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ZAPRASZAMY

 ladami chińskich cesarzy i czerwonych lampionów",
Ś
czyli magiczna wyprawa do najsłynniejszych zakątków Państwa
Środka.
Trasa poprowadzi nas od krańców Północnej Stolicy (Pekin)
poprzez jedna z najpiękniejszych sekcji chińskiego muru: Simatai,
malownicze miasteczko Gubei, gdzie oryginalna architektura z
czasów ostatniej dynastii Qing pozwoli nam sie cofnąć w czasie i
przygotować na spotkanie z monumentalną armią ceramicznych
żołnierzy w Xi'an.
Poznamy także tajniki chińskiej kuchni, symbolikę starożytnych
taoistow, w tym znaczenie wszechobecnych w Chinach czerwonych
lampionów, by wreszcie stawić czoła nowoczesnej odsłonie
Szanghaju I Hongkongu.
Podroż w czasie zakończymy wizyta w kolonialnym Makao,
słynącym nie tylko z portugalskiej architektury, ale także z
pokaźnej ilości kasyn nieustannie rywalizujących z Las Vegas o
palmę pierwszeństwa.

MAGIA KAMIENIA I WODY
1 dzień 25.04.2018 (ŚR) WARSZAWA – PEKIN
W wyśmienitych humorach spotykamy się na lotnisku,
otrzymujemy programy, bilety i identyfikatory, a następnie
ruszamy do odprawy pod opieką wyjątkowej pilotki Polka
Travel. Zaczyna się nasza wyprawa….
Odprawa biletowo-bagażowa, przelot do Pekinu przez
Helsinki. Posiłki serwowane na pokładzie samolotu.
AY1144 G 25APR 3 WAW-HEL 12:55 - 15:35 - czas
przelotu 1h 40min
AY 085 G 25APR 3 HEL-PEK 18:20 06:55+1 (26.04) czas przelotu 7h 35min
2 dzień 26.04.2018 (CZW) PEKIN-GUBEI ”WODNE
MIASTO” (O, K)
Po przylocie ruszamy do Gubei- „miasta na wodzie”
położonego u stóp słynnego Wielkiego Muru. Odcinek muru
Simatai jest najbardziej widowiskową jego częścią. Spacer po
centrum Gubei - wąskie kamienne uliczki, drewniane
budynki odbijające się w gładkiej tafli wody tworzą
wspaniałą atmosferę. Obiad w lokalnej restauracji.
Zakwaterowanie w hotelu. Popołudniu czas wolny na
wypoczynek po podróży.
Opcjonalnie możliwość natychmiastowego zakwaterowaniadod. płatne: 49 USD/os.
Powitalna kolacja w tradycyjnej lokalnej restauracji.
Nocleg w klimatycznym Gubei.

HISTORIA MING I NOWOCZESNOŚĆ
3 dzień 27.04.2018 (PT) WIELKI MUR SIMATAI PEKIN (Ś, O, K)
Wczesne śniadanie i wyjazd w kierunku Wielkiego Muru.
Część Simatai została wybudowana przez Dynastię Ming
w latach 1368-98, ma 5 km długości i 28 wież, jako
jeden z nielicznych odcinków przetrwał w niezmienionej
formie do dziś. Komfortowo wjedziemy
kolejką na
mur, aby mieć dużo czasu na zwiedzanie wież i
podziwianie wspaniałego widoku okolicznych gór.
Około południa jedziemy do Pekinu,
przystanek w fabryce pereł. Obiad
restauracji.

po drodzę
w lokalnej

W stolicy zobaczymy obiekty olimpijskie ze słynnym
stadionem - Ptasim Gniazdem (z zewnątrz), czas na
zdjęcia. Organizując Igrzyska Olimpijskie w 2008 roku,
Pekin postawił na dynamiczny rozwój. Każdy nowo
powstający budynek musi być bardziej imponujący od
obecnych, a każda nowa autostrada musi pomieścić
więcej samochodów niż wszystkie poprzednie.

Kolację zjemy w Pekinie, następnie wizyta w Teatrze
Lee Garden na przedstawieniu tradycyjnej pekińskiej
opery (nie są wymagane stroje wieczorowe).
Nocleg w Pekinie.

Pojedź z nami na SYBERIĘ!!!
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RYKSZA I ZAKAZANE MIASTO
4 dzień 28.04.2018 (SOB) PEKIN-XI’AN (Ś, O, K)
Po śniadaniu znowu czeka nas magiczna „podróż w
czasie”: Plac Niebiańskiego Spokoju (Tian’anmen) historyczne centrum miasta, na którym znajdują się
dwa obiekty: 38-metrowy pomnik ku czci bohaterów
ludu oraz mauzoleum Mao Zedonga.
Zakazane Miasto, czyli Pałac Cesarski, który jeszcze do
początku XX w. niedostępny był dla osób spoza dworu
cesarskiego. Teraz będziemy mieli okazję, aby zajrzeć
niemal we wszystkie zakamarki. Potem kolejna atrakcja
– przejażdżka rikszami po starych dzielnicach Pekinu,
podczas
której
będzie
można
zobaczyć
ich
charakterystyczną zabudowę (tzw. hutongi). Około
południa kolejna atrakcja - nauczymy się robić
tradycyjne pierożki!!! Warto się postarać – to będzie
nasz obiad.
Potem znowu coś dla ducha – wizyta w Świątyni Nieba
– to największy obiekt sakralny cesarskich Chin, miejsce
modłów o pomyślne plony cesarzy z dwóch ostatnich
dynastii Ming i Qing.
Na kolację oczywiście….. Kaczka po pekińsku!
Następnie jedziemy na dworzec kolejowy, aby nocnym
pociągiem dotrzeć do Xian. Nocleg w pociągu przedziały 4 - osobowe, miejsca sypialne.
Uwaga! Przejazd odbywa się tylko z bagażem podręcznym (bagaż
główny jest przewożony w osobnym wagonie i nie ma do niego
dostępu). (Pekin/Xian: 20:40/08:30, trasa ok. 1200km).
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TAJEMNICE TERAKOTOWEJ ARMII
5 dzień 29.04.2018 (NIEDZ) XI’AN (Ś, O, K)
O poranku śniadanie, kawka i zaczynamy zwiedzanie:
Pagoda Dzikiej Gęsi (Dayan Ta), w której przechowywane
są buddyjskie pisma, starożytne mury miejskie oraz Wielki
Meczet - budowla, która w niesamowity sposób łączy ze
sobą islam i tradycję chińską. Podczas zwiedzania obiad.
Po
południu
kwaterujemy
się,
odpoczywamy
i…..
Wieczorem kolejne atrakcje - przedstawienie opowiadające
historię „Dynastii Tang” połączone z kolacją.
6 dzień 30.04.2018 (PON) XI’AN - SUZHOU (Ś, O, K)
Po śniadaniu czas na główną atrakcję Xian!

Zwiedzamy muzeum Armii Terakotowej – imponujący
zbiór ok. 8000 tysięcy terakotowych figur żołnierzy i ok.
500 koni, stojących w szyku bojowym od niemal 2000 lat.
Obiad w lokalnej restauracji. Każda z figur ma
indywidualne rysy, odmienny strój, inne emocje zastygłe
na twarzy….
Po opuszczeniu tego ciekawego miejsca jedziemy na stację
kolejową i nocnym pociągiem udajemy się do Suzhou.
Przedziały 4os, miejsca sypialne.
Nocleg w pociągu.
Uwaga! Przejazd odbywa się tylko z bagażem podręcznym (bagaż
główny jest przewożony w osobnym wagonie i nie ma do niego
dostępu). (Xian/Suzhou: 16:46/07:00, Trasa ok. 1425km).

„WENECJA WSCHODU” I SZANGHAJ
7 dzień 01.05.2018 (WT) SUZHOU „WENECJA WSCHODU„ SZANGHAJ (Ś, O, K)
Rano dojeżdżamy do Suzhou – słusznie nazywanego „Wenecją
Wschodu”. Po śniadaniu udajemy się na spacer po niezwykłym
Ogrodzie Pokornego Urzędnika a następnie ruszamy w rejs po
Wielkim Kanale. Czas na kolejną dynamiczną zmianę – tym
razem będzie to ultranowoczesny Szanghaj, będący jednocześnie
stolicą finansową Państwa Środka. Obiad w lokalnej restauracji.
Późnym popołudniem czas wolny na spacer po Bundzie –
szanghajskim Nabrzeżu lub wjazd na Wieżę Jinmao (dod. płatne
- 33 USD/os.).
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie.
Kolacja w lokalnej restauracji. Wieczorem dla chętnych wyjście
na pokaz akrobatyczny (dod. płatne – 39 USD/os.).
8 dzień 02.05.2018 (ŚR) SZANGHAJ (Ś, O, K)
Po śniadaniu „rzut oka” na Plac Ludowy – centralny plac
miasta i szalenie ciekawa wizyta w szanghajskim Muzeum, w
którym zobaczymy znakomitą kolekcję sztuki chińskiej. Obiad w
lokalnej restauracji. Kontynuujemy zwiedzanie Szanghaju:
Świątynia Nefrytowego Buddy (Yufo Si) z dwumetrowym,
bogato zdobionym posągiem o wadze ponad jednej tony.
Po atrakcjach dnia czeka nas wyborna kolacja.
Wieczorem opcjonalny rejs po rzece Huang Pu (dod. płatne-34
USD/os.)

Pojedź z nami na SYBERIĘ!!!
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HONG KONG I MAKAO
9 dzień 03.05.2018 (CZW) SZANGHAJ - HONG KONG (Ś,
K)
Po śniadaniu jedziemy na lotnisko. Opcjonalnie możliwość
przejazdu pociągiem magnetycznym – bagaże jadą
autobusem ( dod. płatne 19 USD/os.).
Lecimy na południe, do Hong Kongu, miasta gdzie łączy się
brytyjski ład z wielobarwną azjatycką kulturą, a w tle widać
imponujące drapacze chmur.
Panoramiczny przejazd przez główne arterie miasta.
Kolacja w lokalnej restauracji. Następnie przejazd do hotelu
na nocleg.
10 dzień 04.05.2018 (PT) MAKAO (Ś, O)
Po śniadaniu popłyniemy promem do Makao.
Całodzienne zwiedzanie byłej kolonii portugalskiej, która
zachowała wiele unikalnego uroku i gdzie na każdym kroku
dostrzec można harmonijne połączenie architektonicznych
wzorów portugalskich z chińskimi. Obiad w formie lunch
boxu. Spacer po starej części miasta, gdzie znajdują się ruiny
katedry św. Pawła – symbol Makao oraz najważniejszy i
najbardziej reprezentacyjny plac byłej portugalskiej enklawy
– Largo do Senado. Wizyta w jednym z wielu kasyn, ( a co?
Może się poszczęści?) następnie powrót promem do Hong
Kongu.
Czas na kolację.
Nocleg w hotelu w Hong Kongu.
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NOWOCZESNY HONG KONG
11 dzień 05.05.2018 (SOB) HONG KONG -WARSZAWA
Po śniadaniu dalsza część zwiedzania: wzgórze Viktoria,
skąd można podziwiać panoramę całego miasta. W trakcie
zwiedzania lekki lunch w menu tradycyjne Dim Sum. Po
obiedzie wizyta na lokalnym wielobarwnym targu,
możliwość zakupienia ostatnich pamiątek.
Transfer na lotnisko, po drodze zatrzymamy się na kolację
w lokalnej restauracji.
Późnym wieczoremi przelot przez jeden z portów
przesiadkowych.
AY 100 G 06MAY 7 HKG-HEL HK37 00:25 06:00 – czas
przelotu 10h 45min
AY1141 G 06MAY 7 HEL-WAW HK37 09:30 10:15czas przelotu 1h 45 min
12 dzień 06.05.2018 (NIEDZ) WARSZAWA
Przylot do Warszawy i zakończenie imprezy.
Pozostaje jeszcze cała niedziela na ochłonięcie po
wrażeniach z wyprawy.
Uwaga! Wycena dla min. 40 osób pełnopłatnych. Program
ma charakter ramowy i może ulec zmianie ze względu na
warunki lokalne. Zawsze przedstawiamy alternatywny
program zwiedzania. Świadczenia wymieniane w programie
jako dodatkowe realizowane będą przy min 16 osobach
chętnych.

Cena obejmuje:
- bilet lotniczy na trasie Warszawa-Pekin-Hong KongWarszawa wraz z opłatami lotniskowymi i paliwowymi
-przelot wewnętrzny Szanghaj-Hong Kong wraz z opłatami
-transfery z i na lotniska,
-transport klimatyzowanym autobusem według programu,
przejazdy lokalnymi pociągami
-noclegi w hotelach 3*/4*, pokoje 2-os., 2 noclegi w
pociągu - 4- osobowe przedziały z kuszetkami, dopłata do
pokoju 1-os. 265 USD/os.
-późne wykwaterowanie w dniu wylotu (dod. doba)
-śniadania, obiady, kolacje według programu
- 1 napój bezalkoholowy i piwo do obiadów i kolacji za
wyjątkiem lunch boxu w Makao oraz ostatniego dnia - do
posiłków tylko napoje bezalkoholowe
- opiekę licencjonowanego polskiego pilota
- ubezpieczenie KL, NNW i bagażu
- obsługę lokalnych przewodników
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów według programu
- jedna kolacja - w menu kaczka po Pekińsku
- przedstawienie tradycyjnej chińskiej opery
-przedstawienie folklorystyczne „Dynastia Tang ”
-wjazd kolejką linową na Wielki Mur
-przejażdżka rikszami
- lekcja gotowania pierożków
- koszt wizy turystycznej do Chin
- materiały, mapy, logosmycze, identyfikatory,
-aktualne, lokalne podatki i opłaty

Cena nie obejmuje:
-Innych świadczeń nie wymienionych powyżej,
zwyczajowych napiwków, fakultatywnych dod. atrakcji,
wydatków natury osobistej, pozostałych napoi do posiłków.

Cena dla grupy 40 osób:
3450 PLN/os+ 1699 USD/os
Sugerowane Hotele:
GUBEI- 1 NOCLEG: Gubei Water Town Hotel
http://www.wtown.com.cn/index.php/Reservation/Room/inde
x.html
PEKIN – 1 NOCLEG: Ya’oa International Hotel
http://www.bwolympichotelbj.com/
https://www.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g294212d816468-r233869340-OL_Stadium_Hotel_BeijingBeijing.html
XI’AN – 1 NOCLEG: Grand Dynasty Culture Hotel
http://www.gdhxian.com/eng/
SZANGHAJ- 2 NOCLEGI: Greenland Jiulong Hotel
http://www.jiulonghotelshanghai.com/
HONG KONG – 2 NOCLEGI: Rosedale Hotel Kowloon
http://kowloon.rosedalehotels.com/
ORAZ

POCIĄG-2 NOCLEGI

Termin: 25.04-06.05.2018
CZAS LOKALNY: + 7h do czasu polskiego zimowego,
+6 h do czasu polskiego letniego (UTC +8)

Wiza:
W celu uzyskania wizy chińskiej będzie dostarczyć do
dnia 16 marca 2018 do biura Polka Travel
następujące dokumenty:
* paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty
zakończenia imprezy i musi posiadać co najmniej

6 wolnych, sąsiadujących ze sobą stron - 3
kartki)

•wypełniony RĘCZNIE wniosek wizowy,
Uwaga! Podpis na wniosku musi być identyczny z
podpisem w paszporcie. Jeżeli dziecko nie ma podpisu
w paszporcie - pkt. 6 wypełnia rodzic/opiekun i
podpisuje się swoim podpisem w imieniu dziecka (w
takim przypadku prosimy pozostawić pkt. 7 bez
podpisu).
•1 zdjęcie 3,5 cm x 4,5 cm (kolorowe, aktualne,
zrobione przodem do obiektywu).
Procedura wizowania trwa ok. 10 dni. Po wizowaniu
paszport pozostaje w biurze i otrzymają go Państwo z
rąk pilota na lotnisku, jednak może być odebrany w
naszym biurze lub odesłany na wskazany adres na
koszt odbiorcy. Należy pamiętać wówczas, aby zabrać
go ze sobą jadąc na lotnisko.

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY !!!

