Kejserliga Kina
9 dagar peking – xian

Den här resan tar dig med till de viktigaste städerna under Kinas mångtusenåriga historia,
Peking och Xian. Här ser du två av världshistoriens mäktigaste sevärdheter, Kinesiska muren
och den mytomspunna Terrakottaarmén. Du får även uppleva hur man i dagens Kina med sin
explosionsartade utveckling väver samman gamla traditioner med den senaste tekniken.
dag 1 Avresa från Sverige. Middag, frukost och förfriskningar serveras

nytt. I en sidenaffär får vi en fin introduktion till sidenframställning

ombord.

samt möjlighet att fynda vackra sidenvaror. Efter vår gemensamma
middag är det dags för en färgsprakande Pekingoperaföreställning.

dag 2, peking Vi landar i Peking på morgonen och gör en utflykt till
Himmelens tempel med sin magnifika bönehall, Kinas vackraste byggnad.

dag 4 Idag reser vi över 2.000 år tillbaka i tiden när vi får vandra på

Himlen ansågs vara den högste härskaren och kejsaren kallades Himlens

historiens största byggnadsverk – Kinesiska muren. Det var Kinas förste

son, som hade till uppgift att styra riket. Vid bönehallens blåskimrande

kejsare som på 200-talet f.Kr. beordrade hundratusentals män att samman-

tak offrade kejsaren vackra sidentyger, djur och olika grödor till himlen,

foga små, befintliga murar, till en jättelik försvarsanläggning. Byggandet

vilket skulle leda till goda skördar. Vi äter lunch och installerar oss sedan

pågick dag som natt, i såväl brännande sommarhetta som isande vinterkyla.

på vårt hotell. Under eftermiddagen hinner vi vila en stund innan kvällens

Muren kom slutligen att bli över 600 mil lång. Kinesiska muren finns

välkomstmiddag.

sedan länge med på Unescos världsarvslista och 2007 blev den utsedd
till ett av världens sju nya underverk. På vägen tillbaka till centrum pro-

dag 3 Mitt i Peking ligger Himmelska fridens torg. Vi promenerar

menerar vi längs Andarnas väg, en vacker allé som löper mitt på en av

över det enorma torget, korsar Långa fridens aveny och kommer fram

jordens geometriska kraftlinjer och som leder fram till tretton av Ming-

till Förbjudna staden – världens största kejsarpalats. Innanför palatsets

dynastins (1368–1644) kejsargravar. Alla gravar ligger i harmoni med

tio meter höga murar levde de kinesiska kejsarna, totalt isolerade från

naturen och rådande feng shui-krafter. Allén är även kantad med marmor-

omvärlden, under mer än 500 år. Vanliga människor gavs ingen inblick i

djur, samtliga placerade på en korspunkt där energilinjerna skär varandra.

det kejserliga livet och fick aldrig se Himmelens son. I palatsets hjärta

16

står den förnämliga Draktronen. Härifrån styrdes Kina ända fram till

dag 5 Tidigt på morgonen tar vi oss till en park för att uppleva den tradi-

1911, då kejsardömet störtades. På eftermiddagen ger vi oss in bland stadens

tionella morgongymnastiken Taiji. Strax norr om Peking ligger Sommar-

gamla gränder, hutongerna. Här hälsar vi på hemma hos en kinesisk familj

palatset, kejsarfamiljens sommarresidens. Intill Kunmingsjöns strand

och träffar nyfikna barn på en lekskola. Från Pekings Trumtorn får vi

promenerar vi längs den över 700 meter Långa gången, som är dekorerad

en bra överblick av stadens originella sammansättning av gammalt och

med flera tusen vackra målningar. Kina är världens största producent av
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sötvattenspärlor. Vi besöker därför en pärlaffär med vackra pärlor i alla

Till middag bjuds det på den traditionella specialiteten jiaozi, följt av en

färger, former och storlekar. På eftermiddagen besöker vi det impone-

sång- och dansföreställning från Tangdynastin.

rande Lamatemplet, ett av de finaste tibetansk-buddhistiska templen
utanför Tibet. Här finns bland många sevärdheter en 26 meter hög

dag 7 Shaanxis provinsmuseum har en av de största samlingarna av

Buddhastaty i sandelträ, utskuren i ett enda stycke. Därefter passerar vi

historiska fynd som finns i Kina. Här finns konst och föremål från yngre

Olympic Green, platsen för de olympiska spelen. Efter kvällens middag

stenålder fram till Qing-dynastin (1644–1911). På en mattfabrik får vi

får vi ta del av en halsbrytande akrobatikföreställning.

lära oss hur handknutna silkesmattor skapas och tar sedan en promenad
i de charmiga kvarteren. Vi besöker kulturgatan, Shuyuan gate, och passerar

dag 6, xian Vi tar morgonflyget till Xian, Kinas huvudstad under mer

även den 14 kilometer långa stadsmuren. På kvällen äter vi middag innan

än 1.000 år. Under Tang-dynastin (618–907) var Xian världens största

vi stiger ombord det bekväma nattåget som tar oss tillbaka till Peking.

stad med över en miljon invånare, och det var här Sidenvägen började.
Kamelkaravanerna lastades med siden och kryddor för att bege sig ut på

dag 8, peking Vi kommer fram till huvudstaden tidigt på morgonen

den långa färden genom öknar och bergspass för att slutligen nå Europa.

och checkar in på vårt hotell. Resten av dagen är programfri. De som vill

Idag får vi se ett av världens märkligaste arkeologiska fynd: Den förste

träffas för en gemensam lunch. På kvällen dukas det upp till avskeds-

kejsarens underjordiska armé av terrakotta, skapad i syfte att skydda

middag. På menyn står den läckra Pekingankan.

hans framtida grav. Kejsaren var bara 13 år gammal när han på 200-talet
f.Kr lät bygga mausoleet med de över 8000 lerfigurerna, föreställande

dag 9 Det är dags att packa ihop väskorna och ta farväl av Kina. Berikade

hans elitgarde med officerare och soldater, bågskyttar och fotfolk. Vi ser

med nya upplevelser åker vi ut till flygplatsen och sätter oss tillrätta i

en film om arméns tillkomst och tittar sedan på ett hundratal av figurerna.

planet för hemresa.

Peking

Xian

1  . . . . . . . . . . . . . . Flyg till Peking
2–5  . . . . . . . . . . Peking
6 . . . . . . . . . . . . . . Flyg till Xian
7 . . . . . . . . . . . . . . Xian – nattåg till Peking
8 . . . . . . . . . . . . . . Peking
9 . . . . . . . . . . . . . . Hemresa från Peking

Flyg till Peking i ekonomiklass tur och retur • Sex
nätter med del i dubbelrum på hotell av god standard
• Delad fyrbäddskupé på nattåget från Xian till
Peking, blandade kön • Svensktalande färdledare
• Fullständigt program inkl. samtliga entréavgifter
• Samtliga måltider inklusive måltidsdryck
• Alla transporter i Kina • Visum för svenska
medborgare • Alla flygskatter och säkerhetsavgifter
• Informationsskrifter »Lotus lilla blå« samt UI:s
»Kinafakta« • Kartor

Resfakta

resan inkluderar:
dag
dag
dag
dag
dag
dag

flygbolag:
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