Kinas Guldkorn
* * * * * femstjärnigt boende

10 dagar shanghai – xian – peking

Den här resan erbjuder exklusivt boende, bekväma transporter och Kinas tre mest omtalade
städer. Vi börjar i metropolen och shoppingparadiset Shanghai. Därefter flyger vi vidare till
Xian, där vi bland annat ser den världsberömda armén av terrakotta. Ett komfortabelt flyg
för oss till huvudstaden Peking där en vandring på Kinesiska muren väntar.
dag 1 Avresa från Sverige med Finnair. Ombord på flyget serveras middag,

möbler och andra vackra konstföremål. Kvällen avslutas med en hals-

frukost samt förfriskningar.

brytande akrobatikshow.

dag 2, shanghai På morgonen landar vi i Shanghai, Kinas största stad.

dag 4, xian Under elva dynastier och i mer än tusen år var Xian rikets

Vi kliver direkt på Maglevtåget som avverkar de tre milen mellan flyg-

huvudstad. Här började Sidenvägen, den berömda handelsvägen som

platsen och den ultramoderna stadsdelen Pudong på bara några minuter.

slingrade sig genom öknar och bergspass ända till Europa. Vi passerar

Vi tar hissen upp i det spektakulära Shanghai World Financial Center

den 14 kilometer långa stadsmuren, uppförd under Mingdynastin

och blickar vi ut över denna gigantiska stad med sina tusentals skyskrapor.

(1368–1644). På Shaanxis provinsmuseum, ser vi konst och föremål

Långt där nere ser vi de koloniala byggnaderna längs The Bund, gyttret

från yngre stenålder och fram till den sista av Kinas dynastier, Qing

av bilar och de tunga pråmarna som trafikerar floden. Vi avnjuter vår

(1644–1911). På kvällen får vi smaka på den kinesiska specialiteten jiaozi

första kinesiska lunch och installerar oss sedan på vårt femstjärniga hotell.

samt se en sång- och dansföreställning från Tang-dynastin (618–907).

På kvällen samlas vi för en gemensam välkomstmiddag.

dag 5 Efter frukost åker vi en bit utanför stadens centrum. Vårt mål är
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dag 3 Efter frukost börjar vi dagens äventyr med en stadsrundtur och

den mytomspunna terrakottaarmén från 200-talet f.Kr. Först över två

utforskar området längs The Bund. Gamla stan är Shanghais äldsta

tusen år senare, år 1974, gjorde några bönder det märkliga fyndet som

stadsdel, och det enda som finns kvar av tiden före den västerländska

visade sig bestå av mer än 8.000 krigare i givakt framför kejsarens mau-

invasionen. Här strosar vi runt bland de pittoreska husen med sina tra-

soleum. Numera besöker flera miljoner människor varje år den förste

ditionellt uppsvängda tak. Vi besöker Yu-trädgården, som anlades redan

kejsarens underjordiska armé av terrakotta. Armén, som föreställer

i slutet av 1500-talet. Med sina slingrande stigar, vackra paviljonger, och

kejsarens elitgarde med officerare och soldater, bågskyttar och fotfolk

guldfiskdammar anses den vara en av de finaste trädgårdarna i Kina.

skapades för att skydda hans framtida grav. Kejsaren var bara 13 år gammal

Efter lunch besöker vi det moderna Shanghai Museum, vars väggar är

när hans mausoleum började byggas. Under besöket ser vi en film om

fyllda med intressanta målningar. Här ser vi även kulturella samlingar

arméns tillkomst innan vi får gå omkring och stifta bekantskap med

som inkluderar kinesiska brons- och keramikföremål, kalligrafi, fina

några av de tusentals krigarna, som ursprungligen var målade i starka
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färger. Efter denna mäktiga upplevelse gör vi ett besök på en lokal marknad.

murar till en jättelik försvarsanläggning. Byggandet pågick dag som

På en mattfabrik får vi lära oss hur handknutna silkesmattor skapas och

natt, i såväl brännande sommarhetta som isande vinterkyla. Muren kom

tar sedan en promenad i de charmiga kvarteren.

slutligen att bli över 600 mil lång, vilket motsvarar sträckan mellan
Nordkalotten och Medelhavet. Kinesiska muren finns sedan länge med

dag 6, peking Ett morgonflyg tar oss till Peking. Väl framme gör vi oss

på Unescos världsarvslista och 2007 blev den även utsedd till ett av världens

redo för att utforska staden. Vi börjar med att åka till Himmelska fridens

sju nya underverk. Därefter promenerar vi längs Andarnas väg, som

torg, Pekings politiska och kulturella centrum. Därifrån fortsätter vi sedan

leder fram till Mingdynastins kejsargravar.

vidare mot världens största kejsarpalats – Förbjudna Staden. Innanför
de höga murarna styrde Kinas kejsare Mittens rike i över 500 år. Helt

dag 8 I dag börjar vi med en tur bland Pekings gamla trånga gränder, de

isolerade från folket levde de här fram till 1911 då kejsardömet störtades.

så kallade hutongerna, där vi får hälsa på hemma hos en kinesisk familj.

Det enorma palatsområdet mäter en kilometer från norr till söder. I om-

Vi besöker också en lekskola och klättrar sedan upp i stadens Trumtorn.

rådets mitt ligger den viktigaste byggnaden – Yttersta harmonins hall,

Strax norr om Peking ligger Sommarpalatset, kejsarfamiljens sommar-

med den pampiga draktronen. Vi besöker en sidenfabrik och åker sedan

residens, vackert beläget intill Kunmingsjöns strand. Vi promenerar en

vidare till södra Peking där Himmelens tempel ligger. Hit fördes Him-

stund längs den över 700 meter Långa gången, som är dekorerad med

melens son i sin gyllene bärstol för att offra sidentyger, djur och olika

tusentals vackra målningar. På vägen tillbaka mot centrum passerar vi

grödor till himlen, vilket skulle leda till goda skördar.

Olympic Green. Kvällen avslutas med en fartfylld Kungfu-föreställning.

dag 7 Idag reser vi några mil norr om huvudstaden, och gör samtidigt

dag 9 Idag får du själv bestämma dagsprogrammet. De som vill, samlas

en resa över 2.000 år tillbaka i tiden. För många av oss är detta resans

för en gemensam lunch. På kvällen äter vi Pekinganka – något av det

absoluta höjdpunkt, och en dröm som går i uppfyllelse när vi får vandra

läckraste det kinesiska köket kan erbjuda.

på den Kinesiska muren. Det var Kinas förste kejsare som på 200-talet
f.Kr. beordrade hundratusentals män att sammanfoga små, befintliga

dag 10 Hemresa med ankomst Sverige samma dag.

Peking

Xian

1  . . . . . . . . . . . . . . Flyg till Shanghai
2–4  . . . . . . . . . . Shanghai – flyg till Xian
5–6 . . . . . . . . . . Xian – flyg till Peking
7–9 . . . . . . . . . . Peking
10  . . . . . . . . . . . . Hemresa från Peking

Shanghai

Flyg i ekonomiklass till Shanghai och hem
från Peking • Åtta nätter med del i dubbelrum
på femstjärniga hotell • Svensktalande
färdledare • Fullständigt program inklusive
samtliga entréavgifter • Samtliga måltider
inklusive måltidsdryck • Alla transporter och
bagagehantering 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

flygbolag:
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