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Descriere Circuit de grup Discover China - august 2021China
Itinerariu
Ziua 1: Plecare din Bucuresti
Te vei intalni cu insotitorul de grup pe aeroportul Henri Coanda din Bucuresti si te vei imbarca pentru zborul
international.
Ziua 2: sosire in Beijing
Cina inclusa
La sosirea pe aeroportul din Beijing vei fi intampinat de reprezentantul local si transferat la hotel.
Vei servi cina la un restaurant local unde vei gusta dintr-un preparat renumit: rata Peking.
Ziua 3: Beijing
Mic dejun inclus
Cina inclusa
Vei vizita Piata Tiananmen, situata in inima Beijing-ului, in fata Orasului Interzis. Piata Tiananmen este un obiectiv
turistic de referinta al capitalei chineze.
Vei vizita cel mai important obiectiv turistic al Beijing-ului, imensul Oras Interzis, declarat monument al patrimoniului
mondial UNESCO inca din 1987. Inchis pentru mai bine de 500 de ani, complexul format din 720.000 de m² de curti,
pavilioane, sali si gradini si din aproximativ 10.000 de incaperi impresioneza anual milioane de turisti.Vei vizita Templul
Yonghe sau Templul Lama. Construit in 1694, acesta a deservit ca resedinta imparatului Yong Zheng pana in anul
1744. In prezent, Lama este cea mai importanta lamaserie (manastire pentru lama - calugari tibetani budisti) din afara
Tibetului si impresioneaza prin acoperisurile serpuite, arcadele bogat decorate, tapiseriile brodate, statuile tantrice si
sculpturile in lemn ce se imbina armonios cu mirosul betisoarelor parfumate aprinse pentru a transmite rugaciunile
catre ceruri.
Ziua 4: Beijing - Marele Zid Chinezesc - Beijing
Mic dejun inclus
Cina inclusa
Vei face apoi o plimbare pe Drumul Sacru, strajuit de statui monolitice din marmura, drum cu o lungime totala de 7 km
ce duce pana la cele 13 morminte ale imparatilor din dinastia Ming. Aflat la baza din partea de sud a muntelui
Tianshou, situl a fost ales de catre al treilea imparat Ming, imparatul Yongle, dupa principiile feng shui.Vei vizita
sectiunea Mutianyu a Marelui Zid Chnezesc. Cea mai grandioasa constructie umana, Marele Zid Chinezesc aflat la nord
de orasul Beijing.
Ziua 5: Beijing - Xian

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (18.05.2022 02:14)

Mic dejun inclus
Cina inclusa
Vei vizita Templul Paradisului, capodopera a arhitecturii Ming, locul sacru al familiei imperiale si una dintre cele mai
fotografiate cladiri din lume datorita frumusetii si a simetriei sale elegante
Vei fi transferat de la hotel la gara din Beijing.
Vei face o calatorie cu trenul de la Beijing la Xian.
La sosire in gara din Xian vei fi transferat la hotel.
Intr-un ambient feeric vei servi o cina traditionala si vei admira un spectacol cultural reprezentativ pentru perioada
Dinastiei Tang.
Ziua 6: Xian
Mic dejun inclus
Cina inclusa
Vei vizita locul in care se gaseste celebra Armata de teracota, una dintre cele mai importante descoperiri arheologice
ale secolului al XX-lea, localizata la cativa kilometri de orasul Xian. Se spune ca aceasta armata intarea paza la
Mormantul Imparatului Qin si a fost realizata la inceputul erei noastre la ordinul imparatului, care se temea ca nu va
mai fi aparat in timpul trecerii sale spre Regatul Mortilor.
Vizita in Zona Musulmana a Xianului, cea mai mare comunitate de musulmani din China. Vei vedea si Marea Moschee
din Xian, cea mai mare din China, datand din secolul al XIV-lea.
Ziua 7: Xian - Shanghai
Mic dejun inclus
Cina inclusa
Transfer de la hotel la gara din Xian.
Vei face o calatorie cu trenul de la Xian la Shanghai.
La sosire in Shanghai vei fi transferat din gara la hotel.
Ziua 8: Shanghai
Mic dejun inclus
Cina inclusa
Vei vizita Gradina Mandarinilor Yu, amenajata in secolul al XVI-lea in stilul reprezentativ al Dinastiei Ming.
Vei vizita Templul Statuilor de Jad ale lui Buddha. Doua dintre cele mai renumite statui de jad ale lui Buddha sunt
gazduite de acest templu.
Vei vizita renumitul cartier Bund, dominat de cladiri mai vechi, construite in stilul arhitectural european; parcul Bund ce
se intinde pe toata lungimea cheiului, este un loc popular pentru intalnirile intre chinezi si vizitatorii straini si ocazional,
pentru artisti.
Vei face o incursiune pe Strada Nanjing, importanta artera pietonala si una dintre cele mai aglomerate zone de
shopping din lume.
Ziua 9: plecare din Shanghai
Mic dejun inclus
Cina inclusa
Ziua de astazi este libera pentru a explora pe cont propriu orasul. Poti alege unul dintre tururile optionale, poti face un
tur de shopping in celebrul cartier Xintiandi sau pe Bulevardul Nanjing sau poti savura delicioasele preparate cu
specific local intr-unul dintre restaurantele selecte ale orasului.
Late check-out inclus.
Vei fi transferat la aeroportul din Shanghai.
Ziua 10: Sosire in Bucuresti
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Mic dejun inclus
Cina inclusa
Servicii
Bilet de avion pentru zbor international Bucuresti - Beijing, Shanghai - Bucuresti;
Insotitor de grup
Transfer aeroport - hotel Beijing
Cina Rata Peking
Vizita Piata Tiananmen
Vizita Orasul Interzis
Vizita Templul Lama Beijing
Vizita Drumul Sacru
Tur Marele Zid Chinezesc Mutianyu
Vizita Templul Paradisului Beijing
Transfer hotel - gara Beijing
Transfer cu trenul Beijing - Xian
Transfer gara - hotel Xian
Cina & show Dinastia Tang
Tur Armata de teracota Xian
Vizita Cartierul musulman Xian
Transfer hotel - gara Xian
Transfer cu trenul Xian - Shanghai
Transfer gara - hotel Shanghai
Vizita Gradina Mandarinilor Yu Shanghai
Vizita Templul statuilor de jad Shanghai
Vizita Cartierul Bund Shanghai
Vizita Strada Nanjing Shanghai
Late check-out
Transfer hotel - aeroport Shanghai
Cazare 7 nopti la hotelurile mentionate in tipurile de camera indicate;
Mesele mentionate in oferta

Servicii incluse
Bilet de avion pentru zbor international Bucuresti - Beijing, Shanghai - Bucuresti;
Insotitor de grup
Transfer aeroport - hotel Beijing
Cina Rata Peking
Vizita Piata Tiananmen
Vizita Orasul Interzis
Vizita Templul Lama Beijing
Vizita Drumul Sacru
Tur Marele Zid Chinezesc Mutianyu
Vizita Templul Paradisului Beijing
Transfer hotel - gara Beijing
Transfer cu trenul Beijing - Xian
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Transfer gara - hotel Xian
Cina & show Dinastia Tang
Tur Armata de teracota Xian
Vizita Cartierul musulman Xian
Transfer hotel - gara Xian
Transfer cu trenul Xian - Shanghai
Transfer gara - hotel Shanghai
Vizita Gradina Mandarinilor Yu Shanghai
Vizita Templul statuilor de jad Shanghai
Vizita Cartierul Bund Shanghai
Vizita Strada Nanjing Shanghai
Late check-out
Transfer hotel - aeroport Shanghai
Cazare 7 nopti la hotelurile mentionate in tipurile de camera indicate;
Mesele mentionate in oferta

Tematica
Culture and History
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