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Stilla flyter Yangtze
15 dagar peking–xian–cHOngqing–yangTZe–SHangHai

Höjdpunkten på den här resan är förstås den storslagna kryssningen utmed Yangtzefloden . 
Innan vi stiger ombord på kryssningsfartyget i Chongqing besöker vi bland annat Peking och 
Kinesiska muren, Xian med Terrakottaarmén samt kvarlevorna efter totalt elva dynastier . 
Rundresan gör ett stopp i pulserande Shanghai innan vi äter vår avskedsmiddag i Peking .

dag 1 Avresa från Sverige. Måltider och dryck serveras på flyget.

dag 2, peking Vi landar i Peking på morgonen och åker ut till Sommar-
palatset. På kvällen äter vi en gemensam välkomstmiddag.

dag 3 Idag beger oss några mil norr om Peking för att se världens längsta 
byggnadsverk, Kinesiska muren. Att se, och vandra, på muren som slingrar 
sig likt en väldig drake genom det höga storslagna landskapet är en upp-
levelse som inte lämnar någon oberörd. På vägen till muren stannar vi 
till vid Andarnas väg. Denna långa allé kantas av enorma stenfigurer 
och leder så småningom fram till Mingdynastins (1368-1644) kejsargravar. 
På vägen tillbaka mot centrum passerar vi Olympic Green. 

dag 4, xian En tvåtimmars flygresa söderut tar oss till Xian. Under 11 
dynastier var Xian rikets huvudstad, och under Tangdynastin (618–907) 
världens största stad med över en miljon invånare. Här började Sidenvägen, 
handelsvägen som sträckte sig ända bort till Romarriket i väst. Kamelka-
ravanerna lastades med siden och kryddor och handelsmännen begav 
sig ut på den långa färden genom öknar och bergspass. Den 14 kilometer 
långa stadsmuren från Mingdynastin är 12 meter hög och nio meter 
bred, och en av de bäst bevarade stadsmurarna i världen. Vi besöker den 
Stora Vildgåspagoden och får höra berättelsen om hur den fick sitt 
namn. Till kvällen bjuds vi på den kinesiska specialiteten jiaozi samt en 

sång- och dansföreställning från Tangdynastin.

dag 5 År 1974 blev Xian världsberömt när kejsare Qin Shi Huang Dis 
underjordiska armé av terrakotta hittades, några mil utanför staden. 
Idag får vi se detta märkliga arkeologiska fynd. Den mer än 8.000 man 
starka armén står uppställd i sträng stridsformation för att skydda kejsarens 
grav mot plundrare. Efter detta fascinerande besök beundrar vi några av 
de färgstarka bondemålningar som provinsen är känd för. Innan dagen 
är slut hinner vi med ett besök på en lokal marknad.

dag 6, chongqing Vi lämnar Xian på morgonen och flyger vidare till 
storstaden Chongqing, belägen på en klippig halvö där floderna Yangtze 
och Jialing möts. Här gör vi en stadsrundtur och ser det charmiga området 
Chiqikou, med sina vackra byggnader i traditionell Ming-stil. På kvällen 
stiger vi ombord på vår flodkryssare som ska föra oss längs med Yangtze-
floden.

dag 7–8, yangtze Det kinesiska namnet för Yangtze är Chang Jiang 
– Långa floden. Den har sin källa nordväst om Tibet och flyter över 630 
mil, genom åtta provinser, innan den når fram till östkinesiska sjön norr om 
Shanghai. Yangtze har varit, och är fortfarande, mycket viktig som trans-
portled och som bevattnings- och energikälla för provinserna den rinner 
genom. Arbetet med det stora dammbygget fortskrider och vattennivån 
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har höjts ytterligare, vilket gör att utsikten nu blivit annorlunda. Gamla 
byar har övertäckts med vatten, medan toppar som man tidigare bara 
kunde ana nu tydligt avtecknar sig mot himlen. Floden slingrar sig fram 
i det fascinerande landskapet, längs fina odlingar och intill mäktiga 
bergstoppar. Tidigt på morgonen lämnar vi Chongqings hamn och börjar 
vår flodkryssning, emellanåt avbruten av intressanta strandhugg. Det 
första är byn Fengdu, som man tidigare trodde var ett gömställe för spöken 
och demoner. Nästa morgon närmar vi oss de första av de tre klyftorna 
Qutang, Wuxia och Xiling. Floden omges på båda sidorna av bergstoppar 
– den mest kända är Bergsgudinnas topp, som har fått sitt namn av bergets 
mjuka form. På eftermiddagen flyttar vi över till mindre båtar för att på 
nära håll stifta bekantskap med bergssluttningar, grottor och bambu-
dungar. I morgon fortsätter flodäventyret med besök i den gamla staden 
Jingzhou. Här möter vi en fin och välbevarad stadsmur och ett mycket 
intressant museum.

dag 9, shanghai Vi gör ett besök i Xiling-klyftan, där världens största 
vattenreservoar snart står färdigbyggd. Vid lunch kommer vi fram till 
Yichang, varifrån vi fortsätter vi med buss till flygplatsen. I det pulserande 
Shanghai äter vi middag och checkar sedan in på vårt hotell.

dag 10 20-miljonerstaden Shanghai kallades en gång för Österlandets 
Paris. Kolonialmakterna har för länge sedan försvunnit, men deras 
byggnader finns kvar längs The Bund. Idag beger vi oss till Shanghai 

World Financial Center följt av den gamla stadsdelen, China Town, 
som är en labyrint av trånga gator och låga hus. Här ligger Yu Yuan, en 
utsökt kinesisk trädgård. På kvällen ser vi hisnande akrobatik. 

dag 11, peking Morgonen är fri för egna upptäckter. På eftermiddagen 
tar vi flyget tillbaka till Peking.

dag 12 Tillbaka i Peking börjar vi med att besöka Förbjudna staden. 
Bakom de tio meter höga murarna, där ingen vanlig människa fick kom-
ma in, regerade kejsarna från början av 1400-talet fram till kejsardömets 
fall 1911. Sedan beger vi oss till Pekings hjärta, Himmelska fridens torg 
följt av Himmelens tempel och ser den vackra bönehallen. Vi tittar 
också in i en sidenaffär. På kvällen går vi på Pekingopera.

dag 13 Vi gör ett spännande besök i hutongerna – Pekings smala gränder 
som har 700-åriga anor. Vi färdas i riksha och ser bland annat Trumtornet. 
Därefter besöker vi en kinesisk familj där vi äter en traditionell lunch, 
innan vi fortsätter till Lamatemplet, ett av de finaste tibetansk-buddhis-
tiska templen utanför Tibet.

dag 14 Sista dagen i Peking är fri för egna strövtåg. På kvällen äter vi 
Pekings mest kända maträtt – Pekingankan.

dag 15 Vi åker till flygplatsen för hemfärd till Sverige.

Resfakta

resan inkluderar:

flygbolag:

Xian
Shanghai

Peking

Yichang

Flyg till Peking i ekonomiklass tur och retur 
• Tio nätter med del i dubbelrum på hotell av 
god standard • Tre nätter i delad förstaklasshytt 
ombord på kryssningsfartyg • Svensktalande 
färdledare • Fullständigt utfärdsprogram 
inklusive samtliga entréavgifter • Samtliga 
måltider inklusive måltidsdryck • Transporter 
och bag agehantering i Kina • Visum för svenska 
medborgare • Alla flygskatter och säker hetsavgifter 
• Informationsskrifter »Lotus lilla blå« samt UI:s 
»Kinafakta« • Kartor

Chongqing

dag 1 . . . . . . . . . . . . . . Flyg till Peking
dag 2–4 . . . . . . . . . . Peking – flyg till Xian
dag 4–6 . . . . . . . . . . Xian – flyg till Chongqing
dag 7–9 . . . . . . . . . . Flodfärd på Yangtze till 
 Yichang – flyg till Shanghai
dag 10–11 . . . . . . . Shanghai – flyg till Peking
dag 12–14 . . . . . . . Peking
dag 15 . . . . . . . . . . . . Hemresa




