińskie pawilony. Szczególną atrakcją jest 
tzw. Długa Galeria – liczący ponad 700 m zadaszony korytarz, którego malowidła 
tworzą prawdziwą galerię sztuki. Przejazd poza miasto: Wielki Mur – największa 
fortyfikacja stworzona ręką człowieka, dzieło pierwszego cesarza Chin Qin 
Shihuang’a. Spacer po jednym z najlepiej zachowanych odcinków chińskiego muru 
(sekcja Badaling). Powrót do Pekinu. Po drodze – krótki postój przy obiektach 
olimpijskich. Czas na zdjęcia. Kolacja – słynna Kaczka po Pekińsku, słynne danie kuchni cesarskiej. 
 
Fakultatywnie dla chętnych: Spektakl Kung Fu Show 40 USD/pax 
      
Dzień 4     
Śniadanie. Przejazd do Zakazanego Miasta,  będącego Zimowym Pałacem  
Cesarskim. Ta monumentalna rezydencja była miejscem, w którym władzę 
sprawowało 24 cesarzy z ostatnich dynastii Ming i Qing. Za wysokimi murami 
Zakazanego Miasta, przez prawie pięćset lat, toczyło się życie cesarskiego dworu, 
skrzętnie skrywane przed osobami „z zewnątrz”: życie władców uważanych za 
Synów Niebios, ich licznych konkubin i tysięcy eunuchów. Wizyta w Parku 
Jingshang,w którym ze słynnego Wzgórza Węglowego rozpościera się znakomita 
panorama pałacu cesarskiego i okolicy. Przejazd do Świątyni Nieba. Ten 
największy obiekt sakralny cesarskich Chin był miejscem, w którym cesarze z 
dynastii Ming i Qing wznosili coroczne modły o pomyślne plony. Świątynia Harmonii i Pokoju – czynne miejsce 
kultu religijnego wyznawców lamaizmu (tybetańskiej odmiany buddyzmu), najpiękniejsza świątynia stolicy. Kolacja. 
Transfer na dworzec kolejowy, przejazd nocnym pociągiem do Xian (miejsca sypialne, 4 osoby w przedziale)       
 
Dzień 5   
Przyjazd do Xi’an w godzinach porannych. Transfer na śniadanie w hotelu. Przejazd 
autokarem do położonego poza miastem Muzeum Armii Terakotowej – 
najsłynniejszego muzeum w Chinach. Niezwykłe odkrycie, dokonane w 1974 roku, 
pozwoliło światu ujrzeć dzieło, wykonane w III w. p.n.e. : kilkutysięczną armię 
żołnierzy z terakoty, stojących w pełnym rynsztunku bojowym na straży grobowca 
cesarza Qin Shihuang’a. Wśród tak ogromnej ilości postaci nie ma dwóch 
jednakowych; różne są twarze, szczegóły ubrania, nakrycia głów… Powrót do 
miasta. Wielka Pagoda Dzikiej Gęsi – symbol Xi’an. Wielki Meczet – czynne 
miejsce kultu religijnego wyznawców islamu. Unikatowa architektura tej świątyni  jest znakomitym przykładem 
integracji kultur. Spacer wąskimi uliczkami dzielnicy muzułmańskiej. Kolacja – słynny bankiet pierożkowy. 
Malowniczy spektakl muzyczny nawiązujący do okresu panowania dynastii Tang.      
 



Dzień 6    Śniadanie. Transfer na dworzec kolejowy. Przejazd szybkim pociągiem do 
Luoyang. Przejazd autokarem do Grot Longmen – unikatowego kompleksu naskalnych 
grot, zawierających ok. stu tysięcy różnej wielkości posągów Buddy. Przejazd i spacer po 
Starym Mieście. Kolacja. Nocleg w hotelu. Dla chętnych kung-fu lub gimnastyka z 
Chińczykami  :-)  
 
Dzień 7    
Śniadanie. Przejazd autokarem do znanego na całym świecie Klasztoru Shaolin. 
Zwiedzanie miejsca, będącego kolebką sztuk walki (Kung Fu). Las Pagód – miejsce 
pochówku przyklasztornych mnichów. Udział w pokazie walk, prezentowanym przez 
adeptów miejscowych szkół. Powrót do Luoyang. Kolacja. Nocleg w hotelu. 
 
Dzień 8   Śniadanie. Transfer na dworzec kolejowy, przejazd super szybkim pociągiem do Suzhou (*). Ogród 
Mistrza Sieci – prawdziwa perła wśród klasycznych chińskich ogrodów  tego miasta. Na niewielkim obszarze 
zadbano o perfekcyjną wręcz harmonię całości. Po wspólnym spacerze 
warto na moment przysiąść nad centralnie usytuowanym stawem i wczuć się 
w atmosferę tego miejsca. Lekcja Kaligrafii w jednym z pawilonów Ogrodu 
Sztuki – z użyciem oryginalnych przyborów (pędzle, tusz, papier ryżowy). 
Spacer zabytkową uliczką Pinjiang. Kolacja. Zakwaterowanie w hotelu.  
 
(*) w przypadku tego przejazdu pociągiem, nie ma możliwości przesłania bagaży 
osobnym transportem -  bagaż główny podróżuje razem z Klientami  

  
Dzień 9    
Śniadanie. Wizyta w fabryce jedwabiu to okazja do poznania procesu jego produkcji ale także możliwość 
dokonania zakupów w przyfabrycznym sklepie. Przejazd autokarem do  malowniczej, zabytkowej „wodnej wioski” 
Luzhi – usytuowanej nad brzegami licznych kanałów. Spacery wąskimi uliczkami oraz rejs łodziami po 
wszechobecnych kanałach.  Dalszy przejazd autokarem do Szanghaju. Świątynia Nefrytowego Buddy – jedna z 
niewielu świątyń buddyjskich w mieście. Bund – czyli słynne szanghajskie nabrzeże, otoczone monumentalnymi 
gmachami o europejskiej architekturze. Kolacja. Program fakultatywny dla chętnych: Rejs statkiem po przecinającej 
miasto rzece Huang Pu : 30 USD/pax. Zakwaterowanie. 
 
Dzień 10     
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu o godzinie 9.00. Złożenie bagażu w 
depozycie i zwiedzanie miasta:  Podniebny spacer – panorama miasta z tarasu 
widokowego, usytuowanego na najwyższym w mieście wieżowcu WFC. Stare 
Miasto – to jedyny obszar w mieście, w którym zachowana została klasyczna 
chińska architektura z okresu dynastii Qing. Przejazd do jednego z teatrów, na 
deskach którego odbędzie się znakomity Pokaz Akrobatyki – Szanghaj słynie z 
najlepszej w całych Chinach szkoły akrobatów. W czasie tego niesamowitego 
widowiska zobaczyć można zapierające dech w piersiach akrobacje na 
najwyższym światowym poziomie (fakultatywnie dla chętnych 15 USD). Wczesna 
obiadokolacja (około godziny 16.30).   
 
Powrót do hotelu i krótki pobyt związany z odebraniem bagaży, krótkim przygotowaniem do podróży (czas na 
prysznic itp.). Transfer autokarem na lotnisko, wylot do Europy.  
 
(*) Przy wykwaterowaniu – pozostawienie 6-7 pokoi do godz.19:00  
 
 
Dzień 11 
Przylot do Warszawy w godzinach porannych.   
     



CENA RYNKOWA: 7999 PLN  CENA  PROMOCYJNA NASZEGO BIURA: 
 
2 780 PLN  (grupa 44-46 uczestników),  w przypadku grupy 38-43 uczestników 
dopłata 200 PLN   
 
Płatność: 30% w dniu podpisania umowy, 70% na 30 dni przed wylotem. 
 
 
CENA OBEJMUJE: 
 
Zakwaterowanie:  
- noclegi w komfortowych 4*/3* hotelach położonych w centrach miast w pokojach 
dwuosobowych lub trzy osobowych oraz jedna noc w komfortowym pociągu sypialnym (4 
osoby w przedziale), dopłata do jedynki + 990 PLN 
Wyżywienie: 
- śniadania i obiadokolacje z napojami - piwo, cola, fanta, herbata!  (lunch we własnym 
zakresie); 
Transport: 
- przelot na trasie Warszawa-Pekin, Szanghja-Warszawa; 
- na miejscu transport komfortowymi autokarami oraz szybką koleją (do 350 km/h); 
Atrakcje w cenie: 
- przejażdżka rikszami w hutongu w Pekinie, 
- rejs statkiem turystycznym po jeziorze Kunming w Pekinie, 
- bankiet pierożkowy w Xian, 
- barwne widowisko Tang Dynasty Show w Xian, 
- udział w pokazie walki kung-fu w klasztorze Shaolin, 
- zestawy słuchawkowe na zwiedzanie o zasięgu do 200 m 
Opieka: 
- pilot z Polski oraz lokalni chińscy przewodnicy na całej trasie przejazdu  
Ubezpieczenie: 
- on następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zdrowotne 
 
DODATKOWO PŁATNE: 
- bilet lotniczy na trasie Warszawa-Pekin, Szanghaj Warszawa - cena biletu imiennego 
przy grupie 40 uczestników w dniu 04.03.2019 - 2760 PLN, bilet grupowy - około 2950 
PLN.  
- wycieczki fakultatywne (ceny zgodne z programem), 
- bilety wstępu (250 USD), 
- napiwki dla przewodników, kierowców, bagażowych (40 USD), 
- wyrobienie wizy przez biuro podróży 300 PLN, 
- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu (np. w przypadku choroby, utraty pracy, 
śmierci lub choroby członka rodziny) - około 180 PLN 
 
 
UWAGA: Cena promocyjna uzależniona jest od daty zakupy biletów lotniczych! Im bliżej  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


