Klasyczne Chiny 9 dni
Termin: 13 - 21marca 2010
Grupa: min. 32 osoby

Program wycieczki
Pekin, Wielki Mur, Xi’an, Armia Terakotowa, Szanghaj, Luzhi
1 dzień Wylot z Warszawy
Zbiórka w hali odlotów MDL Okęcie w Warszawie. Przelot do Pekinu z przesiadką w jednym z europejskich portów lotniczych.
2 dzień Pekin
Przylot do Pekinu. Wizyta na największym placu świata – placu Bramy Niebiańskiego Spokoju (Tiananmen). Zwiedzanie
Świątyni Nieba

- symbolu Pekinu. PrzejaŜdŜka rikszami po hutongach – najstarszej części Pekinu. Nocleg w Pekinie.

3 dzień Pekin
Całodniowa wycieczka poza miasto. W programie wizyta na Wielkim Murze

, zwiedzanie jednego z Grobowców Cesarzy

Dynastii Ming
oraz spacer Aleją Duchów, zwaną teŜ Drogą Kamiennych Postaci. Wizyta w fabryce cloisonne,
charakterystycznej dla Pekinu ceramiki. Przejazd obok obiektów olimpijskich. Spektakl Opery Pekińskiej. Nocleg w Pekinie.
4 dzień Pekin
Zwiedzanie Pałacu Letniego

– jednego z największych cesarskich zespołów pałacowo-ogrodowych w Chinach, letniej

rezydencji słynnej cesarzowej-wdowy Cixi. Wizyta w Centrum Hodowli Pereł. Zwiedzanie Pałacu Cesarskiego
znanego
jako Zakazane Miasto, siedziby cesarzy z dynastii Ming i Qing. Spacer po Wzgórzu Węglowym, skąd rozpościera się widok
na Zakazane Miasto i centrum Pekinu. Wieczorem obiadokolacja z degustacją kaczki po pekińsku, jednej z najsłynniejszych
potraw kuchni chińskiej. Wyjazd nocnym pociągiem do Xi’an (miejsca sypialne).
5 dzień Xi’an
Przyjazd do Xi’an w godzinach rannych. Zwiedzanie XIV-wiecznych Murów Miejskich oraz Wielkiej Pagody Dzikiej Gęsi z
VII w. – symbolu miasta. Wizyta w Muzeum Lasu Steli, czyli kamiennych tablic, z których najstarsza pochodzi
z II w. p.n.e. (wykuto na nich m.in. dzieła Konfucjusza i najstarsze znane mapy Chin). Odpoczynek w herbaciarni, gdzie
będzie moŜna zapoznać się z rytuałem parzenia róŜnych gatunków herbat. Wizyta w Dzielnicy Muzułmańskiej
i w pochodzącym z XIV w. Wielkim Meczecie – miejscach przenikania się kultury islamu i tradycji chińskiej. Obiadokolacja:
bankiet pieroŜkowy – degustacja pierogów chińskich. Wieczorem przedstawienie „Muzyka i taniec z czasów dynastii
Tang”. Nocleg w Xi’an.
6 dzień Xi’an
Przejazd do Muzeum Armii Terakotowej
pochodzącej z III w. p.n.e. Armia ta miała strzec grobowca pierwszego cesarza
Chin – Qin Shihuangdi. Zwiedzanie zakładu, gdzie wykonuje się kopie armii terakotowej. Oglądanie WieŜ Bębna i Dzwonu.
Wyjazd nocnym pociągiem do Szanghaju (miejsca sypialne).
7 dzień Szanghaj
Przyjazd do Szanghaju w godzinach przedpołudniowych. Wizyta w załoŜonym w XVI w. Ogrodzie Yu oraz w pobliskim
Miasteczku Handlowym Yuyuan, zwanym starym miastem. Spacer po głównym placu Szanghaju – placu Ludowym oraz
zwiedzanie Muzeum Szanghajskiego posiadającego jedną z najlepszych kolekcji sztuki w Chinach. Wizyta w Parku Sun
Yatsen’a przy pomniku Fryderyka Chopina. Spacer po rozświetlonej, kolorowej i pełnej Ŝycia ulicy Nankińskiej oraz
bulwarze nad rzeką Huangpu – słynnym Bundzie. Wieczorem występ akrobatów chińskich – wspaniałe, miejscami
zapierające dech w piersiach przedstawienie (tradycje akrobatyczne w Chinach liczą ponad 2000 lat). Nocleg w Szanghaju.
8 dzień Szanghaj / Luzhi
Przejazd autokarem do połoŜonej na wodzie miejscowości Luzhi. Charakter i architektura Luzhi przesycone są atmosferą
dawnych Chin. Zwiedzanie miasteczka. Rejs łódką po kanałach. Powrót do Szanghaju. Wizyta w nowoczesnej dzielnicy
Szanghaju – Pudong. Wjazd szybką windą na połoŜony na wysokości 263 m taras widokowy WieŜy Telewizyjnej „Perła
Orientu”, skąd rozpościera się wspaniały widok na miasto. Czas wolny, który moŜna przeznaczyć na zakupy na słynnych
szanghajskich pasaŜach handlowych, np. ulicy Nankińskiej, Huaihai i Syczuańskiej oraz na relaks w dzielnicy kawiarni i pubów
– Xintiandi. Nocleg w Szanghaju.
9 dzień Wylot z Chin
Transfer na lotnisko. Przelot do Warszawy przez jeden z europejskich portów lotniczych.

Kolejność realizacji programu zwiedzania moŜe ulec zmianie.
- miejsca wpisane przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego
Termin:
Marzec
2010

Cena od osoby przy grupie min 32
osoby:

Dopłata do pokoju 1 os.

4 290 PLN + 630 USD*

420 PLN

* kwota w USD płatna w USD w Polsce lub równowartość w PLN, wg kursu sprzedaŜy USD w Pekao SA
z dnia wpłaty.
Cena obejmuje:
1.
Dojazd i powrót autokarem do Warszawy,
2.
Przelot na trasie Warszawa - Pekin i Szanghaj - Warszawa przez jeden z europejskich portów lotniczych,
3.
Przejazdy pociągiem (miejsca sypialne), autokarami lub mikrobusami wg programu.
4.
Zakwaterowanie w hotelach **** w pokojach 2-os. z łazienką i klimatyzacją (2 osoby w pokoju).
5.
Opiekę polskiego pilota na całej trasie wycieczki oraz lokalnych przewodników.
6.
Posiłki wg programu (ilość wg ikon przy kaŜdym dniu programu) wraz z jedną szklanką piwa lub napoju
bezalkoholowego do lunchu i obiadokolacji..
7.
Bilety wstępu do obiektów wymienionych w programie.
8.
Usługi bagaŜowe w hotelach.
9.
Wizę chińską.
10.
Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków w TU Allianz Polska S.A. na
warunkach określonych w „Ogólnych warunkach ubezpieczenia w podróŜy zagranicznej TRAMP” TU Allianz
S.A. Ubezpieczenie obejmuje pokrycie kosztów leczenia (KL) i pomoc w podróŜy (assistance) do 20 000
EUR, wypłatę świadczeń z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) do 2 500 EUR, pokrycie
kosztów utraty lub opóźnienia dostarczenia bagaŜu podróŜnego do 250 EUR.
11.
Opłaty lotniskowe płatne w Polsce oraz opłatę za wystawienie biletu.
12.
Podatek VAT.
Cena nie obejmuje:
1. Dodatkowych napojów do posiłków.
2. Napojów do posiłków w Hongkongu.
3. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców (30 USD).
4. Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie objętych programem zwiedzania.
5. Ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie.
6. Usług tragarzy na dworcach kolejowych, lotniskach i granicy.
UWAGI:

1. Oferta została skalkulowana w oparciu o wstępną ofertę przelotu linii Finnair przy załoŜeniu, Ŝe bilet kosztuje
2480 PLN/os. Rezerwacje nie zostały załoŜone. Ostateczna cena moŜe być gwarantowana dopiero z
potwierdzoną przez kontrolę rejsów rezerwacją. Finnair zastrzega sobie prawo do pobierania opłat
lotniskowych na poziomie obowiązującym w dniu wystawiania biletów. W przypadku taryf grupowych nie
stosuje sie zniŜek: dziecięcych, studenckich itd. Za kaŜdą rezerwację grupową wymagana jest wpłata
depozytu w wysokości PLN200,- za osobę, płatne po potwierdzeniu rezerwacji; depozyt jest zwracany, jeśli
realizacja grupy wyniesie min 80%. Zmiana nazwisk jest dozwolona przed wystawieniem biletów. W przypadku
anulowania/redukcji rezerwacji w terminie 32-15 dni przed datą odlotu pobierana jest opłata anulacyjna w
wysokości 50% podanej ceny za kaŜdą anulowaną osobę (opłata anulacyjna jest pobierana i rozliczana
niezaleŜnie od depozytu). Bilety nie podlegają zwrotom. Zmiany terminów w biletach grupowych sa
niedozwolone.
2. Cena imprezy moŜe ulec zmianie w przypadku zmian cen w Chinach, zmiany kursu walut, wzrostu cen biletów
lotniczych, zmian w programie.
3. Cena skalkulowana dla grupy min 32 osoby. Przy grupie mniejszej cena ulegnie zmianie.
4. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14 i trwa do godz. 12 dnia następnego. Wcześniejsze zakwaterowanie w
dniu przybycia do hotelu jest moŜliwe jedynie w przypadku dostępności pokoi hotelowych i zgody hotelu. Brak
moŜliwości zakwaterowania przed rozpoczęciem się doby hotelowej nie stanowi wady usługi.
5. Podana standaryzacja hoteli zagranicznych jest kategoryzacją lokalną.

6. Cena imprezy obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (KL) i pomoc w podróŜy (assistance) (w
tym ryzyko zaostrzeń i powikłań chorób przewlekłych) do 30 000 EUR, następstw nieszczęśliwych wypadków
(NNW) do 2 500 EUR oraz kosztów utraty lub opóźnienia dostarczenia bagaŜu podróŜnego do 250 EUR.
7. Klient ma prawo do ubezpieczenia się za dodatkową opłatą od kosztów rezygnacji z uczestnictwa
w imprezie na warunkach określonych w „Ogólnych warunkach ubezpieczenia w podróŜy zagranicznej
TRAMP” TU Allianz S.A. Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w wyjeździe musi być zawarte
w terminie 72 godzin od wpłaty pierwszej zaliczki. Koszt takiego ubezpieczenia wynosi 3,5 % kwoty
imprezy.
8. Część dolarowa imprezy, płatna w Polsce w USD lub w PLN według kursu sprzedaŜy USD (dewizy) w Pekao
S.A. z dnia wpłaty.
9. Warunki płatności zostaną ustalone po potwierdzeniu rezerwacji lotniczej i hotelowej w Chinach.
NaleŜy liczyć się z koniecznością wpłat depozytów.
WIZA DO CHIN:
W celu uzyskania wizy chińskiej paszport musi być waŜny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z Chin oraz
posiadać co najmniej jedną wolną stronę na wizę. Dokumenty potrzebne do załatwiania formalności wizowych
(wypełniony wniosek wizowy, 1 zdjęcie, paszport) naleŜy dostarczyć najpóźniej 1 miesiąc przed planowanym
rozpoczęciem imprezy.

