
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Kraj ryżu, Wielkiego Muru i potwornych korków? Nie tylko! W Chinach przygód i zaskoczeo 
czeka Was o wiele więcej. Odkryjcie turystyczne miejsca i klimatyczne zakątki!

Na początku możecie czud się nieco dziwnie, kiedy po raz kolejny zostaniecie poproszeni  
o pozowanie do zdjęcia z miejscowymi, lub gdy Chioczycy będą próbowali Was zagadad po 
mandaryosku. Ale spróbujcie tylko spytad kogokolwiek o drogę, a przekonacie się, że w Paostwie 
Środka życzliwośd jest cechą wrodzoną – wszyscy będą chcieli Wam pomóc! Dajcie się zaprowadzid 
do najlepszej lokalnej knajpki, spróbujcie zjeśd makaron pałeczkami i wybierajcie śmiało wśród 
aromatycznych herbat sprzedawanych na wagę, w woreczkach, w krążkach… W Pekinie znajdziecie 
się pod ostrzałem spojrzeo Przewodniczącego Mao, którego podobizny widnieją na wszelkiego 
rodzaju pamiątkach. Na południu poznajcie mniejszości etniczne i zobaczcie jak uprawia się słynny 
chioski ryż. Jedna rzecz jest pewna – widoki i historia Was pochłoną, a gdziekolwiek się znajdziecie, 
kuchnia każdej prowincji dopieści Wasze podniebienia unikatowymi, niepowtarzalnymi smakami!  

 

 



 

 

 

 

Wylot Polski do Pekinu. 
 

Z lotniska prywatnym autokarem pojedziecie do hotelu w centrum Pekinu. 
 
Witajcie w mieście, gdzie esencję Chin poczujecie momentalnie wraz z pierwszym 
wyjściem z hotelu i zagłębieniem się w wąskie uliczki między hutongami – 
tradycyjnymi domami starej części Pekinu. Tysiące rowerów, uliczne stragany, 
niewyobrażalny zgiełk miasta i słynny smog – to tylko jedna strona starożytnej 
stolicy Chin. Znajdziecie tu bowiem także oazy spokoju, jakie stanowią liczne parki 
miejskie, zaprojektowane tak, aby dad wytchnienie zarówno mieszkaocom, jak  
i podróżnym. Spotkacie grupy taoczących staruszków, panów z uwagą 
kaligrafujących wodą chioskie znaki na chodniku, a także posłuchacie słynnej opery, 
której dźwięki dobiegają ze zwykłych parkowych ławek! 
 
Pierwszego dnia po obiedzie przejdziecie się spacerem po uliczkach Hutongu – 
dzielnicy, gdzie domki są niemalże ze sobą połączone, a uliczki tworzą prawdziwy 
labirynt! Następnie czeka Was wycieczka rikszami po tej malowniczej okolicy. 
 
Oprócz odkrywania zwyczajów współczesnych mieszkaoców Pekinu, spotkacie się 
tu oczywiście również z bogatą kulturą i historią Chin, których mieszkaocy są 
niezmiernie dumni z własnego dziedzictwa – i trudno im się dziwid! Drugiego dnia 
Zwiedzanie Zakazanego Miasta, Świątyni Nieba oraz Pałacu Letniego 
znajdującego się na obrzeżach miasta dadzą Wam pojęcie o dawnych zwyczajach 
panujących na tutejszym dworze. Plac Tian’anmen może przytłoczyd Was swoim 
ogromem oraz przypomnied o rozruchach z 1989 roku – dla Chioczyków jest to 
jednak również miejsce spoczynku Mao Zedonga. W planie zwiedzania nie może 
oczywiście zabraknąd także Wielkiego Muru. Czeka Was wyprawa na jeden z 
najrzadziej odwiedzanych i najbardziej autentycznych jego fragmentów – 
Jingshanling.  
 
Wieczorem wyjście na operę do gmachu Opery Pekioskiej. 
 
Ostatniego dnia przejazd na dworzec, skąd nocnym pociągiem (kuszetką) 
pojedziecie do Xian. 
 

 

  



 

 

Posiłki dzieo 2 i 3: śniadanie, obiad, kolacja 
Posiłki dzieo 4: śniadanie, obiad, kolacja (w pociągu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po przyjeździe do Xian zosatniecie odebrani z dworca i pojedziecie do hotelu w 
Xian. 
 
W Xianie zachwyca chioska architektura mieszająca się z modernistyczną 
zabudową, nowoczesnośd i wielkomiejski szyk. To magiczne miejsce fascynującego 
spotkania przeciwstawnych sobie kultur i religii, miejsce, w którym od wieków 
splatały się ze sobą losy wielkich władców, kurtyzan, mnichów, poetów, kupców... I 
mimo tego, że chwała tego miejsca rozproszyła się jeszcze w X wieku, to do dziś 
żywe pozostają jej pozostałości i magia historii.  
 
Najwięcej atrakcji znajduje się tutaj w centrum, które otaczają mury miejskie 
pochodzące z czasów dynastii Ming. Do zwiedzenia będziecie mieli całe mnóstwo 
atrakcji – żeby wymienid zaledwie kilka z nich: dzielnicę muzułmaoską i Wielki 
Meczet, buddyjskie pagody (np. Wielka i Mała Pagoda Dzikich Gęsi), liczne parki 
narodowe (Daming Palace, Mount Li, Mount Taibai), Wieżę Bębna.  
 
Zorganizujemy Wam wycieczkę do najsłynniejszego muzeum w tej części Chin – do 
muzeum Terakotowej Armii. To istna armia ponad siedmiu tysięcy figur naturalnej 
wielkości – żołnierzy, oficerów i koni – wykonanych z terakoty, czyli wypalonej 
gliny. Osobliwe figury znajdują się w grobowcu pierwszego chioskiego cesarza Quin 
Shi Huanga, ponad kilometr od jego sarkofagu. Imponująca armia została 
odnaleziona zupełnie przypadkowo przez chioskich chłopów dopiero w latach 70. 
XX wieku.  
 
Ostatniego dnia zostaniecie zawiezieni na dworzec, skąd pojedziecie super-szybkim 
pociągiem do Luoyang. 
 
Posiłki dzieo 5 i 6: śniadanie, obiad, kolacja 

  



 

 

 

 

 

Po przyjeździe do Luoyang zwiedzimy słynny klasztor Shaolin. 
 
Zbudowany na stokach jednej z pięciu świętych gór taoizmu, klasztor Shaolin 
uchodzi za kolebkę buddyzmy Zen i miejsce, w którym narodziła się sztuka walki 
kung fu. Instneją liczne (nieraz sprzeczne ze sobą) legendy na temat sztuk walki 
oraz doktryny, według której żyją tutejsi mnisi. Urządzane tutaj akrobatyczne 
pokazy nie przypominają wcale okładania się ciosami. Bliżej im do taoca czy 
gimnastyki artystycznej. Klasztor stanowi centrum dawnej kultury chioskiej w 
najlepszym wydaniu. Zobaczycie tu także las pagód – teren, na którym pochowani 
są myśliciele i przywódcy religijni oraz mnisi. Najstarsze pochówki sięgają 
początków klasztoru w V wieku naszej ery. 
 
Po zwiedzaniu transfer do hotelu. 
 
Posiłki dzieo 6: śniadanie, obiad, kolacja 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

Rano spacer po starym mieście Luoyang, które przywodzi na myśl klimat dawnych 
Chin. Zostaniecie zawiezieni Was do grot Longmen. We wnękach i grotach 
skalnych, wykutych w zboczu zachodniego brzegu przełomu rzeki Yi, wyrzeźbiono 
ponad 100 000 posągów Buddy. Na tej podstawie można prześledzid rozwój sztuki 
buddyjskiej przez ponad 600 lat. Niektóre rzeźby są wielkości kilku centymetrów, 
największa osiąga 18 metrów wysokości. 
 
Wieczorem zostaniecie zawiezieni na dworzec, skąd nocnym pociągiem (kuszetką) 
pojedziecie do Suzhou. 
 
Posiłki dzieo 7: śniadanie, obiad, kolacja 
 

 

Po przyjeździe do Suzhou transfer do hotelu na śniadanie.  Następnie zwiedzicie 
miasto, które uchodzi za najpiękniejsze w całych Chinach.  Przed Wami spacer po 
mieście jedwabiu, malowniczych kanałów i oszałamiających ogrodów. Zobaczycie 
odrestaurowany w tradycyjnym stylu ogród Lingering Garden, podobno 
najpiękniejszy w całym kraju. W manufakturze jedwabiu dowiecie się wszystkiego o 
wytwarzaniu tej tkaniny oraz będziecie mogli kupid oryginalne pamiątki. W 
Instytucie Hafciarstwa poznacie proces powstawania oryginalnego haftu 
dwustronnego. W czasie rejsu po kanałach bedziecie mogli przyglądad się 
Chioczykom zajętym codziennymi pracami. Dzięki temu zobaczycie Chiny z innej 
perspektywy.  
 
Po południu autobusem kursowym pojedziecie do Shanghaju, gdzie spędziecie noc. 
  
Posiłki dzieo 8: śniadanie, obiad, kolacja

 
 

  
 



 

 

Transfer z dworca do hotelu.  
 
Szanghaj to miasto – legenda. Duch dekadencji zeszłych epok miesza się tu 
z nowoczenością. Ze względu na to, że jest to centrum finansowe i handlowe kraju, 
możecie spodziewad się tutaj modernistycznej zabudowy, monumentalnych 
biurowców, zakupowego szału w licznych centrach handlowych oraz 
niesamowitego wyboru knajpek i restauracji, w których oddacie się kulinarnemu 
zapomnieniu i poznacie zróżnicowaną, chioską kuchnię. Co ciekawe, na dachach 
wielu nowoczesnych wieżowców otwiera się ekskluzywne restauracje, z których 
rozciąga się widok na panoramę miasta.  
 
Od lat kwitła tutaj kultura, a co najciekawsze – również chioska kinematografia. 
Drugiego dnia zwiedzicie z przewodnikiem m.in. Plac Ludowy, świątynię 
Nefrytowego Buddy, ogród Yuyuan, Wielki Teatr oraz Muzeum Szanghaju.  
 
Ostatniego dnia zostaniecie zawiezieni na lotnisko, skąd poleciecie do Polski. 
 
Posiłki dzieo 9: śniadanie, obiad, kolacja 
Posiłki dzieo 10: śniadanie; obiad i kolacja – w samolocie 
 

 

  



 

 

 

Ostatniego dnia ostaniecie zawiezieni na lotnisko, skąd poleciecie do Polski. 
 
 
 
 

 
02 czerwca: Kraków – Monachium 16:50 – 18:05 
02 czerwca: Monachium -  Pekin  19:15 – 10:55 
 
 
10 czerwca: Szanghaj – Monachium 23:55 – 05:30 
11 czerwca: Monachium – Kraków 07:50 – 09:05 
 

 
 

Wygodny hotel, dobrze skomunikowany z centrum Pekinu, utrzymany w standardzie 3-4 *.  
 
Należący do sieci Ritan hotel gwarantuje Gościom dobry standard oraz wygodne połączenie z 
centrum miasta.  
 
Komfortowe pokoje urządzono w dyskretnych, eleganckich kolorach. Meble są tapicerowane, a 
zagłówki łóżka zostały pokryte skórą.  Dobrze będą się tu czuły osoby lubiące spokojne klimaty. W 
każdym z pokojów w prywatnej łazience jest zestaw kosmetyków. Na terenie całego hotelu dostęp 
do bezprzewodowego Internetu jest bezpłatny. W niektórych pokojach możliwy jest dostęp do 
Internetu przez kabel. 

  
 



 

 

 
Położenie w dzielnicy biznesowej oznacza dobre połączenie komunikacją miejską z centrum 
Pekinu. Do przesiadkowej stacji metra należy przejśd dystans ok. 20 minut spacerem. Zakazane 
Miasto od hotelu oddziela 10 minut jazdy. Naprzeciwko hotelu mieści się Świątynia Słooca. 
 
 
 
 
 
Restauracja serwuje pyszne dania kantooskie. Znajduje się tu także restauracja specjalizująca się w 
kuchni rosyjskiej. W barze można wypid drink, zjeśd przekąskę oraz odpocząd. Poza tym, hotel 
oferuje Gościom różne możliwości relaksu. Karaoke jest dodatkowo płatne. Kryty basen czy 
centrum spa działają przez cały rok. Aktywni ucieszą się z centrum fitness. Na miejscu można 
zamówid usługę masażysty. 
 
DLACZEGO POLECAMY: 

 Bezprzewodowy Internet w każdym pokoju 

 Dogodna komunikacja miejska 

 Dwie restauracje, w tym rosyjska 

Pokój: Standard 
 

 

Doskonale położony hotel, z udogodnieniami na poziomie 3*, zapewnia przyjemny pobyt i 
niezbędny relaks. 
 
Jest to sporych rozmiarów hotel, którego ogromnym atutem jest lokalizacja. Dzielnica Lianhu 
District znajduje się zaledwie 1.2 km od słynnego muzeum, w którym można podziwiad największą 
atrakcję regionu - Terakotową Armię.  
 
Wszystkie sprzęty w pokojach mają neutralne, harmonizujące ze sobą kolory. Wnętrza w kojących 
barwach sprzyjają odpoczynkowi. Dzięki klimatyzacji i ogrzewaniu temperatura w pokoju jest 
optymalna. Pokoje są wyposażone w biurko, minibar czy sejf. Telewizor ma dostęp do kanałów 
kablowych. W łazience znaleźd można suszarkę do włosów. Co ważne, darmowe wifi działa we 
wszystkich pokojach. W przestrzeniach wspólnych również możliwy jest bezprzewodowy dostęp 
do Internetu. 



 

 

 
Oferta dodatkowo płatnych atrakcji jest na tyle szeroka, że tutaj nikt nie będzie nudził się 
wieczorami. Sauna, spa, masaż czy karaoke – jest w czym wybierad.  
 
Nieopodal hotelu znajdują się uliczne stragany z jedzeniem. Wizyta tam może byd nie lada 
rozrywką. 
 
 
 
DLACZEGO POLECAMY: 

 Bardzo dobre położenie koło najważniejszego miejsca w tej części Chin 

 Udogodnienia standardzie 3* 

 Dodatkowe możliwości skorzystania z rozrywek 
 

Pokój: Standard 

Elegancki hotel z udogodnieniami na poziomie 3*, pozwala czud się komfortowo w czasie pobytu 
jednym z najstarszych chioskich miast. 
 
Hotel Peony mieści się w komercyjnym centrum Luoyang, niedaleko parku Wangcheng. Dla Gości 
zapewniony jest świetny dostęp do atrakcji w mieście i dojazd z lotniska. Swoim Gościom oferuje 
wysokiej jakości usługi i udogodnienia. Spełni oczekiwania nawet wymagających osób, w tym 
klientów biznesowych. 
 
Dekoracja lobby hotelowego przywodzi na myśl eklektyczne rozwiązania w europejskich 
ośrodkach. Pokoje urządzone są z większą powściągliwością i z dużą dozą elegancji. We wszystkich 
klimatyzowanych pokojach dostępne jest darmowe WI-FI. Każdy wyposażony jest  w telewizor, 
telefon, sejf, ekspres do kawy i suszarkę do włosów. W łazienkach znajduje się zarówno prysznic, 
jak i wanna. Hotel ma także w swojej ofercie pokoje dla niepalących.  
 
Szeroki wybór form odpoczynku i relaksu, takich jak: salon piękności, masażu, w tym wanny z 
hydromasażem, sauna, siłownia i fitness, zachęcają, by spędzid tu więcej czasu. Rozrywki typu 
bilard, ping pong, szachy czy poker także znajdują wśród Gości swoich amatorów.  
 
Hotelowe restauracje oferują duży wybór dao kuchni zarówno chioskiej, jak i zachodniej.  
 



 

 

Luoyang Peony Hotel to dobry wybór na zatrzymanie się w podróży, gdzie można wypocząd w 
europejskim standardzie. 
 
DLACZEGO POLECAMY: 

 dogodna lokalizacja  

 szeroki wybór hotelowych udogodnieo 

 europejski klimat hotelu 
 
Pokój: Standard 

Hotel przygotowany z myślą o wymagających klientach biznesowych, zadowoli podróżników 
szukających zakwaterowania w standardzie 3*. 
Usytuowany nieopodal stacji metra i niedaleko ekskluzywnych centrów handlowych, hotel 
sąsiaduje z najmodniejszą i luksusową dzielnicą Szanghaju – Xintiandi. W okolicy znajduje się także 
wiele restauracji i kafejek. Oprócz stylowego otoczenia i wielu form wypoczynku na terenie 
obiektu, hotel oferuje obsługę i udogodnienia na bardzo wysokim poziomie.  
 
Pokoje wyposażone są w telewizory z dostępem do kanałów satelitarnych, bezpłatne Wi-Fi, 
zestawy do parzenia kawy i herbaty. W niektórych apartamentach znajdują się kuchnie, kuchenki 
mikrofalowe i pralki. W restauracji hotel oferuje szeroki wybór dao kuchni chioskiej i zachodniej.  
 
Na terenie obiektu można skorzystad z wielu form wypoczynku i relaksu, takich jak: bar, centrum 
fitness, sauna, salon masażu i kryty, całoroczny basen. Hotel jest idealną propozycją dla osób 
ceniących bogate kulturalne i modne, tętniące życiem otoczenie, z dużym wyborem restauracji 
lokalnych i międzynarodowych.  
 
DLACZEGO POLECAMY:  
 

 Sąsiedztwo ekskluzywnej dzielnicy handlowo rozrywkowej oraz wielu restauracji 

 Basen i odnowa biologiczna 

 Dobre skomunikowanie z centrum miasta  
 
Pokój: Standard 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

  

 
Jedna z najbogatszych, najbardziej zróżnicowanych kuchni na całym świecie wykorzystująca 
egzotyczne składniki, często zupełnie niedoceniane w Europie. Dzięki wizycie w wielkich ośrodkach 
miejskich Chin będziecie mieli okazję skosztowad najrozmaitszych dao każdego z regionów kraju. 
Do licznych odmian kulinariów chioskich należą m.in. piekioska, kantooska, szanghajska, hunaoska 
czy syczuaoska. Podstawę potraw Chioczyków stanowią oczywiście – ryż, makaron, soja, tofu, 
owoce morza, kurczak oraz charakterystyczne przyprawy jak np. pieprz syczuaoski. Rzecz jasna 
wszystko zależy od regionu, ale w ogólnym rozrachunku kuchnia ta należy do najzdrowszych i 
najlżejszych na świecie, a przy tym jej smaki są dla nas oryginalne i niepowtarzalne w porównaniu 
do tego, co zazwyczaj jadamy w Europie. Wizyta w lokalach gastronomicznych i rozsmakowywanie 
się w potrawach okaże się dla Was kolejną przygodą podczas podróży.  
 

 

 

 Przelot na trasie Warszawa – Pekin, Szanghaj – Warszawa  

 Noclegi w pokojach dwuosobowych: 2 noce w Pekinie, 1 noc w Xian, 1 noc w Luoyang, 1 
noc w Szanghaju 

 Transfery w Chinach prywatnym autokarem dla grupy 

 Przejazd pociągiem nocnym sypialnym Pekin – Xian oraz Luoyang - Suzhou 

 Przejazd szybkim pociągiem Xian – Luoyang 

 Przejazd autokarem Suzhou – Szanghaj 

 Opieka polskiego pilota przez cały czas trwania wycieczki 

 Opieka chioskiego przewodnika w czasie wycieczek wymienionych w programie 

 Wstęp do atrakcji turystycznych wymienionych w programie 

 Obiady i kolacje wymienione w programie 

 Śniadania w hotelach  

 Ubezpieczenie KL 30.000 EUR, NW 15.000 PLN, bagaż 2.000 PLN 



 

 

 

 Escape Box – zawiera Escape Book, czyli nasz samodzielnie pisany przewodnik  
z dokładnymi wskazówkami dotyczącymi Waszej podróży. Dodatkowo znajdziecie tam 
bilety, vouchery i niespodziankę. 

 

  

  
 

 

 Wizy do Chin  (260 zł opłata konsularna + 50 zł opłata agencyjna) 

 Napojów do posiłków 

 Zwyczajowych napiwków 


