Mytomspunna Kina
* * * * * femstjärnigt boende

11 dagar peking – xian – Hongkong

Följ med på denna femstjärniga resa där du besöker det glittrande, nästan lite overkliga,
Hongkong samt de två städer som betytt mest för Kinas utveckling: Xian och Peking. Vi ser
bland annat Kinesiska muren, Terrakottaarmén och Victoria Peak; men framförallt bor och flyger vi bekvämt samt äter det bästa från det nordkinesiska och kantonesiska köket.
dag 1 Avresa från Sverige. Middag, frukost och förfriskningar serveras

dag 4 Det var den förste kejsaren Shi Huangdi som bestämde att de redan

ombord.

befintliga försvarsmurarna skulle förstärkas och byggas ihop till en enda
långa mur – Kinesiska muren. I dag åker vi ut till detta mäktiga byggnads-

dag 2, peking Vi landar i Peking på morgonen och åker direkt till det

verk, från 200-talet f.Kr. Att se, och vandra, på muren som slingrar sig

vackra Sommarpalatset. Denna förtjusande trädgårdsanläggning funge-

likt en väldig drake genom det storslagna landskapet är en upplevelse

rade förr i tiden som sommarresidens för den kejserliga familjen, som i

som inte lämnar någon oberörd. Som en väldig kontrast till detta historiska

den tryckande sommarvärmen sökte sig till denna oas av vatten,berg

monument, besöker vi sedan konstområdet 798, Pekings konstscen

och skugga. Intill Kunmingsjöns strand promenerar vi längs den över

med trendiga gallerier, designaffärer och caféer. På vägen tillbaka

700 meter Långa gången, som är dekorerad med flera tusen vackra

passerarvi Olympic Green.

målningar. Efter lunch installerar vi oss på vårt bekväma och centralt
belägna förstaklasshotell. Välkomstmiddag på kvällen.

dag 5 I en av stadens parker ser vi när Pekingborna utövar sin traditionella
morgongymnastik, Taiji.I kvarterenstrax norr om Förbjudna staden
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dag 3 På Himmelska fridens torg tittar vi på det myllrande folklivet och

utforskar vi sedan Hutongerna,Pekings trånga, gamla gränder. Många

fortsätter sedan in i världens största kejsarpalats – Förbjudna Staden.

av gårdarna längs hutongerna byggdes redan under Mingdynastin. Vi

Innanför palatsets tio meter höga murar levde de kinesiska kejsarna under

sätter oss i cykelrikshor och åker på en tur där vi bland annat besöker det

mer än 500 år, totalt isolerade från omvärlden. Vanliga människor gavs

mäktiga Trumtornet från 1400-talet. Sedan hälsar vi på i en lekskola

ingen inblick i det kejserliga livet och fick aldrig se Himmelens son, som

och en kinesisk familj där vi äter en traditionell lunch. Vi tar oss sedan

kejsaren kallades. Mitt i palatsets hjärta står den förnämliga Draktronen.

till Himmelens tempel. Himlen ansågs vara den högste härskaren och

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

kejsaren kallades Himlens son, som hade till uppgift att styra riket.

Pekings stadsplaneringskontor får vi ta del av huvudstadens framtids-

Templet byggdes i början av 1400-talet och hit kom kejsaren varje år,

planer för det kommande århundradet och i en sidenaffär kan den som

dagen före vintersolståndet, för att offra och be gudarna om goda skördar.

vill köpa fina sidenvaror. På kvällen går vi på Pekingopera, en färggrann

Här ser vi bönehallen, en av landets vackraste byggnader, med sitt

blandning av teater, dans och akrobatik.

blåglaserade tak. På eftermiddagen åker vi till Qianmen-avenyn som
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nyligen restaurerats till sin forna glans under Qingdynastin. Avenyn,

Kowloon. Mest känd är dock Hongkong-ön, här finns bland annat det

som ligger strax söder om Himmelska fridens torg, är känd för sina klassiska

finansiella området Central District och Victoria Peak. Vi checkar in på

Pekingrestauranger, affärer och sidenbutiker, samt det fina apoteket och

vårt centralt belägna femstjärniga hotell och träffas därefter för middag.

den gamla teatern. Via Dazhalan-gränden promenerar vi västerut genom
hutongerna till den anrika antikgatan Liulichang. På kvällen ser vi en

dag 9 I dag gör vi en sightseeingtur. Vi tar oss upp till Hongkong-öns

akrobatikshow.

högsta punkt Victoria Peak, 555 meter över havet, och betraktar den
strålande utsikten över de bländande skyskraporna och de grönakullarna.

dag 6 Fri dag i Peking för egna aktiviteter. Vi träffas för gemensam

Därefter fortsätter vi till öns södra sida och fiskeläget Aberdeen, där

lunch och middag.

tankafolket är bosatta i småbåtar, så kallade djonker. Stanley hör till de
exklusivare bostadsområdena på Hongkong-ön. Här stannar vi till för

dag 7, xian Ett bekvämt inrikesflyg tar oss till Xian, som i över tusen år

att besöka marknaden, där man bland annat kan fynda märkeskläder.

var rikets huvudstad. På en mattfabrik får vi lära oss hur handknutna

Eftermiddagen är fri för egna aktiviteter. Kanskevill du titta på finansdi-

silkesmattor skapas och tar sedan en promenad i de charmiga kvarteren.

striktet, besöka Hongkong Zoo eller utforska stadensalla varuhus och

På kvällen sätter vi oss till rätta och smakar på den kinesiska specialiteten

butiker. Lunch och middag på egen hand.

jiaozi samt ser en sång- och dansföreställning från Tangdynastin.

dag 10 Dagen är fri för egna aktiviteter. Lunch på egen hand. På kvällen
dag 8, xian/Hongkong Varje år besöker mer än två miljoner människor

träffas vi för en av resans höjdpunkter: kryssningen i Hongkongs hamn.

den förste Qinkejsarens underjordiska armé av terrakotta. Kejsaren

Vi får njuta av den spektakulära utsikten från fartyget i solnedgång, när

var bara 13 år gammal när hans mausoleum började byggas på 200-talet

Hongkong är som vackrast. På kvällen äter vi en sen middag på en rote-

f.Kr. De mer än 8.000 lerfigurerna föreställande hans elitgarde med office-

rande restaurangmed utsikt över Hongkongs skyskrapor.

rare och soldater, bågskyttar och fotfolk, skulle vakta graven mot inkräktare.
På kvällen flyger vi vidare till Hongkong, med sina gröna kullar, vackra

dag 11 Hemresa. Ankomst Sverige samma dag.

skyskrapor och glittrande VictoriaHarbour. Den forna brittiska kronkolonin, som åter blev kinesisk 1997, består av 200 öar samt halvön

Peking

Xian

Hong Kong

L O T U S

1  . . . . . . . . . . . . . . Flyg till Peking
2–7  . . . . . . . . . . Peking – flyg till Xian
8 . . . . . . . . . . . . . . Xian – flyg till Hongkong
9–10 . . . . . . . . . Hongkong
11 . . . . . . . . . . . . . Hongkong – flyg till Sverige.
Hemkomst samma dag.

flygbolag:
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Flyg i ekonomiklass till Peking och hem från
Hongkong • Nio nätter med del i dubbelrum på
centralt belägna femstjärniga hotell
• Svensktalande färdledare • Fullständigt program
inklusive samtliga entréavgifter • Samtliga
måltider inkl. måltidsdryck i Peking & Xian. I
Hongkong ingår frukost samtliga dagar, samt
middag dag 8 och 10 • Alla transporter och
bagagehantering i Kina • Visum för svenska
medborgare • Alla flygskatter och säkerhetsavgifter
• Informationsskrifter »Lotus lilla blå« samt UI:s
»Kinafakta« • Kartor
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Resfakta

resan inkluderar:
dag
dag
dag
dag
dag
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