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flygbolag:

Peking en vecka

Peking

våra prisvärda tillvalspaket

För dig som vill uppleva Pekings främsta sevärdheter tillsammans med 
engelsktalande färdledare finns möjlighet att köpa våra tillvalspaket. Du 
väljer själv om du vill boka in dig på båda tillvalspaketen, eller bara på 
ett. Tillvalspaket 1 startar i regel dag 3, det vill säga dagen efter ankomst 
till Peking. Tillvalspaket 2 startar i regel dag sex, det vill säga dagen efter 
att Tillvalspaket 1 är avslutat. Information om samtliga tillvalspaket hittar 
du på sid 44-46 i denna katalog. Observera att samtliga tillvalspaket 
skall bokas i Sverige, före avresa!

tillvalspaket 1: 3 dagar 

Under dessa tre dagar får du uppleva det allra bästa av Pekings klassiska 
sevärdheter. Vi färdas bekvämt med buss tillsammans med engelsktalande 
färdledare till samtliga platser. 
dag 1 Engelsktalande färdledare möter upp på hotellet efter frukost. 
Himmelska fridens torg. Förbjudna staden. Lunch. Promenad i kejserliga 
Beihaiparken. Middag och Pekingopera.
dag 2 Frukost. Kinesiska muren. Lunch. Andarnas väg. Cloisonné-fabrik. 
Middag och Akrobatikshow.

dag 3 Frukost. Sommarpalatset. Pärlaffär. Lunch. Fartfylld färd i cykel-
riksha genom Pekings gamla bebyggelse och trånga gränder, Hutong-
erna. Besök hos kinesisk familj, dagis och Trumtornet. Pekinganka till 
middag.

nyhet! tillvalspaket 2: 2 dagar

Under två dagar bjuds du på en härlig blandning av huvudstadens klassiska 
sevärdheter och dess super-moderna godbitar. Vi går till fots, åker tunnel-
bana och buss. God kondition och bekväma skor krävs!
dag 1 Engelsktalande färdledare möter upp på hotellet efter frukost. 
Taiji. Buss till Himmelens tempel. Promenad till nyrenoverade Qianmen-
gatan, vackra Liulichang och Dazhalan, med sina berömda affärer. 
Lunch. Pekings stadsplaneringskontor. Sidenaffär. Middag och Kungfu-
föreställning.
dag 2 Frukost. Färd med Pekings moderna tunnelbana till Lamatemplet 
& Konfuciustemplet. Lunch. Tunnelbana till Olympic green och daoist-
templet, Niangniang. Buss till konstområdet 798, med sina designbutiker, 
gallerier och caféer. Sichuan-middag. Wangfujings nattmarknad.

resan inkluderar:
Flyg till Peking i ekonomiklass tur och retur 
• Sex nätter med del i dubbelrum på hotell av 
god standard, inkl. frukostbuffé • Hotelltransfer 
med engelsktalande transferguide • Visum till 
Kina för svenska medborgare • Alla flygskatter 
och säkerhetsavgifter • Informationsskrifter 
»Lotus lilla blå« samt UI:s »Kinafakta« • Karta

Det här är resan för dig som vill uppleva en av världens mest fascinerande städer i din egen 
takt . Peking bjuder på flera av historiens mäktigaste byggnadsverk, häftig shopping och ett 
hav av människor! I grundpriset ingår flygresa, transfer och bekvämt boende på hotell inklusive 
frukost . Du kan även välja att köpa till något av våra guidade tillvalspaket .

8 dagar peking

tillvalspaketen i peking inkluderar:
Engelsktalande färdledare. Alla entréavgifter och 
transporter enligt program. Helpension under 
utfärdsdagarna.

dag 1 . . . . . . . . . . . . . . Flyg till Peking
dag 2–7 . . . . . . . . . . Peking
dag 8 . . . . . . . . . . . . . Hemresa från Peking




