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IMPREZY | Sport i turystyka

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ !!!

WSPANIAŁE CHINY
04-13 września 2018
Cena: $ 1,490 + VISA ( $ 145)
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Dzien 1 – Wylot z Philadelphia do Pekinu (Beijing) United Airlines wylot UA 2409 7:00 am Dzien 2 – Przylot na lotnisko w Pekinie skad
nastapi transfer do hotelu.
Dzien 3 – Pekin Po sniadaniu rozpoczniemy zwiedzanie. W dniu tym
zobaczymy Plac Niebianskiego Spokoju (Tiananmen Square), drugi co
do wielkosci na swiecie plac oraz Zakazane Miasto (Forbidden City) –
kompleks palacowy zapoczatkowany przez dynastie Ming. Nastepnie
udamy sie do Palacu Letniego (Summer Palace) polozonego okolo 15
km od Pekinu. Nalezal on do dynastii Qing a palacowe ogrody naleza
do jednych z najlepiej zachowanych, a od 1960 roku naleza do
zabytkow narodowych Chin. Wizyta w zalozonej w 1669 roku firmie
farmaceutycznej Tong Ren Tang pozwoli nam poznac tradycyjna
chinska medycyne. (S, L, K) Wieczorem mozliwosc za dodatkowa oplata
($50.00 od osoby) zobaczenia dramatu muzycznego “The Golden Mask
Dynasty” polaczonym wraz z obiadem.
Dzien 4 – Pekin Najwieksza atrakcja podczas pobytu w Pekinie jest
niewatpliwie mozliwosc przejscia po Wielkim Murze (Great Wall).
Spacer po wznoszacym i opadajacym wzdluz gorskich grzbietow murze
dostarczy niezapomniane wrazenia. W powrotnej drodze do Pekinu
odwiedzimi jedna z najwiekszych wystaw wyrobow z Jade. Po lunchu,
udamy sie do "Cloisonne Factory" aby zobaczyc arcydziela jakimi sa
reczne wyroby rzemiesliczne. W drodze na kolacje bedziemy
przejezdzac obok Narodowego Stadionu w Beijing, czyli "the Bird's Nest
and Water Cube", aby nastepne udac sie na kolacje i skosztowac
przepysznej kaczki po Pekinsku.
Dzien 5 - Pekin- Shanghai-Suzhou Po sniadaniu dzien do wlasnej
dyspozycji lub opcja skorzystania z wycieczki fakultatywnej polaczonej
z lunchem: Temple of Heaven & Hutong Life with lunch ($65.00)
Swiatynia Nieba to kompleks sakralnych budowli taoistycznych w
południowowschodniej części centralnego Pekinu, w Chinach. Kompleks
był odwiedzany przez Cesarza Chin z dynastii Ming i Qing w czasie
corocznych ceremonii, w czasie których modlono się do Nieba o obfite
plony rolne. Nastepnie przejazdzka riksza do dzielnicy hutongow,
wizyta w domu jednej z lokalnuch rodzin, a nastepnie lunch gdzie
bedzie mozna skosztowac "fired sauce noddles". Hutongi to tradycyjny
Chinski zespół szczelnie połączonych za sobą parterowych budynków.
Budowane były na planie prostokąta, z wąskimi uliczkami, do których
przylegają bramy wejściowe do siheyuan, czyli małych, wspólnych
dziedzińców, wokół których ulokowane są parterowe zabudowania z
nieotynkowanej cegły. Nastepnie dalsza kontynuacja zwiedzania
dzielnicy riksza jak rowniez mozliwosc skorzystania z zakupow w
lokalnym markecie. Po polduniu transfer na lotnisko i przelot do
Shangahi skad autobusem przejedziemy do Suzhou znanego pod
nazwa Miasto Ogrodow (Garden City) lub Wenecja Wschodu (Venice of
the East) Przelot liniami lokalnymi: HU7601 08SEP 6 PEKSHA 1735
1940
Dzien 6 – Suzhou – Wuxi Po sniadaniu odwiedzimy tradycyjny chinski
ogrod (Lingering Garden) wpisany na liste UNESCO World Heristage
List. Po lunchu mozliwosc skorzystania z wycieczki fakultaywnej: Wielki
Kanal (Grand Canal)- $30.00 CAD Nastepnie wizyta w fabryce jedwabiu
"Silk Factory", gdzie bedzie mona przygladnac sie produkcji wyrobow
jak rowniez dokonac zakupow. Popoludniu, przejazd autobusem do
jednego z najstarszych miast w China – Wuxie. Miasto to posiada
ponad 3000 lat historii.
Dzien 7 – Wuxi-Hangzhou Po sniadaniu, odwiedzimy fabryke perel oraz
zobaczymy jeden z najwiekszych w Chinach i na swiecie posagow
Buddy (Lingshan Grand Buddha). Nastepnie przejazd do miejscowosci
Hangzhou opisywanej przez Marco Polo jako "najpiekniejsze miasto na
swiecie". (S, L, K) Wieczorem, za dodtakowa oplata bedzie mozliwosc
zobaczenia przedstawienia pod nazwa "Most Memorable is Hangzhou" ,
ktore ukazuje w przepiekny sposob historie milosci - $72 od osoby.
Dzien 8 - Hangzhou-Shanghai Po sniadaniu, odbedziemy przejazdzke
lodka po zachodnim jeziorze (West Lake). Nastepnie odwiedzimy tu
plantacje herbaty (Dragon Well Tea Plantation) gdzie bedziemy mogli
dokonac degustacji tego tradycyjnego chinskiego napoju. Po lunchu
nastapi przejazd do Shanghai – pelnej zycia, dynamicznej metropolii.
Po przybyciu do miasta odbedziemy spacer po slynnej dzielnicy Bound
polozonej wzdluz rzeki Huagpu. Bedzie mozna tu w doskonoly sposob
uchwycic wplywy zachodniego swiata na dawniejsze i obecne Chiny.
Wieczorem, za dodatkowa oplata bedzie mozliwosc zobaczenia
przedstawienia pod nazwa "Most Memorable is Hangzhou" , ktore
ukazuje w przepiekny sposob historie milosci - $72 od osoby.
Dzien 8 - Hangzhou-Shanghai Po sniadaniu, odbedziemy przejazdzke
lodka po zachodnim jeziorze (West Lake). Nastepnie odwiedzimy tu
plantacje herbaty (Dragon Well Tea Plantation) gdzie bedziemy mogli
dokonac degustacji tego tradycyjnego chinskiego napoju. Po lunchu
nastapi przejazd do Shanghai – pelnej zycia, dynamicznej metropolii.
Po przybyciu do miasta odbedziemy spacer po slynnej dzielnicy Bound
polozonej wzdluz rzeki Huagpu. Bedzie mozna tu w doskonoly sposob
uchwycic wplywy zachodniego swiata na dawniejsze i obecne Chiny.
Wieczorem za dodatkowa oplata $50.00 od osoby mozliwosc
przeplyniecia statkiem po rzece Huangpu skad bedzie mozna podziwiac
Shanghai noca.
Dzien 9 – Shanghai. Po sniadaniu odwiedzimy slynne muzeum
(Shanghai Museum) z licznymi eksponatami zarowno rzezb, ceramiki
mebli, obrazow jak i bizuterii. Zwiedzanie starego miasta Shanghaju
gdzie znajduje sie Swiatynia boga miasta - "Old City God Temple", jak
rowniez centrum handlowe gdzie mozna nabyc ciekawe pamiatki lub
skosztowac loklanych przysmakow. Pozostala czesc populdnia do
wlasnej dyspozycji. Wieczorem mozliwosc za dodatkowa oplata $50.00
od osoby zobaczenia pokazow akrobatycznych ( “ER-A: The
Intersection of Time”)
Dzien 10 - Shanghai – Philadelphia Po sniadaniu czas wolny, transfer
na lotnisko i odlot do Philadelphia lub za dodatkowymi oplatami
mozliwosc przedluzenia pobytu w Chinach
Wylot z PEK: UA 836 3:25 pm
Przylot do PHL: UA 626 9:14 pm
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Program:

W cene wliczono:
 Miedzynarodowy przelot z Philadelphia do Pekinu i z Shanghai do
Philadelphia
 Przeloty wewnetrzne w Chinach
 Transfery z hoteli i do hoteli
 5* zakwaterowanie
 Posilki wedlug programu
 Autokar z A/C
 Wejscia do zwiedzanych atrakcji wedlug programu
 Przewodnicy w jezyku angielskim
W cene nie wliczono:
 Wizy turystycznej do Chin – koszt okolo $145.00
 Ubezpieczenia szpitalno- medycznego, trip cancellation and
interruption
 dodatkowych wycieczek fakultatywnych lub opcji przedluzenia
pobytu
Hotele:
 3 noce w Ramada Beijing North 5* lub hotelu o takim samym
standarcie
 1 noc w Pan Pacific Hotel Suzhou 5* lub hotelu o takim samym
standarcie
 1 noc w Swiss-Belhotel Liyuan Wuxi 5* lub hotelu o takim samym
standarcie
 1 noc w Grand Metropark Hotel Hangzhou 5* lub hotelu o takim
samym standarcie
 2 noce w Wyndham Bund East Shanghai 5* lub hotelu o takim
samym standarcie
***Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i hoteli o
takim samym standarcie w wypadku kiedy hotele wymienione w
programie nie dysponuja wolnymi miejscami.

PRACUJEMY Z NAJLEPSZYMI
ORGANIZATOREM WYCIECZKI JEST BIURO PODRÓŻY

J World Travel, Inc
CZŁONEK STOWARZYSZENIA SPATA

ZAPISY W "SPÓJNIKU"
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Spójnik, Trenton - Chiny
Tel.: 609.393.1660

