
CHINY – TYBET 2021
Pekin – Xi'An – Tybet – Shangri'La –

Yunan – Guilin i rejs rzeką LI – Kanton
– Macau – Hong Kong – Ocean Park

Dzień 1 – wyjazd z Bielska – Białej do Warszawy, przelot do Chin bezpośrednio lub 
przez jeden z tranzytowych portów lotniczych

Dzień 2 – przylot do Pekinu. Pierwszy rzut oka na miasto: Świątynia Nieba - 
największy obiekt sakralny cesarskich Chin. Zakwaterowanie w hotelu (doba 
hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00). Czas na odpoczynek. Kolacja. Nocleg.

Dzień 3 – śniadanie, zwiedzanie Świątyni Harmonii i Pokoju (tzw. Świątynia Lamy) – 
czynny obiekt religijny wyznawców lamaizmu (tybetańskiej odmiany buddyzmu). 
Wyjazd poza miasto: Wielki Mur – spacer po jednym z najlepiej zachowanych 
odcinków wielkiej chińskiej fortyfikacji (sekcja Badaling). Powrót do Pekinu. Po 
drodze krótki foto-postój przy obiektach olimpijskich. Kolacja. Nocleg.

Dzień 4 – śniadanie, Plac Tiananmen – największy miejski plac na świecie. 
Zakazane Miasto – pochodzący z początku XV wieku Zimowy Pałac Cesarski, 
będący symbolem potęgi i władzy urzędujących w nim 24 cesarzy z dwóch ostatnich 
dynastii Ming  i Qing. Letni Pałac – największy cesarski ogród, w którym w piękno 
pełnego zieleni krajobrazu wkomponowano tradycyjne chińskie pawilony. 
Nowoczesny Pekin – przejazd w pobliżu gmachu Opery Państwowej oraz 
nowoczesnej siedziby CCTV. Dla kontrastu – najstarsze dzielnice Pekinu: 
przejażdżka rikszami po terenie tzw. Hutongów. Wizyta w tradycyjnej herbaciarni. 
Nocny przejazd pociągiem do Xi'An.

Dzień 5 – przyjazd do Xi'An, śniadanie, zwiedzanie miasta: Muzeum Prowincji 
Shaanxi – znakomita kolekcja obrazująca historię regionu uznawanego za kolebkę 
chińskiej cywilizacji. Wielka Pagoda Dzikiej Gęsi – symbol Xi'An. Przejazd na Stare 
Miasto, spacer do Wielkiego Meczetu, najstarszej i najlepiej zachowanej świątyni 
islamskiej. Spacer po dzielnicy muzułmańskiej. Kolacja. Nocleg.

Dzień 6 – śniadanie, dalsze zwiedzanie miasta Xi'An. Przejazd do Muzeum Armii 
Terakotowej. Wizyta w Huaqing, ulubionym miejscu wypoczynku jednej z konkubin 
cesarza z dynastii Tang (VIII w.). Kolacja. Nocleg



Dzień 7 – śniadanie, przelot do Lhasy. Stolica Tybetu leży na wysokości około 3700 
m n.p.m. Przejazd do miasta – po drodze wspaniałe krajobrazy. Kolacja. Nocleg.

Dzień 8 – śniadanie, zwiedzanie Pałacu Potala w Lhasie, imponującej rezydencji 
dalajlamów - duchowych zwierzchników buddyzmu tybetańskiego. Ta monumentalna
budowla to jeden z architektonicznych cudów świata i jednocześnie symbol 
narodowej tożsamości Tybetańczyków. Przejazd do świątyni Jokhang, będącej 
najświętszym sanktuarium wyznawców lamaizmu - spotkanie z bogactwem sztuki 
sakralnej i z niezwykłą, mistyczna atmosferą kultu religijnego. Kolacja. Nocleg. 

Dzień 9 – śniadanie, dalsze zwiedzanie: Drepung – pochodzący z XV w. największy 
klasztor na świecie, który w przeszłości zamieszkiwało ok. 10 tysięcy mnichów, 
pamiątka dawnej potęgi państwa tybetańskiego. Norbulingka – pałac pełniący funkcję
letniej rezydencji dalajlamów. Klasztor Sera, ufundowany przed jednego z uczniów 
mistrza Tsogkhapy – założyciela religii lamaistycznej. Kolacja. Nocleg

Dzień 10 – śniadanie, wyjazd na lotnisko, wylot do Shangri La w prowincji Yuanan.
Przejazd do Lijang - Stare Miasto z drewnianą zabudową stanowiące labirynt 
wąskich uliczek i kanałów. Ulice wyłożone są kostką brukową, a nad kanałami 
poprzerzucano kamienne mosty. Dalsza podróż do Dali. Kolacja. Nocleg.

Dzień 11 – śniadanie, przejazd do Dali, zwiedzanie Świątyni Trzech Pagód -  
wznoszących się nad okolicą trzech monumentalnych pagód pochodzących z IX w. 
Wizyta w zamieszkanej przez mniejszość narodową Bai wiosce Xizhou. Przejazd do 
Kunming – na trasie terasowe pola ryżowe. Zakwaterowanie, kolacja. Nocleg       

Dzień 12 – śniadanie. Wycieczka na zwiedzanie Kamiennego Lasu Shilin - 
niezwykły efekt erozji w postaci labiryntu ogromnych, wapiennych pinakli, stanowiący
największy na świecie teren tego typu krasowych formacji. Wieczorem wylot do 
Guilin. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg. 

Dzień 13 – śniadanie. Rejs rzeką Li do malowniczego miasteczka Yangshuo wzdłuż
niezwykłych formacji krasowych tworzących jedne z najpiękniejszych krajobrazów w 
Chinach. Lunch na pokładzie w czasie rejsu. Dopłyniecie do Yangshuo – czas wolny 
w tym malowniczym miejscu, będącym od wieków natchnieniem artystów.  
Zwiedzanie okolicy. Powrót autokarem do Guilin. Kolacja. Nocleg.

Dzień 14 – śniadanie. Panorama okolicy ze szczytu Wzgórza Fubo. Jaskinia 
Trzcinowej Fujarki – przepiękny przykład erozji, malownicze formy stworzone przez 
liczne stalaktyty, stalagmity i stalagnaty. Czas wolny. Kolacja.Transfer na dworzec 
kolejowy. Przejazd szybkim wieczornym pociągiem do Kantonu (czas przejazdu to 
około 140 min). Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

Dzień 15 – Śniadanie. Krótkie zwiedzanie miasta: Akademia Rodziny Chen – dawna 
posiadłość wielkiego chińskiego klanu. Targ Qingping. Wyspa Shamian – spacer po 
wyspie stanowiącej oazę spokoju i jednocześnie będącej pamiątką okresu, gdy Chiny
znajdowały się w rękach mocarstw zachodnich. Przejazd autokarem do Zhouai. 
Kolacja. Nocleg.



Dzień 16 - śniadanie. Przejście przez granicę z Macau piechotą z bagażami, zmiana
autokaru. Transfer do hotelu. Zwiedzanie portugalskiej enklawy, m.in.: Ruiny dawnej 
Katedry św. Pawła, ulica Avenida de Almeida Ribeiro – główna arteria miasta, 
otoczony europejskimi gmachami główny plac miasta, Fisherman Warf, słynny Fort, 
Casino Venetian. Wizyta w lokalnym muzeum (w miarę możliwości – o ile będzie 
czynne). Kolacja. Nocleg.

Dzień 17 – śniadanie. Przepłynięcie promem do Hongkongu. Transfer do miasta. 
Zwiedzanie: panorama miasta ze szczytu Wzgórza Victoria, Zatoka Repulse – rzut 
oka na Morze Południowochińskie, Port Aberdeen, słynny bazar Stanley, Ming Koki. 
Zakwaterowanie. Kolacja.

Dzień 18 – śniadanie. Przejazd na lotnisko, wylot z Hong Kongu. Powrót do Polski 
przez jeden z europejskich portów lotniczych

Cena = na zapytanie
CENA obejmuje :
- zakwaterowanie w 3* hotelach
- wyżywienia typu HB – śniadania i obiadokolacje 
- bilety kolejowe wg programu – miejsca sypialne, przedziały 4-osobowe
- bilety na prom Macau – Hongkong
- rejs rzeką Li
- zwiedzanie wg programu 
- serwis lokalnych przewodników z językiem angielskim
- lokalny transport klimatyzowanymi autokarami
- pilota polskiego na całą trasę

CENA nie obejmuje :
- kosztów biletów wstępu – około 300 USD/os
- zwyczajowych napiwków dla kierowców, przewodników, bagażowych, itd. - około 70
USD/os 
- wizy grupowej i kosztów wizowania – 250 zł/os

ORGANIZATOR :

Biuro Podróży Polan Travel Bielsko-Biała

e-mail:     biuropodrozy@polan-travel.com.pl

tel 33 81 19 550   tel 502 351 876 

www.polan-travel.com.pl 

http://www.polan-travel.com.pl/
mailto:biuropodrozy@polan-travel.com.pl

