12-денний ГРАНД тур по КИТАЮ
Дати турів: 29/12/2018-09/01/2019 ● 24/03-04/04/2019 ● 28/04/-09/05/2019 ● 0819/09/2019 ● 27/10-07/11/2019 ● 29/12/2019-09/01/2020

7 міст: ПЕКІН – ЛОЯН – ШАОЛІНЬ – СИЯНЬ – СУДЖОУ – ХАНЧЖОУ – ШАНХАЙ
Детальна програма поїздки:
ПЕКІН. Хочете спробувати справжню качку по-пекінськи? Тоді зустрічаємося в аеропорту
Пекіна, переїжджаємо в готель. Потім
вирушаємо до ресторану, де на нас вже чекає це
ніжне, соковите, вкрите золотавою хрусткою
скоринкою і просочене апетитними ароматами
блюдо. Розсмакували? Ось тепер, у ситому і
добросердому стані, ми прямуємо у саме серце
Пекіна, на площу Небесного Спокою або
День
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Тяньаньмень. Це найбільша міська площа світу,
що займає 44 гектари і вміщає до 1 мільйона
чоловік. Поруч з площею знаходиться ще одне
дивовижне місце - Заборонене Місто Гугун, яке
налічує 9999 різних будівель. Тут є все, що тільки може бути в імператорському палаці: широкий
канал, який отримав назву «річка Золотої води», 5 мармурових мостів, вишуканий
імператорський сад. Та що тут говорити ... Дивіться на всю цю пишність самі! А завершує день
традиційна чайна церемонія!

ВЕЛИКА КИТАЙСЬКА СТІНА І КАМІНЬ ЖИТТЯ
Ми їдемо до одної з найграндіозніших споруд в історії людства. Протяжність стін цієї будівлі з
урахуванням всіх відгалужень, становить понад
8 тис. км, а висота в деяких точках досягає 10
метрів. Іноді її використовували як дорогу, але
основним завданням був захист Китаю від
войовничих племен, що жили на заході.
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За легендою, у будівництві стіни робочим
допомагав великий вогненний дракон, який
прокладав дорогу і вказував, де саме будувати
бастіони. Це диво світу має ще багато цікавих
легенд.
Від каменя сірого ми звернемося до каменя зеленому, а саме до нефриту, який у Китаї цінується
дорожче золота. Після легкого обіду в невеликому, але затишному ресторанчику, ми їдемо на
нефритову фабрику. Тут розкажуть про незвичайні властивості і цінності каменю, якого в
Піднебесній називають «каменем життя».
І це ще не все! Попереду - літній сад «Іхеюань», Олімпійські об'єкти і центр тибетської
медицини.
ПО ДОРОЗІ У ЛОЯН
Перетамуємо подих від пекінських краєвидів і
відправимося трохи південніше – до
Забороненого Міста і Храма Неба.
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Цей незвичайний архітектурний ансамбль був
побудований на початку XV-го століття для
поклоніння Небу, Хмарам, Грозі та Вітру.
Наприкінці дня на нас чекає нічний переїзд в
комфортному купе поїзда до міста Лоян.

ГРОТИ ЛУНМЕНЬ І ЛЕГЕНДАРНИЙ ШАОЛІНЬ
З залізничного вокзалу міста Лоян ми прямуємо у готель, де зможемо поснідати.
Сьогодні нам належить досліджувати
неймовірні буддійські гроти Луньмень, що у
перекладі означає «кам'яні печери у
драконових воріт». У цих скелях можна
побачити кілька тисяч кам'яних статуй,
виконаних з неймовірною точністю і
майстерністю, зайти до Гроту медичних
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приписів, де на стінах видряпані рецепти
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стародавніх лікарських зіль та відвідати Грот
поклоніння предкам, в якому виставлена
величезна 17-метрова фігура Будди.
Після обіду ми вирушимо на пошуки гармонії
тіла і духу до легендарного буддійського монастиря Шаолінь, що відомий на весь світ
неперевершеною майстерністю послідовників стилю кунг-фу. Тут ми відвідаємо Ліс пагод,
кладовище шаолінських ченців-воїнів і послухаємо легенди про засновника цього дивного
місця і подвиги його учнів.
А якщо вам і цього буде мало, за додаткову плату Ви можете побувати на Шаолінь-Ушу-Шоу,
неймовірному видовищу з віртуозними трюками і фізичним вправами на межі людських сил.

ПЕРЕЇЗД ДО СІАНЮ
Переїзд поїздом на захід у місто Сіань. По дорозі насолоджуємося китайською природою і
селами, що миготять за вікном, а після прибуття, як вже заведено, смакуємо страви
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національної кухні в китайському ресторані.
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Після розміщення у готелі у вас буде вільний час. Нарешті можна трохи перевести дух і
набратися сил перед завтрашньою екскурсією по древньому Сіаню.
СІАНЬ
Ви можете собі уявити, що цьому місту вже
понад 3-х тисяч років, з яких ціле тисячоліття він
був столицею?
Сіань здивує вас найдавнішою й відмінно
збереженою міською стіною у Китаї, суворими
постатями 8-ми тисяч солдатів великої
Теракотової армії імператора Цинь Шихуана,
який почав спорудження Великого китайського
муру, і чудовими виробами місцевих майстрів-
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виробників шовку.

З СІАНЯ В СУЧЖОУ
Ми продовжуємо знайомитися зі стародавнім Сіанем.
Сьогодні ми оглянемо:
• простий, але визначний будинок Великої
пагоди диких гусей, що був побудований в 652
році для зберігання буддійських реліквій;
• Історичний музей провінції Шаньсі, де
виставлені кілька сотень тисяч експонатів, від
примітивних стародавніх знарядь праці до
предметів розкоші, створених за всю історію
цих земель;
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• найбільшу Барабанну вежу в Китаї, з
багатоярусним дахом і масивним прямокутним фундаментом, що призначалася для
оповіщення жителів міста про закриття головних воріт і завершення дня;
• дзвіниці вежу, що сповіщала про настання ранку.
• антикварну вулицю Веньхуа-Цзе, чарівний куточок старого міста, з численними
сувенірними крамницями.
Увечері - залізничний переїзд у Сучжоу.

СУЧЖОУ
Наш потяг прибуває у неповторну китайську
Венецію - місто Сучжоу.
Для початку трохи відпочинимо у готелі з далекої
дороги, потім - прогуляємося по місту.
Сьогодні у нашій програмі: Сад Скромного
Чиновника - неймовірно розкішний і витончений
куточок природи, створений державним
службовцям, звільненим з посади за корупцію, і
старий Монастир Холодних гір, дзвін якого
сповіщає про настання Китайського Нового року.
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ХАНЧЖОУ
Вранці виїжджаємо автобусом до міста Ханчжоу, який у давнину буд однією з семи столиць
Стародавнього Китаю. Тут ми відвідаємо озеро
Сіху, музей чаю і Храм Притулку Душі, а ввечері
автобусом вирушимо до Шанхаю.
Озеро Сіху - одне з найгарніших у Піднебесній.
Ви тільки уявіть широку спокійну водну гладь,
обведену на горизонті низкою смарагдових
пагорбів, зелені і гнучкі гілки верб, які
спускаються прямо до води, незліченні бутони
ірисів і лотосів, а ще тінисті альтанки, старі
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пагоди і мальовничі містки ...
А вам це місце не здається знайомим?
Штучну копію озера Сіху ми бачили в садах Літнього імператорського палацу в Пекіні.
Музей чаю
Ханчжоу - одна з чайних столиць Піднебесної, а тому без музею цьому універсальному напою
не обійтися. Виставкові зали розкажуть вам багато нового і цікавого про традиції та культуру
чаю в Китаї, його історію та незвичайні обряди, пов'язані з традиційною чайною церемонією.
Храм Притулку Душі
Найдавніший і величний храм на південь від «матері-річки» Янцзи вражає не тільки унікальною
безповерховою архітектурою, а й величезною дерев'яною позолоченою статуєю сидячого
Будди, заввишки майже 20 метрів.
ШАНХАЙ
Останній день екскурсійної програми ми
присвятимо Шанхаю. Наша група побуває:
- у Садах Радості Юй-Юйань, створених в XVI
столітті;
- на перлиновій фабриці, де можна
познайомитися з технологією вирощування
перлин і зробити цікаві покупки;
- на вершині телевежі висотою 468 метрів, що
отримала назву «Перлина Сходу».
На завершення екскурсії - прогуляємося по
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Нанкінлу, центральній вулиці Шанхая.

ВІЛЬНИЙ ДЕНЬ У ШАНХАЇ
Сьогодні ви не обтяжені екскурсійними програмами і балакучими гідами. Після сніданку
вільний день.

-

День Рекомендуємо:
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• Прогуляйтеся по набережній Вайтань
• Відвідайте океанаріум
• Зайдіть до Храму Нефритового Будди
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ПРОЩАННЯ З ПІДНЕБЕСНОЮ
Наша велика добігає кінця. Сьогодні ми відлітаємо додому, знайшовши у Китаї нових друзів і
нову мудрість.
Україна, Київ, вул. Гоголівська, 39, оф. 2
тел.: +380 44 3615255, +380 68 1987874
On-line бронювання: www.euroways.com.ua

Вартість: 1190 USD
Включає:








Проживання в готелях 4 *
Російськомовні гіди і трансфери по
програмі
Внутрішні залізничні переїзди: Лоян Сіань (сидячі місця, другий клас). СіаньСучжоу і Пекін-Лоян (ніч у 4-х місному
купе)
Вхідні
квитки
та
екскурсійне
обслуговування по програмі
Харчування сніданок + обід, крім днів із
залізничними переїздами
Страховка (до 65 років)

Додатково:





Міжнародний переліт (від 850 USD)
Віза до Китаю - 120 USD
Особисті витрати
Чайові гідам та водіям

