
Wycieczka CHINY 2021

PEKIN – WIELKI MUR – SUZHOU – SZANGHAJ –
GUILIN – KANTON – MACAU – HONG KONG

Dzień 1 
Wylot do Pekinu bezpośrednio z Polski 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.

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 postój przy obiektach 
olimpijskich – możliwość zrobienia zdjęć. Kolacja.

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. Kolacja. Transfer na dworzec kolejowy, przejazd nocnym pociągiem sypialnym
do Suzhou (4pax w przedziale)

Dzień 5
Przyjazd do Suzhou w godzinach rannych, transfer na śniadanie. Zwiedzanie: Ogród 
Mistrza Sieci – najmniejszy i najpiękniejszy z ogrodów; wspaniały przykład kunsztu w 
chińskiej sztuce projektowania ogrodów. Wizyta w fabryce jedwabiu – możliwość 
obserwacji procesu produkcji i dokonania zakupów w przyfabrycznym sklepie. Ogród 
Lingering (Ogród Przebywania) – kolejny przykład piękna i harmonii w klasycznych 
chińskich ogrodach. Wizyta w Świątyni Północnej Pagody – z której pozostała już tylko 
dominująca nad okolicą pagoda. Instytut Haftu – jedna z czterech głównych szkół haftu w 
Chinach. Kolacja. Zakwaterowanie.



Dzień 6
Śniadanie. Przejazd autokarem do Szanghaju. Panorama miasta z tarasu widokowego 
najwyższej w Azji (i trzeciej co do wielkości na świecie) wieży TV, zwanej „Perłą Orientu”. 
Przejazd autokarem wśród licznych „drapaczy chmur” w najnowocześniejszej dzielnicy 
miasta – Pudong. Świątynia Nefrytowego Buddy – jedna z niewielu świątyń buddyjskich w 
tym mieście. Bund (Nabrzeże) – spacer arterią, będąca pamiątką czasów kolonialnych. 
Ulica Nanning – główna ulica handlowa w mieście: spacer i czas na zakupy. Kolacja. 
Wieczorem, opcjonalnie rejs statkiem po przepływającej przez miasto rzece Huang Pu, 
wzdłuż tonących w światłach neonów nabrzeży  - 30 USD/pax 

Dzień 7
Śniadanie. Ogród Yu Yuan – pochodzący z XVI w znakomity przykład ogrodu 
przydomowego. Stare Miasto – spacer uliczkami przypominającymi cesarskie Chiny. Czas 
wolny na zakup pamiątek. Lunch. Transfer na dworzec kolejowy, przejazd pociągiem 
sypialnym do Guilin.

Dzień 8
Kontynuacja przejazdu pociągiem. Śniadanie w pociągu we własnym zakresie. Przyjazd 
do Guilin po południu. Wizyta na plantacji zielonej herbaty. Zakwaterowanie. Kolacja. 

Dzień 9
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 w formie lunch-boxów. Dopłyniecie do Yangshuo – zwiedzanie
miasteczka i okolicy. Czas wolny w tym malowniczym miejscu, będącym od wieków 
natchnieniem artystów. Zakwaterowanie. Kolacja.

Dzień 10
Śniadanie. Przejazd autokarem do Guilin. Panorama okolicy ze szczytu Wzgórza Fubo. 
Jaskinia Trzcinowej Fujarki – przepiękny przykład erozji, malownicze formy stworzone 
przez liczne stalaktyty, stalagmity i stalagnaty. Transfer na dworzec kolejowy. Przejazd 
superszybkim pociągiem do Kantonu. Kolacja. Zakwaterowanie.

Dzień 11
Śniadanie. Krótkie zwiedzanie miasta: Akademia Rodziny Chen – dawna posiadłość 
wielkiego chińskiego klanu. Wyspa Shamian – spacer po wyspie, stanowiącej oazę 
spokoju i jednocześnie będącej pamiątką okresu, gdy Chiny znajdowały się w rękach 
mocarstw zachodnich. Przejazd autokarem do Zhuhai. Transfer do hotelu. Kolacja.

Dzień 12
Śniadanie. Przekroczenie granicy z Macau w godzinach rannych. 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). Zakwaterowanie. Kolacja.



Dzień 13
Śniadanie. Przepłynięcie promem do Hongkongu. Transfer do miasta, zwiedzanie: 
panorama miasta ze szczytu Wzgórza Victoria, Zatoka Repulse – rzut oka na Morze 
Południowo-Chińskie, Port Aberdeen, słynny bazar Stanley, Ming Kok. Zakwaterowanie.  
Kolacja.

Dzień 14
Śniadanie. Dzień wolny w Hong Kongu do dyspozycji uczestników. Uwaga – w tym dniu 
kolacja we własnym zakresie.

Dzień 15
Śniadanie. Transfer na lotnisko, wylot z Hong Kongu do Polski (Warszawa) przez jeden z 
europejskich portów lotniczych

CENA   prognozowana na 2021 rok   :   5.000 zł + 1.000 USD   grupa min. 25 osób

Cena obejmuje :

-/ przeloty: Warszawa -Pekin / Hongkong – Warszawa z przesiadką w jednym z 
europejskich lub bliskowschodnich portów lotniczych                                                            
-/ noclegi w hotelach 3* i 4* wg programu                                                                               
-/ wyżywienie: śniadania i obiadokolacje wg programu                                                          
-/ ubezpieczenie (NNW - do 20.000 zł/os, KL do 80.000 zł/os , bagaż do 800 zł/os)

-/ opiekę pilota na cała trasę                                                                                                   
-/ usługi lokalnych przewodników                                                                                            
-/ transfery w Chinach - autokarem, pociągami wg programu. 

Cena nie obejmuje :

-/ opłaty za wizę do Chin i koszty wizowania                                                                          
-/ biletów wstępu do zwiedzanych obiektów - około 220 USD/os oraz zwyczajowych 
napiwków - 50 USD/os

-/ ubezpieczenia od koszów rezygnacji (2,5% - 3% ceny podstawowej wycieczki) oraz 
ubezpieczenia od chorób przewlekłych

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

