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Stora Kina
Det här är resan för dig som vill uppleva alla de klassiska sevärdheterna i Mittens rike . I Peking 
ser du bland annat Kinesiska muren och Himmelska fridens torg . Fler Kina-måsten blir det i 
testaden Hangzhou, idylliska Suzhou, pulserande Shanghai, pittoreska Yangshuo samt kejserliga 
Xian . Dessutom gör vi en kryssning nedför den vackra Lifloden i Guilin .

15 dagar peking–HangZHOU–SUZHOU–TOngLi–SHangHai–gUiLin–yangSHUO–xian

dag 1 Avresa från Sverige. Måltider och dryck serveras ombord. 

dag 2, peking Vi landar i Peking på morgonen och välkomnas av vår 
svensktalande färdledare. Gemensam utflykt till det kejserliga Sommar-
palatset, vackert beläget i lummig grönska vid Kunmingsjöns strand. Vi 
njuter av den friska luften och ser den Långa gångens fina målningar. 
Därefter åker vi in mot Peking och passerar det spektakulära Olympic 
Green. På kvällen äter vi välkomstmiddag. 

dag 3 Efter frukost beger vi oss till Himmelska fridens torg. Vi tittar på 
det myllrande folklivet och fortsätter sedan in i Förbjudna staden, dit 
ingen vanlig människa fick komma in förrän den siste kejsaren Pu Yi 
avsattes 1911. Palatset med sina röda murar och guldglaserade tak bygg-
des i början av 1400-talet och består av nära 800 byggnader. Efter lunch 
besöker vi Himmelens tempel. Den vackra bönehallen är en av Kinas 
mest berömda byggnader. Nästa stopp blir vid en pärlaffär, där vi får en 
inblick i odlingen av sötvattenspärlor. På kvällen går vi på kinesernas 
älskade Pekingopera, en färgsprakande blandning av teater, sång och 
dans utförd av skådespelare i fantasifulla masker.

dag 4 Det var den förste kejsaren Shi Huangdi som bestämde att de redan 
befintliga försvarsmurarna skulle förstärkas och byggas ihop till en enda 
långa mur – Kinesiska muren. I dag åker vi ut till detta mäktiga bygg-

nadsverk, från 200-talet f.Kr. Att se - och vandra - på muren som slingrar 
sig som en väldig drake genom det storslagna landskapet är en upplevelse 
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. Vi gör 
även ett besök i en cloisonnéfabrik, där vi får se hur dessa omsorgsfullt 
dekorerade emaljarbeten framställs.

dag 5, hangzhou Marco Polo besökte Hangzhou i slutet av 1200-talet. 
Han ansåg att platsen var en av de vackraste på jorden och ägnade mycket 
tid åt lustfyllda båtfärder på Västra Sjön. Idag är Hangzhou ett omtyckt 
resmål för nygifta, och vi kan se ett och annat förälskat par under vår 
båttur på Västra sjön. Strax norr om sjön ligger Lingyintemplet, där vi 
ser flera hundra Buddhafigurer skulpterade i klippväggen samt den 
Skrattande Buddhan, som sägs rymma all världens sorg i sin mage. På 
en teplantage får vi prova Drakkällans te, känt som Kinas bästa.

dag 6, suzhou Ett par timmars bussfärd norr om Hangzhou ligger 
Suzhou, känt för sina kanaler, vackra trädgårdar och landets finaste siden. 
På en sidenfabrik får vi bland annat se hur kokonger nystas upp till flera 
hundra meter långa, glänsande silkestrådar. Vi skådar sedan den fina 
arkitekturen och de vackra föremålen på nya Suzhou museum, som de-
signats av den världsberömde arkitekten I.M. Pei. 
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Resfakta
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flygbolag:

resan inkluderar:dag 1  . . . . . . . . . . Flyg till Peking
dag 2–5 . . . . . . Peking – flyg till Hangzhou
dag 5–6 . . . . . . Hangzhou – buss till Suzhou
dag 6–7 . . . . . . Suzhou – buss till Tongli 
 och Shanghai
dag 7–9 . . . . . . Shanghai – flyg till Guilin
dag 9–10  . . . . Guilin – båt till Yangshuo
dag 10–11  . . . Yangshuo – flyg till Xian
dag 11–13 . . . . Xian – flyg till Peking
dag 13–14 . . . Peking
dag 15  . . . . . . . . Hemresa från PekingGuilin

Hangzhuo

Xian
Suzhou

Shanghai

Peking

Yangshuo

Tongli

dag 7, tongli/shanghai Strax utanför Suzhou ligger det lilla vatten-
samhället Tongli. Vi promenerar en stund längs de smala kanalerna och 
i en förtjusande liten trädgård berättar vår färdledare om den kinesiska 
trädgårdskonsten. Därefter åker vi vidare till världens kanske häftigaste 
stad, Shanghai. I den ultramoderna stadsdelen Pudong tar vi hissen upp i 
Shanghai World Financial Center och blickar ut över denna 20-miljoners-
stad. På kvällen går vi på en halsbrytande akrobatikshow. 

dag 8 Vi går upp tidigt på morgonen för att uppleva den traditionella 
gymnastiken Taiji. Därefter tar vi oss till Gamla stan där vi möts av ett 
myller av människor bland de vackra husen med uppsvängda tak i tradi-
tionell stil. Vi ser det berömda tehuset Huxinting och besöker den fina 
Yu-trädgården. 

dag 9, guilin Vi lämnar Shanghai och flyger söderut till Guilin, vars 
landskap är som taget ur en klassisk målning. Här reser sig majestätiska 
sockertoppsberg över gröna risfält och slingrande floder. Inne i den 240 
meter långa Rörflöjtsgrottan ser vi vackra droppstensformationer och 
mäktiga bergssalar. 

dag 10, yangshuo Idag gör vi en rofylld kryssning på Lifloden. Under 
båtfärden passerar vi små byar, bambulundar och risfält med vattenbufflar. 
Överallt omges vi av de sagolika sockertoppsbergen. På eftermiddagen 
kommer vi fram till Yangshuo, där vi installerar oss på hotellet. På kvällen 

hänförs vi av en fantastisk ljud- och ljusshow.
 
dag 11, xian Strax utanför Yangshuos huvudgator tar vi en lugn cykeltur 
i det natursköna landskapet. Därefter tar vi bussen tillbaka till Guilin 
och flyger norrut, till den forna kejsarstaden Xian. 

dag 12 Idag får vi se ett av världens märkligaste arkeologiska fynd: Den 
förste kejsarens underjordiska armé av terrakotta. Vi ser en film om arméns 
tillkomst och tittar sedan på några hundra av de totalt 8.000 krigarna, 
som tillverkades för att skydda kejsarens grav. Till middag bjuds det på den 
traditionella specialiteten jiaozi, följt av en sång- och dansföreställning 
från Tangdynastin.

dag 13, peking Vi lämnar Xian och återvänder till Peking. På efter-
middagen ger vi oss in bland stadens gamla gränder, hutongerna, med 
sina traditionella Pekinggårdar. Vi hälsar på hemma hos en kinesisk 
familj och i Pekings Trumtorn får vi en fin överblick av stadens originella 
mix av gammalt och nytt.

dag 14 Programfri dag. De som vill samlas för en gemensam lunch. På 
kvällen dukas det upp till avskedsmiddag där den läckra Pekingankan 
står på menyn.

dag 15 Hemresa med ankomst till Sverige samma dag.

Flyg till Peking i ekonomiklass tur och retur 
• 13 nätter med del i dubbelrum på hotell av god 
standard • Svensktalande färdledare • Fullständigt 
utfärdsprogram inklusive samtliga entréavgifter 
• Samtliga måltider inklusive måltidsdryck 
• Transporter och bagagehantering i Kina • Visum 
för svenska medborgare • Alla flygskatter och 
säkerhetsavgifter • Informationsskrifter »Lotus lilla 
blå« samt UI:s »Kinafakta« • Kartor




