Peking de Luxe
8 dagar peking

Kinas huvudstad välkomnar dig till sina magnifika kejsarpalats, spännande marknader och
sitt myller av människor. Under en vecka får du uppleva en salig blandning av världshistoriens
mäktigaste byggnadsverk, bortglömda gränder och spännande framtidsarkitektur. Du får helt
enkelt en fin inblick i historien, vardagen och framtiden för miljontals kineser.
dag 1 Avresa från Sverige. Middag, frukost och förfriskningar serveras

Härifrån styrdes Kina ända fram till 1911, då kejsardömet störtades. Redan

ombord.

för fem tusen år sedan började man att framställa siden i Kina. Än i dag
är kineserna världsledande på detta. Vi passar därför på att besöka en

dag 2 På morgonen landar vi på Pekings moderna flygplats, där vi väl-

sidenaffär, där vi får en fin introduktion till sidenframställning samt

komnas av vår färdledare. Som huvudstad och hemstad för många av

möjlighet att köpa vackra sidenvaror. Sedan besöker vi en spännande

Kinas kejsare har Peking mycket att erbjuda i form av kejserliga tempel

marknad där det går att fynda alltifrån modekläder till golfklubbor. Efter

och palats. Vi inleder därför vår resa med ett besök till Sommarpalatset,

kvällens middag går vi på Pekingopera.

kejsarfamiljens sommarresidens. Palatsträdgården är den största av Kinas
kejserliga trädgårdar. Här finns en konstgjord sjö med välvda marmor-

dag 4 Idag reser vi över 2.000 år tillbaka i tiden, när vi får vandra på

broar, som binder samman palatsområdet. Längs en av sjöns stränder

historiens största byggnadsverk – Kinesiska muren. Det var Kinas förste

ligger den Långa gången, dekorerad med 8.000 vackra målningar. Vi äter

kejsare som på 200-talet f.Kr. beordrade hundratusentals män att sammanfoga

lunch och installerar oss sedan på vårt hotell. Gemensam välkomstmiddag

små, befintliga murar till en jättelik försvarsanläggning. Byggandet pågick

på kvällen.

dag som natt, i såväl brännande sommarhetta som isande vinterkyla. Muren
kom slutligen att bli 640 mil lång, vilket motsvarar sträckan mellan Nord-

dag 3 Mitt i Peking ligger Himmelska fridens torg. Att befinna sig på

kalotten och Medelhavet. Kinesiska muren finns sedan länge med på

platsen där flera av landets lyckligaste och mest tragiska händelser ägt

Unescos världsarvslista och 2007 blev den även utsedd till en av världens

rum, känns mycket speciellt. Runt omkring oss ser vi några av landets

sju nya underverk. Som en väldig kontrast till detta historiska monument,

viktigaste byggnader. Vi promenerar över det enorma torget, korsar

besöker vi sedan konstområdet 798. Här har gamla fabrikslokaler av östtysk

Långa fridens aveny och kommer fram till Förbjudna staden – världens

modell förvandlats till hem för Pekings konstscen med trendiga gallerier,

största kejsarpalats. Innanför palatsets tio meter höga murar levde de

designaffärer och caféer.

kinesiska kejsarna, totalt isolerade från omvärlden under mer än 500 år.
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Vanliga människor gavs ingen inblick i det kejserliga livet och fick aldrig

dag 5 Tidigt på morgonen tar vi oss till en park för att uppleva den tra-

någonsin se sin mytomspunne kejsare. I palatsets hjärta ser vi Draktronen.

ditionella morgongymnastiken Taiji, följt av ett besök i Himmelens
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tempel. Himlen ansågs vara den högste härskaren och kejsaren kallades

den anrika antikgatan Liulichang. Här plockar bussen upp oss för återfärd

Himlens son, som hade till uppgift att styra riket. Templet byggdes i början

till Qianmen-avenyn, där vi besöker Pekings stadsplaneringskontor

av 1400-talet och hit kom kejsaren varje år, dagen före vintersolståndet,

och får se huvudstadens framtidsplaner för det kommande århundradet.

för att offra och be gudarna om goda skördar. Platsen hade valts ut av

På kvällen går vi på en färgsprakande akrobatikföreställning.

kejsarens främsta feng shui-rådgivare och ansågs vara den plats på jorden
där himlen och jorden möts. Här ser vi bönehallen, en av landets vackraste

dag 7 Vår sista dag i Peking är programfri. Det finns mycket att se på

byggnader, med sitt blåglaserade tak. Vi passerar Olympic Green, platsen

egen hand och vår färdledare kommer gärna med förslag. De som vill

för de olympiska spelen och beger oss sedan med cykelriksha in bland

samlas för en gemensam lunch. På kvällen äter vi en festmåltid bestående

Pekings smala gränder, hutongerna. Här råder ett lugn som balanserar

av den berömda Pekingankan.

det höga tempo och den snabba materiella utveckling som råder i stadens
övriga delar, och vissa av de gamla kvarteren har kulturskyddats för

dag 8 Vi tar farväl av Peking och sätter oss på planet som tar oss hem till

framtiden. Vi ser Trumtornet och får en inblick i kinesisk vardag när vi

Sverige.

hälsar på i en lekskola och hos en kinesisk familj, där vi äter en traditionell
lunch.

dag 6 Kina är idag världens största producent av sötvattenspärlor och i
en pärlaffär får vi se vackra pärlor i otaliga färger, former och storlekar.
Lamatemplet är det finaste tibetanskbuddistiska templet utanför Tibet.
Här ser vi en 26 meter hög Buddhastaty som är utskuren i ett enda stycke
sandelträ. Vi åker därefter till Qianmen-avenyn som nyligen restaurerats
till sin forna glans under Qingdynastin. Avenyn, som ligger strax söder
om Himmelska fridens torg, är känd för sina klassiska Pekingrestauranger,
affärer och sidenbutiker, samt det fina apoteket och den gamla teatern.
Via Dazhalan-gränden promenerar vi västerut genom hutongerna till

Peking

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

Resfakta

resan inkluderar:
dag 1  . . . . . . . . . . . . . . Flyg till Peking
dag 2–7 . . . . . . . . . . Peking
dag 8 . . . . . . . . . . . . . . Hemresa från Peking

flygbolag:
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