JEĎTE JINAM NEŽ KAŽDÝ…
800 222 210

OKRUH ČÍNOU
Peking – náměstí Nebeského klidu, Zakázané město, Letní palác, Velká
čínská zeď.
Starobylá hlavní města – Xian, Luoyang, Zhengzhou, největší město Číny
Šanghaj.
Návštěva 5 památek na seznamu kulturního dědictví UNESCO – Terakotová
armáda v Xianu, Jeskyně Longmen, šaolinský klášter, Grand Canal a zahrady
v Suzhou.

7.9.-19.9. 2016

13 dní / 10 nocí / 11 dní v místě

1.
DEN: PRAHA – PEKING – 7.9.2016
Odlet z Prahy ve 13:30, přílet do Pekingu 8.9.2016 v 05:30 ráno.
2.
DEN: PEKING – XIAN – 8.9.2016
Po příletu již bude ubytování a krátký odpočinek. Po snídani následuje
prohlídka náměstí Tiananmen - náměstí Nebeského klidu, největšího
náměstí v Číně a zároveň nejznámějšího náměstí, na kterém se pořádají
velkolepé přehlídky. Program zahrnuje oběd. Pěší procházka s
návštěvou Zakázaného města, císařského paláce dynastie Ming a
Quing, který je vůbec nejzachovalejším palácovým komplexem v Číně.
Zakázané město je na seznamu kulturního dědictví UNESCO.
3.
DEN: PEKING – VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ – 9.9.2016
Po snídani pokračuje prohlídka Pekingu. Návštěva Letního paláce a Velké čínské zdi. V Letním paláci se
nachází rozsáhlá císařská zahrada se zajímavě řešeným designem s uměle vytvořeným jezerem, pagodami
a chrámy. Po cestě k Velké zdi následuje návštěva továrny na zpracování perel. Program zahrnuje oběd.
Velká čínská zeď, neuvěřitelná konstrukce o délce 6 000 km vedoucí z východu země na západ. Před
návratem do hotelu, krátká foto pauza u Olympijského parku, kde se konaly LOH 2008. Národní stadion –
Ptačí hnízdo, Národní stadion pro vodní sporty „Water scube“. Tyto dvě stavby se staly ikonami LOH 2008.
4.
DEN: PEKING – XIAN – 10.9.2016
Po snídani odjezd od hotelu na nádraží v Pekingu. Přejezd do Xianu, hlavního města provincie Šan-si.
Město s bohatou historií bylo hlavním městem 11 čínských dynastií. Xian je známý z cestopisů Marca Pola
jako výchozí bod Hedvábné stezky pro obchodníky. Xian bylo centrálním místem, kde se po 3 000 let
potkával východ se západem. Návštěva Velké mešity a Muslimské ulice, která je příkladem západního vlivu
v této oblasti. Ubytování v hotelu Le Garden****. Večeře v hotelu.
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5.
DEN: XIAN – 11.9.2016
Po snídani návštěva areálu Velké pagody divoké husy ze 4. století, buddhistického chrámu pro mnichy
Xuanzhsuang, kteří procházeli Hedvábnou stezkou do Indie. Prohlídka
Terakotové armády a návštěva továrny na výrobu terakoty. Hliněná
armáda byla součástí posmrtné výbavy zemřelého císaře Čchin
Š´chuang-tiho, který sjednotil Čínu v silnou významnou říši. Hliněná
armáda byla náhodou objevena rolníky roku 1974 a tvoří ji 6 000
ozbrojených bojovníků. Poté následuje tradiční oběd – „dumpling
banquet“ podávaný formou pěti různých variant, při každé se podává
asi 108 různých druhů šátečků „knedlíků“ – lahůdka typická pro oblast
severní Číny. Oběd je provázen tradiční čínskou hudbou a taneční
show. Tato hudba pochází již z období dynastie Tchang, která vládla mezi 7.-10. stoletím n.l. Večeře v
hotelu.
6.
DEN: XIAN – LUOYANG – 12.9.2016
Po snídani následuje přejezd ranním vlakem do města Luoyang, dalšího významného města Číny. Návštěva
chrámu Bílého koně, prvního buddhistického chrámu v Číně. Přejezd do hotelu, ubytování, večeře.
7.
DEN: LUOYANG – ZHENGZHOU – 13.9.2016
Po snídani odjezd na program. Návštěva jeskyně Longman, která je
zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO s kamennou sochou
Buddhy na vrcholu. Oběd v místní restauraci. Návštěva šaolinského
chrámu a představení mnichů / bojovníků Kung-fu. Odpoledne přejezd
do města Zhengzhou. Ubytování v hotelu Zhengzhou Red Coral.
Večeře.
8.
DEN: ZHENGZHOU – ŠANGHAJ / SUZHOU – 14.9.2016
Po snídani přejezd ranním vlakem do Šanghaje a přejezd do města
Suzhou, které je někdy přezdívané jako čínské Benátky. První
zastávka vás zavede k jezeru Taihu. Následuje projížďka po Grand
Canal, který je opět zapsán na seznam kulturního dědictví UNESCO
(uměle vytvořená vodní cesta spojující sever a jih Číny). Procházka
starověkou ulicí Shan Tang. Ubytování v hotelu a poté následuje
večeře.
9.
DEN: SUZHOU / TONGLI WATER TOWN / ŠANGHAJ –
15.9.2016
Návštěva zahrady Master of Nets (Mistra sítí), zahrada je od roku 1997 na seznamu kulturního dědictví
UNESCO. Prohlídka tradiční továrny na zpracování hedvábí v Suzhou. Oběd v místní restauraci. Cestou
zpět do Šanghaje navštívíte Tongli Water Town, okouzlující města na trase vodní cesty do Šanghaje. Večeře
v hotelu.
10.
DEN: ŠANGHAJ – 16.9.2016
Rychle se rozvíjející metropole s 18 miliony obyvatel na první pohled upoutá svou moderní výstavbou.
Návštěva rušné třídy Nanjing s proslulým nábřežím Bund nebo také Zhongshan Dong Yi Lu, s množstvím
překrásných budov zahraničních společností. Každá budova má svou vlastní historii. Odpoledne je volný
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čas k nákupům na Nanjing Road, nejrušnější Šanghajské třídě, kde se nachází množství obchodů se
stoletou tradicí. Oběd v rámci programu.
11.
DEN: ŠANGHAJ – 17.9.2016
Návštěva Temple Square s množstvím obchodů se suvenýry a
restauracemi a chrámem jadeitového Buddhy. Ubytování v hotelu.
Večeře v hotelu.
12.
DEN: PEKING – 18.9.2016
Po snídani přejezd vlakem do Pekingu, volný čas určený k relaxaci a
nákupům suvenýrů. Večeře v hotelu (pokoj je k dispozici po celý den) a
odpočinek před cestou. V pozdních nočních hodinách transfer na letiště
a odlet do Prahy následující den ve velmi časných ranních hodinách.
13. DEN: přílet do Prahy – 19.9.2016 (06:00 hod)
Odlet do Prahy přímým letem v 01:40. Předpokládaný přílet do Prahy v 06:00 ráno.
Odborný program:
Při zájezdu navštívíme dvě (minimálně) až tři farmy. Jedná se o drůbeží farmy nacházející se po trase Peking 1., Xian2., Shanghaj3..
Odborný program je zajištěn na farmě 1. Green Doodle Farm v blízkosti Pekingu, 20 hal s moderním
zařízením z Izraele a s dodržováním EU standardů.
2.U města Xian navštívíte farmu "Hongqingshan Huzi Green Farm", která byla zřízena v roce 2006.
Farma se nachází v nadmořské výšce 700-750 m n.m. Tato poloha spolu s „chladným“ podnebím a
čistým ovzduším přispívají ke kvalitní produkci kuřecího masa a vajec. Na celkové rozloze 200 ha, chovají
30 000 kusů drůbeže, z toho většina je chovaná ve volném výběhu.
3.Shanghai Pacific Poultry Breeding Co., Ltd., farma se nachází u města Shanghaj, provádí odchov a chov
drůbeže v moderních technologiích.
Cena zahrnuje:
10x ubytování, 11x snídaně, 6x oběd, 8x večeře, transfery v místě dle programu, vstupy dle programu,
česky mluvícího průvodce, místního anglicky mluvícího průvodce, jízdenky na vlak.
Cena nezahrnuje: odborný program (fakultativně 2 500,-Kč/osoba), spropitné pro místního průvodce a
řidiče, které činí 2,5 USD/den/osoba, spropitné pro nosiče zavazadel a ostatní hotelový personál, čínské
vízum (vyřízení 10 dní, 1x foto, 6 měsíců platnosti) 1 700,-Kč, pojištění – 70,-Kč/den. Časový posun + 7
hodin proti SEČ a v létě +6, měna 1 JUAN = 3,3 Kč), doporučené kapesné 400 USD/osoba/pobyt.

Program – 43 900,-Kč 39 900,-Kč
PRAHA – PEKING
7.9.2016 – 13:30 – 05:30 + 1 den

PEKING – PRAHA
19.9. 2016 – 01:40 – 06:00

Orientační cena zpáteční letenky 14 300,-Kč /osoba. (let s přestupem).
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