Shanghai/Peking de Luxe
9 dagar shanghai – suzhou – tongli – peking

Det här är resan som tar dig med till kontrasternas Kina. Du får uppleva storstadens puls och
futuristiska byggnader i Shanghai. I Suzhou och Tongli möter du den traditionella landsbygden, med Kinas finaste trädgårdar, vackraste sidentyger och mest romantiska kanaler.
Som avslutning besöker vi Peking, landets kulturella och politiska centrum.
dag 1 Avresa från Sverige. Middag, frukost och förfriskningar serveras

dag 4, suzhou/tongli Fyllda av upplevelser och intryck från denna

ombord.

gigantiska 20-miljonersstad med sina tusentals skyskrapor i ultramodern
design tar vi bussen vidare till Suzhou, Orientens Venedig. Suzhou är

dag 2, shanghai Vi landar på morgonen och kliver ombord på Maglev-

berömt för sina kanaler, vackra trädgårdar och landets finaste siden. Redan

tåget som avverkar de 3 milen mellan flygplatsen och den ultramoderna

för 5.000 år sedan började man i Kina att framställa siden. Än idag är

stadsdelen Pudong på några minuter! Vi tar hissen upp i det spektakulära

kineserna världsledande på detta. Vi passar därför på att besöka en siden-

Shanghai World Financial Center och blickar ut över stadens glänsande

fabrik där vi bland annat får se hur kokonger nystas upp till flera hundra

skyskrapor. Långt där nere ser vi de koloniala byggnaderna längs The

meter långa, glänsande silkestrådar. Strax utanför Suzhou ligger det lilla

Bund, gyttret av bilar och de tunga pråmarna som trafikerar floden. Därefter

vattensamhället Tongli, med pittoreska bostäder och arbetsplatser mitt

besöker vi Shanghai Museum, vars moderna byggnad skall efterlikna ett

i kanalsystemet. Vi promenerar i de vackra omgivningarna och längs de

forntida kinesiskt ding-kärl. Museet rymmer en utsökt samling av vackra

smala kanalerna med sina välvda broar. Efter middagen stiger vi i Suzhou

bronser, skulpturer, porslin, kalligrafi och mycket annat. På kvällen avnjuter

ombord på det bekväma nattåget som tar oss till Peking.

vi vår välkomstmiddag.

dag 5, peking På morgonen kommer vi fram till Peking. Mitt i staden
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dag 3 I Gamla stan, Shanghais äldsta stadsdel och det enda som finns

ligger Himmelska fridens torg, Pekings hjärta. Vi strosar över torget

kvar av tiden före den västerländska invasionen, möts vi av myllret av

och fortsätter sedan in i världens största kejsarpalats – Förbjudna Staden.

människor bland de vackra husen i traditionell stil. Här finns mängder

Innanför palatsets tio meter höga murar levde de kinesiska kejsarna under

av små affärer som säljer lokala produkter, allt från olika sorters te, till

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

fina penslar och rispapper. Vi ser det berömda tehuset och besöker den

ingen inblick i det kejserliga livet och fick aldrig se Himmelens son, som

magnifika Yu-trädgården med sina vackra portar, guldfiskdammar och

kejsaren kallades. I palatsets hjärta står den förnämliga Draktronen. Här-

paviljonger. Trädgården anlades redan i slutet av 1500-talet och klassas

ifrån styrdes Kina ända fram till 1911, då kejsardömet störtades. Efter

som en av de vackraste trädgårdarna i hela landet. Eftermiddagen är fri

lunch besöker vi Lamatemplet, ett av de finaste tibetansk-buddhistiska

för egna aktiviteter. På kvällen ser vi en halsbrytande akrobatikshow.

templen utanför Tibet.
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dag 6 I dag reser vi över 2.000 år tillbaka i tiden när vi får vandra på

som i den tryckande sommarvärmen sökte sig till denna oas av vatten,

historiens största byggnadsverk, Kinesiska muren. Det var Kinas förste

berg och skugga. Intill Kunmingsjöns strand promenerar vi längs den

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

över 700 meter Långa gången, som är dekorerad med flera tusen vackra

manfoga små, befintliga murar till en jättelik försvarsanläggning. Byg-

målningar. På kvällen ser vi en färgsprakande Pekingoperaföreställning.

gandet pågick dag som natt, i såväl brännande sommarhetta som isande
vinterkyla. Muren kom slutligen att bli över 600 mil, vilket motsvarar

dag 8 Programfri dag i huvudstaden. De som vill träffas för en gemensam

sträckan mellan Nordkalotten och Medelhavet. Kinesiska muren finns

lunch. På kvällens avskedsmiddag står den läckra Pekingankan på menyn.

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

dag 9 Hemresa från Peking med ankomst till Sverige samma dag.

vi Olympic Green, platsen för de olympiska spelen.

dag 7 Tidigt på morgonen besöker vi en park för att uppleva den traditionella morgongymnastiken Taiji. Därefter ser vi Himmelens Tempel,
som med sitt blåskimrande tak anses vara Pekings vackraste byggnad.
Templet byggdes i början av 1400-talet och hit kom kejsaren varje år,
dagen före vintersolståndet, för att offra och be gudarna om goda skördar.
Kina är världens största producent av sötvattenspärlor. Vi besöker därför
en pärlaffär med pärlor i alla färger, former och storlekar. Strax norr om
Peking ligger Sommarpalatset. Denna förtjusande trädgårdsanläggning
fungerade förr i tiden som sommarresidens för den kejserliga familjen,

Peking

– nattåg till Peking

Suzhou
Tongli

Shanghai

dag 5–8 . . . . . . . . . . Peking
dag 9 . . . . . . . . . . . . . . Hemresa från Peking

Flyg i ekonomiklass till Shanghai och hem från
Peking • Sex nätter med del i dubbelrum på hotell
av god standard • Svensktalande färdledare •
Fullständigt program inklusive samtliga entréavgifter
• Samtliga måltider inklusive måltidsdryck • Delad
fyrbädds-kupé på nattåget från Suzhou till Peking,
blandade kön • 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 1  . . . . . . . . . . . . . . Flyg till Shanghai
dag 2–3 . . . . . . . . . . Shanghai
dag 4 . . . . . . . . . . . . . . Shanghai/Suzhou/Tongli

flygbolag:
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