Peking/Hainan de Luxe
10 dagar peking – hainan – shanghai

Kombinera huvudstadens magnifika sevärdheter med sol och bad på paradisön Hainan! I Peking
besöker vi två av världshistoriens mäktigaste byggnadsverk – Förbjudna staden och Kinesiska
muren. Den tropiska ön Hainan, belägen i Sydkinesiska sjön, bjuder in till lata dagar på den
sju kilometer långa sandstranden! Resan avslutas bland Shanghais futuristiska skyskrapor.
dag 1 Avresa från Sverige. Middag, frukost och förfriskningar serveras

till ett av världens sju nya underverk. På vägen tillbaka till centrum passerar

ombord.

vi Olympic Green, platsen för de olympiska spelen. Redan för 5.000 år
sedan började man i Kina att framställa siden. Än idag är kineserna

dag 2, peking Vi landar på Pekings moderna flygplats, där vi välkomnas

världsledande på detta. Vi passar därför på att besöka en sidenaffär, där

av vår färdledare. Mitt i staden ligger Himmelska fridens torg, Pekings

vi får en fin introduktion till sidenframställning samt möjlighet att köpa

hjärta och platsen för rikets mest avgörande ögonblick. Runt omkring

vackra sidenvaror.

oss ser vi några av landets viktigaste byggnader. Vi strosar över torget
och fortsätter sedan in i världens största kejsarpalats – Förbjudna staden.

dag 4, hainan Vi lämnar Peking för flyg till den sydkinesiska ön Hainan

Innanför palatsets tio meter höga murar levde de kinesiska kejsarna under

– kinesernas badparadis. Än så länge har inte så många besökare från

mer än 500 år, totalt isolerade från omvärlden. Vanliga människor gavs

väst hittat hit, men med sitt behagliga klimat året runt, sina kilometer-

ingen inblick i det kejserliga livet och fick aldrig någonsin se Himmelens

långa stränder, fina golfbanor och tropiska regnskogar är det bara en

son, som kejsaren kallades. I palatsets hjärta ser vi den förnämliga

tidsfråga. Hainan är Kinas sydligaste provins, belägen strax öster om

Draktronen. Härifrån styrdes Kina ända fram till 1911, då kejsardömet

Vietnam i Sydkinesiska sjön. Provinsens huvudstad heter Haikou och

störtades. Efter kvällens välkomstmiddag bestående av den berömda

ligger på norra delen av ön, men det är längst i söder som de fantastiska

Pekingankan går vi på en fartfylld Kungfu-föreställning.

stränderna breder ut sig. Knappt tre mil utanför den sydliga staden
Sanya ligger Yalong-bukten med öns allra bästa strand. Här installerar vi

dag 3 Dagen ägnas åt världens kanske mäktigaste byggnadsverk, Kinesiska

oss på vårt fina hotell med swimmingpool, precis intill den vackra stranden.

muren. Det var Kinas förste kejsare som för över 2.000 år sedan beordrade
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hundratusentals män att sammanfoga små, befintliga murar till en jättelik

dag 5–8 Ledig tid för sol och bad. För den äventyrslystne finns möjlighet

försvarsanläggning. Byggandet pågick dag som natt, i såväl brännande

att utforska Hainan på egen hand. Kanske väljer du att åka till en bergsby

sommarhetta som isande vinterkyla. Muren kom att bli 640 mil lång,

och hälsa på hos något av minoritetsfolken, vandra genom den tropiska

vilket motsvarar sträckan Nordkalotten–Medelhavet. Kinesiska muren

skogen, spela golf eller bada i någon av öns heta källor. För den djur-

finns sedan länge med på Unescos världsarvslista och 2007 blev den utsedd

intresserade är en tur till Apornas ö ett givet utflyktsmål. Här finns ett
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ap-reservat med flera hundra makaker. Eller varför inte åka på en liten

på världens genom tiderna största byggnadsverk och uppleva svindlande

shoppingrunda, för att sedan pusta ut och njuta av grillad fisk på någon

storstadspuls till att koppla av och ta det riktigt lugnt vid en paradis-

av ortens restauranger. Med en kustremsa på över 150 mil, är det inte

strand i Sydkinesiska havet. Det är dags att packa ihop våra väskor och ta

svårt att förstå att Hainan-köket är mycket omtyckt för dess välsmakande

farväl av Mittens rike för den här gången. Berikade med många stor-

fisk- och skaldjursrätter.

slagna intryck och exotiska platser åker vi efter frukost ut till flygplatsen
för hemfärd. Ankomst Sverige samma dag.

dag 9, shanghai Vi sätter oss på flyget till Kinas största stad, Shanghai.
Med sina närmare 20 miljoner invånare och tusentals glänsande skyskrapor är det kanske inte så konstigt att Shanghai brukar kallas Asiens
Manhattan. Staden är landets finansiella centrum och en av världens
viktigaste hamnstäder. Rakt igenom Shanghai flyter en biflod till Yangtzefloden – världens tredje längsta flod. Väl framme åker vi ner till The
Bund och Nanjing Road, där vi upplever den speciella atmosfären som
råder i denna gigantiska stad med sin intressanta mix av västerländskt
och asiatiskt. På kvällen träffas vi någonstans bland metropolens futuristiska
byggnader för att avnjuta vår sista middag i Kina. Mätta och belåtna väljer
vi kanske att avrunda kvällen med att strosa längs den mäktiga floden.

dag 10 Inom loppet av tio dagar har vi hunnit med alltifrån att vandra

Peking

1  . . . . . . . . . . . . . . Flyg till Peking
2–4  . . . . . . . . . . Peking – flyg till Hainan
5–8  . . . . . . . . . . Hainan
9 . . . . . . . . . . . . . . Hainan – flyg till Shanghai
10  . . . . . . . . . . . . Hemresa från Shanghai

Shanghai

Hainan

flygbolag:
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Flyg till Peking och från Shanghai i ekonomiklass
• Åtta nätter i dubbelrum på hotell av god standard
• Svensktalande färdledare i Peking, engelsktalande
färdledare på Hainan och i Shanghai • Fullständigt
program inklusive samtliga entréavgifter
• Samtliga måltider inkl. måltidsdryck i Peking och
Shanghai • Frukost på Hainan • Alla transporter
och bagagehantering i Kina • Visum till Kina
för svenska medborgare • Alla flygskatter och
säkerhetsavgifter • Informationsskrifter »Lotus lilla
blå« samt UI:s »Kinafakta« • Kartor
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Resfakta

resan inkluderar:
dag
dag
dag
dag
dag
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