
PEKIN - BADALING (MUR CHIŃSKI) - PEKIN - DATONG - PINGYAO - TAIYUAN

OFERTA SPECJALNA

Chińska Legenda
8 dni



Ramowy program wycieczki:

DZIEŃ 1.
Wylot z Polski do Pekinu.

DZIEŃ 2. 
Pekin. Przylot do Pekinu i  rozpoczęcie programu. 
Transfer do miasta, zakwaterowanie przed czasem 
rozpoczęcia doby hotelowej wyłącznie w  przypadku 
posiadania przez hotel wolnych pokoi. Zwiedzanie 
Świątyni Nieba, jednego z głównych symboli Pekinu. 
Czas na odpoczynek, obiadokolacja.

DZIEŃ 3. 
Pekin - Badaling (Mur Chiński). Po śniadaniu 
zobaczymy grobowce cesarzy z  dynastii Ming. 
Przejazd wzdłuż legendarnej Drogi Duchów i wejście 
na teren jednego z 13 grobowców. Później w Badaling 
spacer po jednym z najlepiej zachowanych odcinków 
Chińskiego Muru. Wizyta w zakładzie rzemieślniczym, 
wytwarzającym biżuterię z  pereł - możliwość 
poznania procesu hodowli pereł słodkowodnych oraz 
dokonania zakupów. Krótki postój przy obiektach 
olimpijskich - czas na zdjęcia. Wieczorem obiadokolacja.

DZIEŃ 4. 
Pekin. Śniadanie. Plac Niebiańskiego Spokoju 
(Tiananmen). Zakazane Miasto - zwiedzanie 
wpisanego na listę UNESCO Pałacu Cesarskiego, 
będącego rezydencją 24 cesarzy z  dynastii Ming 
i  Qing. Wizyta w  lokalnej herbaciarni. Spacer 
i przejażdżka rykszami po najstarszej części miasta 
(tzw. hutongi) połączone z  wizytą w  lokalnym 
domostwie. Wizyta w  sklepie z  jedwabiami to 
jednocześnie poznanie zasad produkcji jedwabiu. 
Obiadokolacja. Wspólne wyjście na wieczorny 
bazar z żywnością.

DZIEŃ 5. 
Pekin - Datong. Śniadanie. Przejazd autokarem 
do Datongu (około 5h) - miasta, które dynastia 
Wei w  386 roku ustanowiła stolicą. Po drodze 
zobaczymy fenomenalny wiszący klasztor, 



założony w  VI wieku, zbudowany nad wąwozem 
Jinlong na pionowo wznoszących się blokach skalnych. 
W  Sali Trzech Religii zobaczymy siedzących obok 
siebie Buddę, Konfucjusza i Laozi. Obiadokolacja.

DZIEŃ 6. 
Datong - Pingyao. Śniadanie, zwiedzanie Starego 
Miasta. Rzut okiem na Ekran Dziewięciu Smoków, 
najstarszy i  największy w  całych Chinach. Przejazd 
do Grot Yungang, pełnych wyrzeźbionych w  skałach 
buddyjskich posągów i  kaplic. Po południu przejazd 
autokarem do Pingyao (ok. 5h). Zakwaterowanie 
i obiadokolacja.

DZIEŃ 7. 
Pingyao. Śniadanie. Zwiedzanie miasta, które 
w całości zostało wpisane na Listę UNESCO, słynącego 

z  najlepiej zachowanej zabudowy z  epok dynastii Ming i  Qing, a  także 
pierwszego w  Państwie Środka banku. W  mieście znajduje się około 400 
budynków z tego okresu, w których znajdują się liczne muzea, prezentujące 
codzienne życie dawnych mieszkańców, hotele, sklepy, warsztaty, a nawet 
domy mieszkalne. Tutejsze świątynie i  posiadłości dają okazję przeglądu 
stylów architektonicznych i  trendów w  planowaniu miast na przestrzeni 
kilku stuleci w  historii. Zobaczymy rezydencję rodziny Qiao - jeden 
z  największych rodzinnych pałaców w  tym rejonie Chin. Obiadokolacja 
i nocleg.

DZIEŃ 8. 
Pingyao - Taiyuan - Pekin. Śniadanie. Przejazd autokarem do Taiyuan, 
świątynia Jinci leży w  górach Xuanwengshan, w  południowo-zachodniej 
części Taiyuanu. W jej pobliżu znajduje się źródło rzeki Jinshui. W świątynii 
tej znajduje się blisko 100 budynków. Są tam m.in. pałace, sale, pawilony 
oraz mosty. Piękne krajobrazy przyciągają tutaj corocznie wielu turystów. 
Poza pięknymi krajobrazami o świątyni tej krąży także dużo wzruszających 
legend. Do chwilii obecnej nieznana jest dokładna data wybudowania 
tej świątyni. Najwcześniejszy jej opis pojawił się w  „Księdze o  wodach” 
napisanej w okresie od 466 do 572 roku. Zatem świątynia ta ma dzisiaj co 
najmniej tysiąc lat. Transfer na dworzec kolejowy, przejazd pociągiem do 
Pekinu. Transfer i zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.

DZIEŃ 9. 
Pekin - Warszawa. Śniadanie, transfer na lotnisko, wylot do Warszawy.


