ΚΙΝΑ
Υδάτινες πόλεις & Πήλινος Στρατός
Σαγκάη, Σιτάνγκ, Χανγκτσόου, Λίμνη Σιχού, Σιάν, Πήλινος Στρατός, Πεκίνο, Σινικό Τείχος,
Πλατεία Τιεν Αν Μεν, Απαγορευμένη Πόλη, Χουτόνγκ, Θερινά Ανάκτορα, Ναός του Ουρανού

11 μέρες
Φέρνουμε το Πεκίνο πιο κοντά στην Αθήνα με τον Εθνικό Αερομεταφορέα της Κίνας - την
"Air China" - με πτήση διάρκειας μόλις 9 ωρών!
Από τη "Νέα Υόρκη της Ασίας", τη Σαγκάη έως την αρχαία πόλη Σιτάνγκ…από τη Δυτική λίμνη
Σιχού στο Χανγκτσόου, έως τον Πήλινο Στρατό του Σιάν…από το Σινικό τείχος και τον Ιερό Δρόμο
με τους τάφους της δυναστείας των Μινγκ, έως την Απαγορευμένη Πόλη, τα Θερινά Ανάκτορα
και τον ναό του Ουρανού στο Πεκίνο…έχετε κάθε λόγο για να επιλέξετε αυτό το 11ήμερο
πρόγραμμα ως ιδανικό ταξίδι στην Ασία!

 Δώρο: Βόλτα με παραδοσιακές άμαξες στα Χουτόνγκ
 Επίσκεψη στην Αυτοκρατορική Νεκρόπολη και τον Ιερό Δρόμο στο Πεκίνο
 Σόου Ακροβατικών στη Σαγκάη
 Θέαμα μουσικής και χορού της δυναστείας των Τανγκ στο Σιάν με δείπνο
1η-2η μέρα: Αθήνα - Σιάν, Περιήγηση πόλης, Πήλινος Στρατός
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Σιάν, την πρώτη αρχαία πρωτεύουσα
της "Αυτοκρατορίας του Κέντρου" και αφετηρία του Δρόμου του Μεταξιού. Πρωινή άφιξη στην πόλη και
ξενάγηση στον περίφημο Πήλινο Στρατό - το μεγαλύτερο ταφικό κτέρισμα της ανθρωπότητας, που αποτελείται
από 8.099 πήλινα αγάλματα στρατιωτών και αλόγων, στις φυσικές
τους διαστάσεις. Ακολουθεί η περιήγησή μας στην πόλη για να δούμε
τον Πύργο της Καμπάνας και την Παγόδα της Μεγάλης Χήνας με θέα
τα καλοδιατηρημένα τείχη της δυναστείας των Μινγκ. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και δείπνο με παρακολούθηση του φημισμένου θεάματος
μουσικής και χορού της δυναστείας των Τανγκ (Tang Dynasty Show).
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Σιάν - Χανγκτσόου, Κρουαζιέρα στη λίμνη Σιχού, Φυτείες
Τσαγιού
Μεσημεριανή πτήση για Χανγκτσόου. Άφιξη και βαρκάδα στην
ειδυλλιακή λίμνη Σιχού (Δυτική λίμνη) με τις κατάφυτες όχθες, τα
πέτρινα γεφύρια και τα περίπτερα-παγόδες. Διασχίζοντας τις φυτείες τσαγιού της περιοχής θα φθάσουμε στο
κέντρο της πόλης και θα έχουμε χρόνο στον πεζόδρομο με τις αγορές. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και δείπνο
μπουφέ εντός του ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Χανγκτσόου - Σιτάνγκ/Υδάτινες πόλεις - Σαγκάη
Πρωινή αναχώρηση για τη Σαγκάη με καθ΄ οδόν επίσκεψη στον βουδιστικό ναό Λινγκ Γιν (αναπαύσεως της
ψυχής). Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την αρχαία υδάτινη πόλη Σιτάνγκ,
που μοιάζει σαν να βγαίνει από όνειρο. Εκεί θα περπατήσουμε στον μακρύ σκεπαστό διάδρομο του κεντρικού
καναλιού της πόλης, θα θαυμάσουμε τα παμπάλαια σπιτάκια και τα στενά δρομάκια και θα κάνουμε και μία μίνι
κρουαζιέρα στην διάσημη υδάτινη πόλη. Συνεχίζουμε για τη Σαγκάη. Στάση για δείπνο σε κινέζικο εστιατόριο,
όπου θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τη διαδικασία φαγητού σε στρογγυλό τραπέζι. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Σαγκάη, Κήποι Γιού Γιουάν, Βούδας από Νεφρτίτη, Εργοστάσιο μεταξιού, Συνοικία Τιανζιφάνγκ
Κατά τη διάρκεια της σημερινής περιήγησής μας στην πόλη θα επισκεφθούμε τους περίτεχνους Κήπους του Γιού
Γιουάν, ένα παλιό ιστορικό και γραφικό μέρος για να ξεναγηθούμε, αλλά και για να αγοράσετε οτιδήποτε
παραδοσιακό ή αναμνηστικό. Ακολουθεί η επίσκεψή μας στον ναό του Βούδα από νεφρίτη. Στο κέντρο της
πολύβουης πόλης, θα δείτε μία μονή-ησυχαστήριο, καθώς και έναν από τους διασημότερους ναούς του Βούδα
στον κόσμο, που χρονολογείται από το 1882, με βουδιστικά αγάλματα που φέρουν τη δική τους ιστορία από
ταξίδια στη Βιρμανία, Σιγκαπούρη και Θιβέτ. Το κρυστάλλινο και αστραφτερό λευκό χρώμα του νεφρίτη χαρίζει
την ομορφιά και την αγιότητα που αξίζει σε αυτά τα αγάλματα, ενώ οι πίνακες ζωγραφικής, οι συλλογές
πορσελάνης και οι βουδιστικές γραφές, καθιστούν τον ναό σεβαστό και ελκυστικό. Αφού μάθουμε τα μυστικά
της παραγωγής μεταξιού σε ένα τοπικό εργοστάσιο, θα γνωρίσουμε το SOHO της Σαγκάης, την περιοχή
Τιανζιφάνγκ, που έχει μεταμορφωθεί από μία βιομηχανική παραμελημένη περιοχή σε τόπο διασκέδασης και
καινοτόμων τάσεων διακόσμησης και αρχιτεκτονικής. Ακολουθεί παρακολούθηση παράστασης με τα καλύτερα
ακροβατικά σόου στον κόσμο (σε ένα από τα καλύτερα θέατρα της περιοχής). Στάση για Κινέζικο δείπνο.
Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Σαγκάη, Προβλήτα Μπαντ, Λεωφόρος Ναντζίνγκ, Πύργος Τζιν Μάο, Σιν Τιάντ Ντι
Η σημερινή μας ξενάγηση έχει αφετηρία τη διάσημη προβλήτα Μπαντ, γνωστή για τη δυτικού τύπου
αρχιτεκτονική της. Θα περάσουμε από τη γεμάτη πολυκαταστήματα λεωφόρο Ναντζίνγκ και θα επισκεφθούμε
τον ύψους 420 μέτρων πύργο Τζιν Μάο (Πύργο της Ευημερίας), από τους μεγαλύτερους του κόσμου
(μεγαλύτερος από τους δίδυμους πύργους της Κουάλα Λουμπούρ), ένα νέο επίτευγμα της Αμερικανο-Κινεζικής
συνεργασίας με σχεδιαστική βάση τον ευοίωνο αριθμό οκτώ, που από το παρατηρητήριο του 88ου ορόφου
του χαρίζει μία απίστευτη θέα στην γύρω περιοχή. Θα συνεχίσουμε για το κέντρο της πόλης και την ιστορική
περιοχή Σιν Τιάντ Ντι. Περιοχή με ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και ένας μοντέρνος πεζόδρομος,
διακοσμημένος από μοντέρνα αρχιτεκτονική. Ο συνδυασμός των παλαιών στοιχείων με τον μεταμοντέρνο

διάκοσμο του εσωτερικού των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων, καφετεριών και γκαλερί, αφήνει σίγουρα μία
ιδιαίτερη εντύπωση! Δείπνο μπουφέ δυτικού τύπου εντός του ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Σαγκάη - Πεκίνο
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Πεκίνο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για
ξεκούραση και δείπνο δυτικού τύπου εντός του ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Πεκίνο, Πλατεία Τιέν Αν Μεν, Απαγορευμένη Πόλη, Χουτόνγκ, Ναός του Ουρανού, Δείπνο με πάπια
Πεκίνου
Με αφετηρία την ιστορική πλατεία Τιέν Αν Μεν, εκεί όπου βρίσκεται το Μαυσωλείο του Μάο, θα περάσουμε στην
Απαγορευμένη Πόλη, στην οποία ζούσαν για 500 περίπου χρόνια οι αυτοκράτορες της δυναστείας των Μινγκ
και των Τσινγκ. Το συγκρότημα της Απαγορευμένης Πόλης καλύπτει μια έκταση 720.000 τετραγωνικών μέτρων
και περιλαμβάνει περισσότερα από 980 κτίρια - παλάτια, παγόδες, ιδιωτικά δώματα του αυτοκράτορα και των
παλλακίδων, μαρμάρινους διάδρομους, τοξοειδείς γέφυρες. Αφού ξεναγηθούμε στα κυριότερα δωμάτια (όπως
στην αίθουσα του θρόνου και στα δωμάτια των παλλακίδων), θα συνεχίσουμε στα περίφημα Χουτόνγκ, τις
παλιές γειτονιές γύρω από την Απαγορευμένη Πόλη με τα παραδοσιακά μονώροφα σπίτια τους, στα οποία θα
περιηγηθούμε με παραδοσιακές άμαξες - Δώρο το Γραφείου μας. Τελευταία μας στάση, ο Ναός του Ουρανού,
σύμβολο της Δυναστείας των Μινγκ και το μοναδικό κυκλικό κτίσμα όλης της Κίνας. Στη συνέχεια θα έχετε την
ευκαιρία να δοκιμάσετε τη νοστιμότατη
πάπια Πεκίνου. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Πεκίνο, Σινικό Τείχος, Ιερός
Δρόμος, Αυτοκρατορική Νεκρόπολη,
Ολυμπιακές εγκαταστάσεις
Πρωινή εκδρομή στο θρυλικό Σινικό
Τείχος. Με μήκος 8.850 χιλιομέτρων (και
κατά μια πιο σύγχρονη μέτρηση, το
συνολικό του μήκος με όλες τις
διακλαδώσεις
φθάνει
τα
21.196
χιλιόμετρα), το Σινικό Τείχος αποτελεί το
μεγαλύτερο σε διαστάσεις ανθρώπινο
οικοδόμημα. Ακολουθεί επίσκεψη στην
Αυτοκρατορική Νεκρόπολη και τον
Ιερό Δρόμο με τα μυθικά ζώα-φύλακες
των τάφων, καθώς και σύντομη
επίσκεψη
σε
εργαστήριο
μαργαριταριών. Κατά την επιστροφή
μας θα σταματήσουμε για να
φωτογραφήσουμε τις Ολυμπιακές
εγκαταστάσεις και ειδικότερα την
περίφημη "Φωλιά του Πουλιού" - το Ολυμπιακό Στάδιο, όπου φιλοξενήθηκαν τα αγωνίσματα του στίβου και οι
τελετές των Ολυμπιακών Αγώνων το 2008. Δείπνο μπάρμπεκιου σε τοπικό εστιατόριο. Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Πεκίνο, Θερινά Ανάκτορα, Ναός του Λάμα - Πτήση για την Αθήνα
Τα θερινά ανάκτορα της φιλόδοξης αυτοκράτειρας Τζου Χσι (Σι Ξι) με τις περίτεχνες γέφυρες και τη γραφική
λίμνη, απέχουν μόλις 12 χιλιόμετρα από το Πεκίνο. Εκεί θα θαυμάσουμε τον σκεπαστό διάδρομο των 700
μέτρων, όμορφα ζωγραφισμένο με μυθολογικές παραστάσεις και στο τέλος του να δεσπόζει το περίφημο
"Μαρμάρινο Καράβι". Συνεχίζουμε με επίσκεψη στον ναό του Λάμα ή της Αρμονίας, που είναι ο μεγαλύτερος
ναός Θιβετιανού βουδισμού στο Πεκίνο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.
11η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Αναχωρήσεις
Τιμές κατ’ άτομο

24/4

15/5, 5/6, 26/6, 10/7,
31/7, 1/8, 14/8, 28/8,
11/9, 23/10, 13/11,
25/12

11 μέρες
Σε δίκλινο δωμάτιο

1.260 €

1.290 €

Διαφορά Μονόκλινου

+ 550 €

+ 550 €

+ 820 €

+ 820 €

+ 90 €

+ 90 €

Φόροι αεροδρομίων, βίζα,
ατομική ασφαλιστική
κάλυψη
Τοπικοί φόροι για
φιλοδωρήματα,
αχθοφορικά και φόρους
εσωτερικών πτήσεων
(καταβάλλονται μόνο στην
Κίνα)

Περιλαμβάνονται:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Εισιτήρια με απ΄ ευθείας πτήσεις της Air China
Ξενοδοχεία 5*
Ημιδιατροφή καθημερινά
Ακροβατικό σόου στη Σαγκάη
Παράσταση Tang Dynasty Show στο Σιάν με δείπνο
Επίσκεψη στην Αυτοκρατορική Νεκρόπολη και τον Ιερό
Δρόμο
Βόλτα με παραδοσιακές άμαξες στα Χουτόνγκ
Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο με πάπια Πεκίνου
Επισκέψεις, περιηγήσεις, εκδρομές, όπως αναγράφονται
Έμπειρος αρχηγός-συνοδός από την Ελλάδα
Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης

Δεν περιλαμβάνονται:
o
o
o

Φόροι αεροδρομίων, Βίζα Εισόδου στην Κίνα, Ατομική
ασφαλιστική κάλυψη: 820€
Τοπικοί φόροι: 90 € κατ' άτομο, πληρωτέοι στην Κίνα
Δείπνο την ημέρα επιστροφής

Σημειώσεις
• Οι αναχωρήσεις πραγματοποιούνται με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων
• Επιβάρυνση για συμμετοχή 10-12 ατόμων με συνοδό: + € 95 ανά επιβάτη
• Επιβάρυνση για συμμετοχή 7-9 ατόμων με συνοδό: + € 280 ανά επιβάτη
• Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει αν αυτό κριθεί αναγκαίο για την καλύτερη έκβασή του
• Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ και μία έγχρωμη φωτογραφία με σκούρο ένδυμα σε λευκό
φόντο

• Σε κάποιες αναχωρήσεις η πτήση μπορεί να γίνει με άλλον αερομεταφορέα και με ενδιάμεση στάση
• Επιβάρυνση για ατομικό αγγλόφωνο 3ήμερο πακέτο επέκτασης στο Χονγκ Κονγκ: + € 650.
Περιλαμβάνει αεροπορικό εισιτήριο, 2 Διαν/σεις στο Harbour Plaza North Point Hotel 4* με πρωινό και
ολοήμερη αγγλόφωνη ξενάγηση

