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bæklingur á íslensku

1. november 2008 - 31. oktober 2009

KíNA stutt & gott

china experience

Það hefur margt verið sagt og skrifað um Kína í gegnum árin.
Augu alheimsins hvíla stöðugt á þessu feyki stóra landi sem
húsar tæplega 1,3 milljarð íbúa sem búa á svæði sem er ca.
110 sinnum stærra en Ísland. Kína er á allan hátt frábært ferða
land og upplifanirnar eru margar, bæði hvað varðar ódauðleg einkenni keisaratímans en einnig það að ganga um götur
Beijing í fólks mergðinni eða sjá/upplifa hina fallegu náttúru í
Yunnan- og Guangxi héruðunum.
Við getum lofað ykkur skemmtilegum og spennandi upplifunum
sem þið viljið ekki missa af. Við höfum lagt áherslu á að sálin
fylgi alltaf með í ferðum okkar ásamt því að sýna ykkur ýmis
blæbrigði af landinu. Við höfum heldur ekki slakað á kröfum
og gæðum hvað varðar bæði hótel og skemmtiferðaskip. Verð
og gæði haldast í hendur, einnig í Kína. Það er ekki tilgangur
okkar að bjóða uppá ódýrustu ferðirnar – heldur þær bestu.

Í Kína verður þú þjónustaður af samstarfsaðila okkar China
Experience, fyrirtækið er í eigu Dana sem heitir Peter Lisbygd, sem hefur margra ára reynslu í ferðaþjónustu. Þar
fyrir utan hefur Peter Lisbygd búið og stafað í fjölmörg ár
í Shanghai.
Sem viðskiptavinur okkar er þér tryggð fagleg þjónusta
af velmenntuðum leiðsögumönnum sem eru búsettir á
staðnum. Við höfum sett saman nokkrar spennandi ferðir,
en sjálfsagt er alltaf plás fyrir þínar séróskir hvort sem þær eru í okkar
skipulögðu ferðum eða ekki.
Sem viðskiftavinur okkar og
China Experience sleppur þú
líka við hinar hvimleiðu ferðamannagildrur eins og gimsteina, silki eða klæðskera
verkstæði/búðir.

vinnur með okkur hjá Ferdin.is

Velkomin til Kína
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XIAN

BEIJING

Yangtze fljótið er 3ja stærsta fljót veraldar, það er 6.300
km langt og mjög mikilvægt fyrir Kína bæði sögulega,
menningarlega og ekki minnst efnahagslega. Skemmtiferðaskip okkar sigla ca. 600 km. frá Chongqing til
Yichang. Á leiðinni heimsækjum við m.a. „Gljúfrin þrjú“
og draugabæinn Fengdu.

Xian er höfuðborg Shaanxi héraðsins og var fyrsta höfuðborg Kína undir
stjórn Qing ættarinnar og
hefur mikilvægt sögulegt gildi. Hér er án efa
áhugaverðast að upplifa
hinn stórkostlega Terracottaher. Það var Qin Shi
Huangdi keisrari sem fyrirskipaði verkefnið fyrir
meira en 2000 árum. Það
var síðan fyrst árið 1974
að bóndi frá svæðinu uppgötvaði þennan merka
fund af algjörri tilviljun.

Það eru fáar borgir í heiminum sem geta státað af eins
mikilli sögu og áhugaverðum stöðum eins og Beijing ”Höfuðborg norðursins” Hér er einstakt menningarlíf og hefur
borgin umbreyst á stuttum tíma í nútíma samfélag sem er
yfirfullt af bjartsýni. OL var haldið í Beijing árið 2008
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Yunnan héraðið er ekki mikið þekkt af ferðamönnum
en er sérstaklega fallegt, staðsett í suð vestur Kína,
ca. 3.500 km frá Himalaya fjöllunum. Hér búa ólíkir
þjóðflokkar og minni hlutahópar og gamli bæjarhlutinn
er mjög fallegur.

Suður Kína býr yfir ótrúlegri fegurð. Hér eru sérkennileg
tindafjöll, teakrar og endalausir hrísakrar. Í Yangshuo
meðfram Li fljótinu er bæði líf og hugarfar langt frá
annríki og hraða stórborganna Beijing og Shanghai

Shanghai ber einnig gælunafnið ”Drottning Austurlanda”
Shanghai er heimsborg og fjölmennasta borg landsins.
Borgin er einnig flaggskip Kína hvað varðar nútímann og
mikilvægasta menningar, iðnaðar og atvinnu miðstöð í
Kína. Er þar fyrir utan gestgjafi heimssýningarinnar (EXPO
2010).sýningarinnar (EXPO 2010).
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HIÐ HEFÐBUNDNA KÍNA
12 dagar / 11 nætur
4 nætur í Beijing - 1 nótt í lest - 2 nætur í Xian - 1 nótt í lest - 3 nætur í Shanghai
Í þessari hringferð er boðið uppá það besta frá hinu hefðbundna
Kína. Þið kynnist höfuðborginni og keisaraborginni Beijing og hinum stórkostlegu Terracotta hermönnum í Xian og endið ferðina í
austurlanda heimsborginni, Shanghai. Upphafsstaðurinn er Beijing og dagskráin býður m.a. uppá Forboðnu borgina, Himna hofið,
Hutong húsin og að sjálfsögðu hið ótrúlega byggingarverk, Kína
múrinn. Þið farið með næturlestinni og komið snemma um morguninn til Xian, þið gistið í einföldum en þægilegum 4 manna klefum á
leiðinni. Xian hefur mikið sögulegt gildi fyrir Kína og hér eru margir
áhugaverðir staðir. Fyrir utan hina heimþekktu Terracotta hermenn

Beijing

Xi´an
Yichang

Shanghai

guferð um upprunaleg íbúðarhverfi Beijings, Hutong hverfin.
Kvöldverðurinn er hin klassíska Peking önd. (M,H,K)
Gisting ferðamanna hótel: Chong Wen Men Hótel
Gisting fyrsta flokks hótel: Sun World Hótel

Dagur 3: Beijing
Í dag upplifið þið einn af hápunktum ferðarinnar, hið ótrúlega
byggingarverk, Kína múrinn. Eftir þessa stórkostlegu upplifun farið þið aftur til Beijing. Seinni partinn farið þið í gön-

Dagur 4: Beijing
Dagurinn er frjáls og á eigin vegum (M)
Gisting ferðamanna hótel: Chong Wen Men Hótel
Gisting fyrsta flokks hótel: Sun World Hótel

GUILIN

Dagur 1: Koma til Beijing
Það verður tekið á móti ykkur á flugvellinum og þið keyrð á
hótelið sem er staðsett miðsvæðis í Beijing. Þið heimsækið
borgarsafnið sem gefur ykkur góða mynd af uppbyggingu
og menningarsögu Beijings, síðan eruð þið boðin velkomin
og ykkur boðið uppá drykk ásamt því að vera boðið á hefðbundna Kínverska sýningu.
Gisting ferðamanna hótel: Chong Wen Men Hótel
Gisting fyrsta flokks hótel: Sun World Hótel
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Í ferðinni er valið á milli ferðamanna hótels eða fyrsta flokks
hótels.

og Himna hofið, síðan upplifið þið hefðbundinn kínverskan
mat bæði í hádeiginu og um kvöldið. (M,H,K)
Gisting ferðamanna hótel: Chong Wen Men Hótel
Gisting fyrsta flokks hótel: Sun World Hótel

Lijiang

Dagur 2: Beijing
Dagurinn er þétt skipulagður í keisaraborginni Beijing. Þið
heimsækið Torg hins himneska friðar, Forboðnu borgina

upplifið þið einnig best varðveittu borgarmúra í Kína, Hið stóra Budda musteri og líflegt kvöldlíf á markaðinum. Eftir ferð um ”Tour de
Force” í keisaratíð Kína upplifið þið allt aðra hluti þegar þið komið til
Shanghai. Það sem borginni vantar frá keisaratímanum bætir hún
upp með skýjakljúfum í Pudong bæjarhlutanum og hinu sögulega
bryggju hverfi, The Bund, þar sem Huangpu fljótið rennur á milli
bæjarhlutanna.

Temple of Heaven i Beijing

Terracotta-hæren

Shanghai

Dagur 9: Shanghai
Þegar þið komið til Shanghai verður tekið á móti ykkur og þið
keyrð á hótelið. Um kvöldið er boðið uppá góðan kvöldverð.
(M,K)
Gisting ferðamanna hótel: Astor House
Gisting fyrsta flokks hótel: Broadway Mansion

M = Morgunverður
H = Hádegisverður
K = Kvöldverður

Dagur 10: Shanghai
Dagurinn býður uppá áhugaverða staði í Shanghai eins og
The Bund, Yu Yuan garðinn, Sjónvarps turninn og siglingu
á Huangpu fljótinu. Eftir hádegis verð er boðið uppá gott
fótanudd. (M,H,K)
Gisting ferðamanna hótel: Astor House
Gisting fyrsta flokks hótel: Broadway Mansion
Dagur 11: Shanghai
Dagurinn er frjáls og á eigin vegum. Hægt er að versla
á langri göngugötunni, Nanjing Road og upplifa flott fimleikaatriði um kvöldið? Leiðsögumaðurinn gefur ykkur gjarnan upplýsingar og góð ráð. (M)
Gisting ferðamanna hótel: Astor House
Gisting fyrsta flokks hótel: Broadway Mansion

Dagur 5: Beijing – Xian
Dagurinn er frjáls og á eigin vegum. Um kvöldið er keyrsla
á lestarstöðina og gisting í ”softsleeper/1. farrými. (M)

Dagur 12: Shanghai
Þetta er síðasti dagur ferðarinnar, nema þið hafið valið að
lengja ferðina. Þið verðið keyrð út á flugvöll. (M)
Xian

Dagur 6: Xian
Það verður tekið á móti ykkur á lestarstöðinni og þið keyrð á
hótelið. Seinni partinn upplifið þið hinn sögufræga borgarmúr.
Eftir kvöldverð getið þið farið á markaðinn á eigin vegum. (K)
Gisting ferðamanna hótel: Grand New World
Gisting fyrsta flokks hótel: Mercure Hótel
Dagur 7: Xian
Hápunktur dagsins er án efa hinn stórkostlegi Terracotta
her. Það var Qin Shi Huang keisrari sem fyrirskipaði verkefnið fyrir meira en 2000 árum. Það var síðan fyrst árið
1974 að bóndi frá svæðinu uppgötvaði þennan merka fund
af algjörri tilviljun. Seinna um daginn heimsækið þið Hið
stóra Budda musteri ásamt því að skoða stóra mosku sem
er staðsett í miðbæ Xian. (M,H,K)
Gisting ferðamanna hótel: Grand New World
Gisting fyrsta flokks hótel: Mercure Hótel
Dagur 8: Xian – Shanghai
Dagurinn er frjáls og á eigin vegum, en seinni partinn
verðið þið keyrð á lestarstöðina. Þið keyrið í lest til Shanghai í „softsleeper“/1. farrými. (M)
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ÆVINTÝRALEGT LANDSLAG SUÐUR KÍNA
OG SIGLING Á YANGTZE
12 dagar / 11 nætur
4 nætur í Beijing - 1 nótt í Guilin - 3 nætur í Yangshou - 3 nætur á Cruise skipi
Í þessari ferð kynnist þið ævintýralegri náttúru og lífinu í sveitum
suður Kína. Guangxi héraðið er þekkt fyrir heittemprað loftslag
og það er einnig á þessu svæði þar sem þið upplifið hin háu og
sérkennilegu tindafjöll, teakra og endalausar hrísekrur. Yangshuo er mjög fallegt svæði með græn kalksteinsfjöll svo langt
sem augað eygir og er best að njóta þeirra í hjólaferð í fjalla
landslaginu. Það er einnig í suður Kína þar sem þjóðflokkar
eins og Dong- og Miao fólkið klæðist mjög litríkum þjóðbúningum. Hápuntur ferðarinnar er án efa ógleymanleg sigling með
skemmtiferðaskipi á Yangtze fljótinu. Þið siglið frá Chongqing til

Xian
Yichang

Shanghai

Lijiang
GUILIN & YANGSHOU

Dagur 3: Beijing
Í dag upplifið þið einn af hápunktum ferðarinnar, hið ótrúlega
byggingarverk, Kína múrinn. Eftir þessa stórkostlegu upplifun farið þið aftur til Beijing. Seinni partinn farið þið í gönguferð um upprunaleg íbúðarhverfi Beijings, Hutong hverfin.
Kvöldverðurinn er hin klassíska Peking önd. (M,H,K)
Gisting ferðamanna hótel: Chong Wen Men Hótel
Gisting fyrsta flokks hótel: Sun World Hótel
Beijing

Dagur 1: Koma til Beijing
Það verður tekið á móti ykkur á flugvellinum og þið keyrð á
hótelið sem er staðsett miðsvæðis í Beijing. Þið heimsækið
borgarsafnið sem gefur ykkur góða mynd af uppbyggingu
og menningarsögu Beijings, síðan eruð þið boðin velkomin
og ykkur boðið uppá drykk ásamt því að vera boðið á hefðbundna Kínverska sýningu.
Gisting ferðamanna hótel: Chong Wen Men Hótel
Gisting fyrsta flokks hótel: Sun World Hótel
Dagur 2: Beijing
Dagurinn er þétt skipulagður í keisaraborginni Beijing. Þið
heimsækið Torg hins himneska friðar, Forboðnu borgina
og Himna hofið, síðan upplifið þið hefðbundinn kínverskan
mat bæði í hádeiginu og um kvöldið. (M,H,K)
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Í ferðinni er valið á milli ferðamanna hótels eða fyrsta flokks
hótels í Beijing.

Gisting ferðamanna hótel: Chong Wen Men Hótel
Gisting fyrsta flokks hótel: Sun World Hótel

Beijing

CHONGQING

Yichang og á leiðinni sjáið þið Gilin þrjú, draugabæinn Fengdu
og stóru stíflurnar. Við notum hið virta skipafélag Victoria Cruises sem endurspeglar gæði og góða þjónustu.
Ferðin byrjar í höfuðborg Kína, Beijing, þar sem þið upplifið
hina klassísku og áhugaverðu staði eins og Forboðnu borgina
og Kína múrinn.

Dagur 4: Beijing
Dagurinn er frjáls og á eigin vegum (M)
Gisting ferðamanna hótel: Chong Wen Men Hótel
Gisting fyrsta flokks hótel: Sun World Hótel
Dagur 5: Beijing – Guilin
Morguninn og fyrri part dags er frjáls og á eigin vegum.
Síðan verðið þið keyrð út á flugvöll og þið fljúgið til Guilin
þar sem tekið verður á móti ykkur og þið keyrð á hótelið.
Síðan verður ykkur boðið uppá kvöldverð. (M,K)
Gisting: Universal Guilin

Sigling á Yangtze

Yangshou

þið farið um borð í eitt af skipum Victoria Cruises. Þið búið í
þægilegum svefnklefum. (M,K)
Gisting: Skemmtiferðaskip
Dagur 10: Yangtze-floden
Það fer eftir umferð og vatnshæð hvort farið verður til
draugabæsins Fengdu eða til Shabaozhai sem er þekkt
fyrir falleg hof og musteri. Á skipinu er hægt að taka þátt
í kennslu í Tai-chi eða hlusta á fyrirlestur um hefðbundin
Kínversk meðul. Um kvöldið er ykkur boðið í „Captains coctail party“ um borð í skipinu. (M,H,K)
Gisting: Skemmtiferðaskip

notkun Kína af rafmagni. Vonast er til að stíflan verði komin
í fulla notkun árið 2011. Skipið kemur til Yichang seinnipart
dags og þá fljúgið þið til Beijing. Þið getið einnig valið að
fljúga til Shanghai og dvelja þar síðustu daga ferðarinnar,
skoðið bls. 11 í bæklingnum til að fá meiri upplýsingar.
M=Morgunverður
H=Hádegisverður
K=Kvöldverður

Dagur 11: Yangtze-floden
Gilin þrjú eru án efa bæði þekktust og mest mynduð af
ferðamönnum sem sigla á Yangtze fljótinu. Við siglum
framhjá tveimur af þeim fyrstu um morguninn og síðan siglum við í smábátum á einum af mörgum hliðarám. (M,H,K)
Gisting: Skemmtiferðaskip
Dagur 12: Yangtze – Yichang – Beijing/Shanghai
Einn af hápunktum ferðarinnar er óneitanlega hin griðastóra
stífla – sem er heimsins stærsta af sinni tegund. Hér er
framleitt 22.500 megavatta straumur sem svarar til 5% af
Dagur 6: Guilin – Yangshuo
Í dag siglið þið niður fallegt Li-fljótið til Yangshuo. Þið komið þangað seinnipart dags og er restin af deginum frjáls
og á eigin vegum. (M)
Gisting: Hótel Sovereign

Three Gorges Dam

Dagur 7: Yangshuo
Þið farið í „létta“ hjólaferð um svæðið og heimsækið smábæina í kring. Hjólaferðin býður uppá stórkostlegt útsýni við
mánafjallið – sem er aðaltilgangur ferðarinnar í dag. (M,H)
Gisting: Hótel Sovereign
Dagur 8: Yangshuo
Dagurinn er frjáls og á eigin vegum. (M)
Gisting: Hótel Sovereign
Dagur 9: Yangshuo – Chongqing - Sigling
Þið leggið snemma af stað og ferðist frá Yangshou til Guilin,
og þaðan fljúgið þið til Chongqing. Það verður tekið á móti
ykkur á flugvellinum og ykkur boðið uppá kvöldverð áður en
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FORNA KÍNA OG FRAMANDI LIJIANG
12 dagar / 11 nætur
4 nætur í Beijing - 1 nótt í lest - 2 nætur í Xian - 4 nætur í Lijiang
Hér bjóðum við uppá einstakar andstæður í menningu og náttúru,
sem byrjar í klassískum og ódauðlegum menningarverðmætum
Kína. Frá þessum þekktu borgum Beijing og Xian höldum við
áfram til Yunnan héraðsins og til hins fallega bæjar Lijiang. Yunnan þýðir á kínversku „sunnan skýjanna“ og héraðið er eitt af fallegustu og litríkustu héruðum í Kína. Sléttan liggur í skjóli Himalaija fjallanna sem gnæfa í 3.500 m. hæð yfir sjáfarmáli. Við ána
Yangtze er Lijiang sannkölluð perla. Hér búa mörg lítil þjóðarbrot
eins og t.d. Naxi. Borgin er m.a. þekkt fyrir sinn ótrúlega gamla

bæ sem er undir vermd UNESCO. Á meðan á dvölinni stendur
heimsækið þið tigris gjánna þar sem Yungtze fljótið rennur ígegnum, annars er dagskráin að miklu leiti í ykkar eigin höndum á
meðan á dvöl ykkar stendur. Hægt er að nota marga klukkutíma
í hinum gamla bæjarhluta hvort sem er á degi eða kvöldi. Lijiang
er eins og dýrindis smyrsli fyrir sálina.
Í ferðinni er valið á milli ferðamanna hótels eða fyrsta flokks
hótels í Beijing & Xian.

Gisting ferðamanna hótel: Chong Wen Men Hótel
Gisting fyrsta flokks hótel: Sun World Hótel

Beijing

Xi´an
Yichang

Shanghai

Lijiang
GUILIN

Dagur 1: Koma til Beijing
Það verður tekið á móti ykkur á flugvellinum og þið keyrð á
hótelið sem er staðsett miðsvæðis í Beijing. Þið heimsækið
borgarsafnið sem gefur ykkur góða mynd af uppbyggingu
og menningarsögu Beijings, síðan eruð þið boðin velkomin
og ykkur boðið uppá drykk ásamt því að vera boðið á hefðbundna Kínverska sýningu.
Gisting ferðamanna hótel: Chong Wen Men Hótel
Gisting fyrsta flokks hótel: Sun World Hótel
Dagur 2: Beijing
Dagurinn er þétt skipulagður í keisaraborginni Beijing. Þið
heimsækið Torg hins himneska friðar, Forboðnu borgina
og Himna hofið, síðan upplifið þið hefðbundinn kínverskan
mat bæði í hádeginu og um kvöldið. (M,H,K)
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Den Kinesiske mur

Dagur 3: Beijing
Í dag upplifið þið einn af hápunktum ferðarinnar, hið ótrúlega
byggingarverk, Kína múrinn. Eftir þessa stórkostlegu upplifun farið þið aftur til Beijing. Seinni partinn farið þið í gönguferð um upprunaleg íbúðarhverfi Beijings, Hutong hverfin.
Kvöldverðurinn er hin klassíska Peking önd. (M,H,K)
Gisting ferðamanna hótel: Chong Wen Men Hótel
Gisting fyrsta flokks hótel: Sun World Hótel

Lijiang

Den Forbudte By

Dagur 7: Xian
Hápunktur dagsins er án efa hinn stórkostlegi Terracotta her.
Það var Qin Shi Huang keisrari sem fyrirskipaði verkefnið
fyrir meira en 2000 árum. Það var síðan fyrst árið 1974 að
bóndi frá svæðinu uppgötvaði þennan merka fund af algjörri
tilviljun. Seinna um daginn heimsækið þið Hið stóra Budda
musteri ásamt því að skoða stóra mosku sem er staðsett í
miðbæ Xian. (M,H,K)
Gisting ferðamanna hótel: Grand New World
Gisting fyrsta flokks hótel: Mercure Hótel
Dagur 8: Xian – Lijiang
Morguninn er frjáls og á eigin vegum, þið verðið síðan sótt
á hótelið og keyrð út á flugvöll. Þið fljúgið til Chengdu, sem
er höfuðborg í Sichuan landsbyggðinni, þar farið þið aftur í
flug til Lijiang. Það verður tekið á móti ykkur á flugvellinum
og þið keyrð á hótel í gamla bæjarhlutanum. (M,K)
Gisting: Lijiang ancient town

Dagur 9: Lijiang
Í dag keyrið þið um fallegt landslag í átt að „Tigrisdýrastökk
gilinu“Þegar þangað er komið farið þið í stutta gönguferð
alveg að gilinu. Þið boðið hádegisverð á svæðinu áður en
haldið er aftur til Lijiang.
Dagur 10 – 11: Lijiang
Dagarnir eru frjálsir og á eigin vegum í Lijiang. (M)
Dagur 12: Lijiang – Beijing
Þetta er síðasti dagur ferðarinnar og þið verðið keyrð út
á flugvöll í flug til Beijing. Ef þið hafið áhuga á að upplifa
meira af Kína, getið þið flogið til Chongqing og farið í dásamlega ferð með skemmtiferðaskipinu Yangtze.
M=Morgunverður
H=Hádegisverður
K=Kvöldverður

Dagur 4: Beijing
Dagurinn er frjáls og á eigin vegum (M)
Gisting ferðamanna hótel: Chong Wen Men Hótel
Gisting fyrsta flokks hótel: Sun World Hótel
Dagur 5: Beijing – Xian
Dagurinn er frjáls og á eigin vegum. Um kvöldið er keyrsla
á lestarstöðina og gisting í ”softsleeper/1. farrými. (M)
Gisting ferðamanna hótel: Grand New World
Gisting fyrsta flokks hótel: Mercure Hótel
Dagur 6: Xian
Það verður tekið á móti ykkur á lestarstöðinni og þið keyrð á
hótelið. Seinni partinn upplifið þið hinn sögufræga borgarmúr.
Eftir kvöldverð getið þið farið á markaðinn á eigin vegum. (K)
Gisting ferðamanna hótel: Grand New World
Gisting fyrsta flokks hótel: Mercure Hótel
Big Wild Goose Pagoda
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BEIJING
The Great Hall
Hin gamla keisaraborg hefur farið í gegnum miklar
of the People
endurbætur og í dag er borgin nútímaleg stórborg
sem býður uppá mikið af möguleikum fyrir ferðamenn. Í gamla bæjarhlutanum, hutong hverfinu
hafa verið byggðar fallegar íbúðir og lítil falleg hótel.
Það hafa einnig átt sér stað miklar breytingar hvað
varðar menningu, þið getið upplifað hverfið „798“
þar sem búið er að breyta gömlum og úreltum verksmiðju byggingum í flott gallerí fyrir nútíma list. Arkitektúr
bæjarins breyttist einnig mikið fyrir Ólympíuleikana 2008,
m.a. með byggingum eins og fuglshreiðrið. Auðvitað er Kína
múrinn, Forboðna borgin og Himna hofið staðsett þar sem þau
hafa alltaf verið, en þessir stórkostlegu staðir eru nú flottari en
nokkru sinni fyrr eftir að hafa farið ígegnum miklar endurbætur.

1

Sunworld
Hotel

Wangfujng
Shopping
2

Ritan
Park

Guomaogiao

Chong Wen Men
Hotel

Chongwen

Himlens
Tempel

Stadium Road

Upplifið Beijing
5 dagar/4 nætur
Dagur 1: Koma til Beijing
Það verður tekið á móti ykkur á flugvellinum og þið keyrð á hótelið sem er staðsett
miðsvæðis í Beijing. Þið heimsækið borgarsafnið sem gefur ykkur góða mynd af uppbyggingu og menningarsögu Beijing, síðan eruð þið boðin velkomin og ykkur boðið uppá drykk
ásamt því að vera boðið á hefðbundna Kínverska sýningu

Chong Wen Men
Chong Wen Men

Sunworld
Sunworld

CHONG WEN MEN ***

SUNWORLD ****

Ferðamannahótel staðsett miðsvæðis í
Beijing. Á hótelinu eru 300 herbergi öll með
loftkælingu og sjónvarpi.
Á hótelinu eru einnig 2 veitingastaðir, kínverskur og franskur. Hótelið er upplagt fyrir
þá sem óska eftir þægilegri staðsetningu,
héðan eru aðeins 2 km að Torgi Hins Himneska Friðar og Himna Hofinu.

Fyrsta flokks hótel sem opnaði aftur árið
2008 eftir miklar endurbætur. Á hótelinu
eru 310 nútímaleg og falleg herbergi og er
þjónustan á hótelinu bæði persónuleg og
þægileg. Hin þekkta verslunargata, Wangfujing er aðeins spölkorn frá hótelinu sem
gerir það m.a. að verkum að hótelið er mjög
vinsælt fyrir þá gesti sem hafa áhuga á að
versla og vilja ekki slaka á kröfum hvað
varðar gæði.

No.2 West Chong Wen Men Street
Beijing
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88 Dengshikou
Beijing

Dagur 2:
Dagurinn er þétt skipulagður í keisaraborginni Beijing. Þið heimsækið Torg hins himneska
friðar, Forboðnu borgina og Himna hofið, síðan upplifið þið hefðbundinn kínverskan mat
bæði í hádeiginu og um kvöldið. (M,H,K)
Dagur 3:
Í dag upplifið þið einn af hápunktum ferðarinnar, hið ótrúlega byggingarverk, Kína múrinn.
Eftir þessa stórkostlegu upplifun farið þið aftur til Beijing. Seinni partinn farið þið í gönguferð um upprunaleg íbúðarhverfi Beijing, Hutong hverfin. Kvöldverðurinn er hin klassíska
Peking önd. (M,H,K)
Dagur 4:
Dagurinn er frjáls og á eigin vegum (M)
Dagur 5:
Þetta er síðasti dagur ferðarinnar, nema þið hafið ákveðið að lengja ferðina. Þið verðið
keyrð út á flugvöll. Þið getið einnig sameinað ferðina við Experience Shanghai. (M)

SHANGHAI

Broadway
Shanghai
Mansion 1 2
Astor House

Shanghai er ekki fyrir þá sem vilja upplifa hið forna Kína.
Borgin ber merki um efnahagslega þróun sem landið hefur
farið ígegnum. Þar til fyrir 20 árum síðan gat maður frá breskum nýlendubyggingum sem voru niður við Huangpu fljótið
horft yfir til hrísgrjóna akra á hinum bakkanum. Núna horfir
maður í staðinn á þrjár af þeim hæstu byggingum í heimi, þar
sem mest er áberandi hinn sérstaki sjónvarpsturn.
Shanghai er einnig verslunar mekka, sérstaklega meðfram hinni 5 km löngu göngugötu Nanjing Road sem nær alveg niður að
The Bund. Við mælum auk þess með að þið notið eina kvöldstund
í að sjá stórkostlega fimleikasýningu og síðan „The Bund by night“
með allri sinni ljósadýrð. Hér færð þú örugglega upplifun sem er öðruvísi en þú átt að venjast.
Ef maður ætti að lýsa Shanghai í einu orði yrði það stórkostlegt!
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Upplifið Shanghai
4 dagar/3 nætur
Dagur 1: Shanghai
Við komuna til Shanghai verður tekið á móti ykkur og þið keyrð á hótelið. Um kvöldið er
boðið uppá góðan kvöldverð. (M,K)
Dagur 2: Shanghai
Dagurinn býður uppá áhugaverða staði eins og The Bund, Yu Yuan-garðinn, Sjónvarps turninn
og siglingu á Huangpu fljótinu. Eftir hádegisverð er boðið uppá gott fótanudd. (M,H,K)
Astor House
Astor House

ASTOR HOUSE ***
15 Huangpu Road
Shanghai

Mjög fallegt hótel í hefðbundnum nýlendustíl, staðsett aðeins 2 mín. frá The Bund.
Herbergin eru farin að láta á sjá og enskukunnátta starfsfólksins er takmörkuð en við
látum það ekki á okkur fá því frábært andrúmsloft á hótelinu vegur upp á móti öllu
öðru. Hótelið fær góða dóma á Tripadvisor.
Við hikum ekki við að mæla með þessari
hótel perlu.

Broadway Mansion

BROADWAY MANSION ****
No.20 Bei Suzhou Road
Shanghai

Ævintýralegt fyrsta flokks hótel með útsýni
yfir The Bud og Pudong-skyline. Hótelið var
byggt árið 1934 og fullt af sögu og sérstöku
andrúmslofti.
Á hótelinu eru 234 þægileg herbergi með
austurlensku ívafi. Veitingastaðurinn Banquet er utandyra á 19. hæð með stórkostlegt útsýni.

Dagur 3: Shanghai
Dagurinn er frjáls og á eigin vegum. Hægt er að versla á hinni löngu göngugötu Nanjing Road
og horfa á stórkostlegt fimleikaatriði um kvöldið? Farastjórinn gefur ykkur gjarnan bæði upplýsingar og ráðleggingar. (M)
Dagur 4: Shanghai
Þetta er síðasti dagur ferðarinnar, nema þið hafið ákveðið að lengja ferðina. Þið verðið
keyrð út á flugvöll. Þið getið einnig sameinað ferðina við Upplifið Beijing. (M)
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