
Rundrejse til Kina • Oplev Beijing og Den Kinesiske Mur inden dagstoget bringer os i 
ekspresfart til hyggelige kanalbyer og det moderne Shanghai 

Denne Kina rejse starter i Beijing, hvor vi skal opleve nogle af landets absolut største kulturelle seværdigheder, 
som Den Forbudte By, Den Himmelske Freds Plads og Den Kinesiske Mur, i og omkring, hovedstaden Beijing. 

Fra landets hovedstad og kulturelle centrum, tager vi med højhastighedstog til Shanghai, hvor gammel kinesisk 
historie mødes med højteknologisk fremgang. Men i modsætning til så mange andre rejsebureauer, har vi valgt 
at køre med dagstog og ikke med nattog. På den måde får vi, også set en stor del af den flotte kinesiske natur 
når vi  i dagslys suser gennem landskabet med mere end 300 kilometer i timen. Men udover at opleve metropo-
len Shanghai, bevæger vi os også uden for storbyen til området med de mange hyggelige kanalbyer med buede 
stenbroer, brostensbelagte gader og små smalle kanaler, hvorpå vi skal på en skøn sejltur. Turen byder på mange 
spændende oplevelser med dansk rejseleder, men der vil også være tid til oplevelser på egen hånd.
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DAG 1 · DANMARK 
Afrejse fra København til Kinas hovedstad, Beijing
Midt på aftenen sætter vi os til rette i SAS-flyet, som skal bringe 
os direkte til Kinas hovedstad, Beijing. 
Der er denne dag inkluderet forplejning på flyet mellem Køben-
havn og Beijing.

DAG 2 · BEIJING
Ankomst til Kina, Det Olympiske Stadion og velkomstmiddag 
Sidst på formiddagen lander vi i Beijings internationale lufthavn, 
og efter indrejseformaliteterne tager vi straks hul på vores om-
fattende og spændende udflugtsprogram. 
Første stop er parken foran det imponerende Bird Nest Stadium. 
Som navnet antyder, har det topmoderne stadion form som en 
enorm fuglerede. 
Det var på dette stadion, at atleterne kæmpede om medaljer ved 
De Olympiske Lege i 2008. Fuglereden har plads til 80.000 til-
skuere og er med et skelet på 110.000 tons stål blandt verdens 
største stålkonstruktioner. Byggeriet tog fem år og anslås at 
have kostet omkring 2,5 milliarder kroner. Inden vi kører til vores 
hotel, ser vi også den nye nationale vandsports-arena, der pga. sit 
design, også kaldes ”Isterningen”.
Der er denne dag inkluderet forplejning på flyet, let frokost og 
velkomstmiddag.

DAG 3 · BEIJING
Kejserudflugten – Den Himmelske Freds Plads, Den Forbud-
te By, Kulhøjen, Byplanmuseet, Himlens Tempel og Peking 
Opera
Dagen i dag står i kejsernes tegn. Første stop bliver på Den Him-
melske Freds Plads, eller Tian An Men-pladsen, som den hedder 

på kinesisk. Den Himmelske Freds Plads er med sine 40 ha blandt 
de største offentlige pladser i verden. Den blev anlagt 1651 og 
udvidet til sit nuværende omfang i 1958, samtidig med at der 
midt på pladsen blev rejst en 36 meter høj obelisk med motiver 
af ”Folkets Helte” i kampen mod at befri Kina. Omkring, og på 
pladsen, finder man bl.a. kinesernes parlament, Folkets Store Hal, 
historiske bygninger, mausoleet for den store landsfader Mao og 
det kejserlige palads, Den Forbudte By. Der bliver lidt tid til at gå 
rundt på pladsen på egen hånd, inden vi mødes foran det store 
billede af formand Mao over Den Himmelske Freds Port. Samme 
sted som Mao udråbte Folkerepublikken Kina i 1949. 

Kejserpaladset, Den Forbudte By, ligger lige nord for Den Himmel-
ske Freds Plads. Her, inde bag de tykke røde mure, boede og le-
vede landets skiftende kejsere gennem næsten 500 år med hele 
deres hof af eunukker, konkubiner og tjenestepiger, beskyttet 
af kejserens livgarde, frem til 1912, hvor den sidste kejser Puyi 
abdicerede fra magten. Han beholdt dog sin titel og var tvunget 
til at leve i byen indtil 1924, hvor han blev afsat som kejser. I al 
den tid var almindelige borgere forment adgang til den kejserlige 
by, medmindre de var meldt i forvejen, i lovligt ærinde eller var 
indbudt af hoffet. Trodsede man forbuddet, blev man et hoved 
kortere. 

Sådan er det heldigvis ikke længere, og vi er velkomne til at krydse 
broen til paladset og opleve den prægtige by, som datidens kine-
sere måtte nøjes med at fantasere om. Paladset havde nærmest 
karakter af en lille by og skulle efter sigende omfatte ikke mindre 
end 9999 rum. Vi besøger ikke alle, men har derimod god tid til 
at vandre gennem lange korridorer og over paradepladser til Den 
Højeste Harmonis Hal. Dette var hjertet i det kinesiske rige, for 
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det var i denne vældige bygning med de tykke, røde mure og de 
svungne gule tegltage, at dragetronen stod. Det var herfra Him-
lens Søn udstedte dekreter og love, der havde gyldighed i selv de 
mindste af rigets byer tusindvis af kilometer borte. 
Der var også love, som kun gjaldt borgerne i Beijing. For eksempel 
befalede kejseren, at ingen bygninger i Beijing måtte være højere 
end murene omkring den kejserlige by. Først efter at den sidste 
kejser blev styrtet, blev der bygget højere. Vi spadserer gennem 
smukke haver med krogede træer og store kar til konkubinernes 
kvarter, der ligger tæt på kejserens private gemakker. På den 
måde kunne de let tilkaldes, hvis Himlens Søn havde kræfter til-
bage efter en lang arbejdsdag. Undervejs lytter vi til beretninger 
om magtfulde børnekejsere, intrigante eunukker, mord på konku-
biner og meget, meget mere. 

Lige nord for Den Forbudte By ligger Kulhøjen, en gammel kejser-
lig park, som består af jord, der blev gravet væk for at skabe pa-
ladsets voldgrave. Fra toppen er der en fantastisk udsigt over det 
kejserlige palads og den centrale del af Beijing. I godt vejr mødes 
ældre kinesere for at spille kort, synge eller danse. 

Senere besøger vi byplanmuseet få hundrede meter fra Den Him-
melske Freds Plads. Det er ikke et kedeligt og støvet museum, for 
her er alt det nyeste inden for teknologi taget i brug, så man på 
en spændende og overskuelig måde kan få et godt overblik over 
Beijings historie og byens udvikling og forvandling.

Sidste stop på dagens udflugt er ved byens vartegn, Himlens 
Tempel, der er det bedst bevarede af de mange templer og offer-
steder, som tidligere lå omkring det gamle Beijing. I kejsertidens 
Kina mente man, at dette var universets centrum, og to gange 
om året drog kejseren hertil for at bede til de himmelske guder og 
forfædre. Årets første besøg blev aflagt for at bede om en god 

høst, og årets andet besøg skete, når høsten var i hus. Templet 
er bygget i træ helt uden brug af søm, og på en terrasse af hvid 
marmor hæver det cirkelrunde tempel sit blåt-glaserede tegltag 
mod Beijings himmel. Indenfor i templet findes mange af de tavler 
af forfædre, røgelseskar og musikinstrumenter, som blev brugt, 
når kejseren kom for at bede til Himlens Søn.

Tilbage på hotellet er der tid til et lille hvil inden der om aftenen 
er mulighed for at komme ind og se, og ikke mindst høre Beijing 
Opera. Den må endelig ikke forveksles med vores egen form for 
opera, det er nemlig en besynderlig blanding af sang, dans, mimik, 
tale og akrobatik.

Ønsker man ikke at deltage på dagens udflugt er dagen til fri dis-
position og oplevelser på egen hånd. Rejselederen giver naturlig-
vis gerne gode råd og idéer til aktiviteter. 
Der er denne dag inkluderet morgenmad samt frokost og aftens-
mad på udflugten.

DAG 4 · BEIJING
Udflugt til Den store Mur – Cloisonné fabrik, Ming-gravene, 
Åndealléen og Den Store Kinesiske Mur ved Mutianyu
En hel dag med masser af sightseeing. Turen går først til en fa-
brik, hvor vi ser, hvordan man laver cloisonné. Cloisonné er nav-
net på en form for kinesisk emaljearbejde, der kan spores tilbage 
til det 13. århundrede. Det er et tidkrævende stykke arbejde at 
belægge de mange vaser og fade med kobbertråd i fantastiske 
mønstre. De komplicerede mønstre bliver senere dekoreret med 
overdådige farver inden det hele til sidst brændes og poleres.

Turen fortsætter til området, hvor 13 af de 16 Ming-kejsere lig-
ger begravet. Det er nøje udvalgt efter ældgamle principper, hvor 
gravene er omkranset af bjerge mod nord, øst og vest, hvilket gør 
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det nærmest umuligt for de onde ånder, der kommer med vin-
den fra nord, at trænge ind og forstyrre kejsernes gravfred. Vejen 
fra syd er derimod åben, men den bevogtes af en æresgarde af 
stenfigurer. Nogle forestiller generaler, andre embedsmænd. De 
har selskab af løver, kameler, elefanter og kinesiske fabeldyr. Vi 
vandrer ad ”Åndevejen” og begiver os siden til Chang Lings grav, 
hvor kejser Yong Le, der var den tredje kejser af Ming-dynastiet, 
ligger begravet. Yong Le var manden, der gjorde Beijing til hoved-
stad, og det var på hans befaling, at Den Forbudte By og Himlens 
Tempel blev opført.

Oven på de mange indtryk er det nu tid til frokosten, som nydes 
på en lokal restaurant. Vi får hvilet benene og tanket lidt ny ener-
gi inden eftermiddagens nye oplevelser.

Det er uden tvivl enhver Kina-rejsendes drøm at bestige Den 
Kinesiske Mur der er beliggende i bjergene nord for Beijing – en 
drøm, der virkeliggøres på den sidste del af denne dags udflugt. 
Den mægtige mur strækker sig gennem landet fra Kinas østkyst 
til langt ind i Gobiørkenen og er med rette en af verdens mest 
berømte bygningsværker. Oprindelig blev den mere end 6.000 
kilometer lange mur opført som værn mod mongolske nomade-
stammer. Byggeriget blev påbegyndt efter ordre fra Kinas første 
kejser Qin Shi Huangdi og en arbejdsstyrke på omkring 300.000 
mand knoklede dag og nat i 10 år på at fuldføre projektet. Nogle 
var soldater. Andre var tvangsudskrevne bønder. 
Vi besøger Den Kinesiske Mur ved Mutianyu-sektionen. Denne 
sektion er beliggende i smukke bjergrige omgivelser ca. to timers 
kørsel nord for Beijing. Der er også mange andre turister her, men 
Mutianyu er ikke nær så besøgt som Badaling-sektionen hvor de 
fleste turister tager til. Det gør at vi i mere fredelige omgivelser 
kan nyde synes af den lange mur, der bugter sig i bjergene så 
langt øjet rækker. Når vi har set os mæt på det storslåede land-

skab og muren som kilometer efter kilometer følger de stejle 
bjergrygge for til sidst at fortabe sig i horisonten, sættes kursen 
tilbage mod vores hotel i Beijing.

Ønsker man ikke at deltage på dagens udflugt er dagen til fri dis-
position og oplevelser på egen hånd. Rejselederen giver naturlig-
vis gerne gode råd og idéer til aktiviteter. 
Der er denne dag inkluderet morgenmad samt frokost og aftens-
mad på udflugten.

DAG 5 · BEIJING
Udflugten Beijings dagligdag – Sommerpaladset, cykeltaxi, 
de oprindelige beboelseskvarterer, Himlens Tempel og 
Peking And
Vi begiver os til den nordvestlige del af Beijing for at besøge 
Sommerpaladset. I århundreder fungerede stedet som sommer-
bolig for Kinas skiftende kejsere, og her, ved bredden af den kun-
stigt skabte Kunming-sø, søgte de tilflugt for sommerens støv og 
varme inde i Beijing. Her knejser pagoder med svungne gule tage 
fra toppen af fyrretræsklædte bjerge i fællesskab med kunstfær-
digt overdækkede gangstier, der snor sig gennem parken til pavil-
loner og svungne broder, som alle spejler sig i søens blanke vand. 
Der er ikke noget at sige til, at især enke-kejserinde Cixi havde et 
nært forhold til paladset og de smukke rolige omgivelser. Dog er 
det så som så med freden i den nu offentligt tilgængelige park. 
Men skønheden og den tidløse atmosfære er stadig til stede. 

Senere begiver vi os ned ad de små snævre gader i Beijing, for at 
besøge de berømte hutonger, som er traditionelle boligkvarterer 
bygget dengang, man stadig overholdt reglen, om ikke at bygge 
højere end kejserpaladsets mure. Både her og i parkerne kommer 
man tæt på den enkelte kinesers hverdag.
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Vi sætter os godt til rette i de ventende cykeltaxier, som skal 
bringe os til et af de ældste boligkvarterer i Beijing. Vi kører med 
gennem de smalle gader, der flankeres af traditionelle lave gård-
havehuse, som kineserne har døbt hutong. Ordet ”hutong” stam-
mer fra det mongolske ord ”hottog”, som betyder brønd. Det gi-
ver god mening, for de gamle huse er nemlig bygget op omkring 
de brønde, som mongolerne gravede for at skaffe vand til deres 
heste. For at beskytte sig mod tyveknægte byggede beboerne 
deres huse tæt op ad hinanden, og efterhånden opstod de smalle 
gader, vi ser i dag. 

Vi besøger en familie og ser, hvordan de bor og lever, og hører om 
deres hverdag, og hvordan der er at bo i de oprindelige beboel-
seskvarterer, som oftere og oftere må vige pladsen for moderne 
byggerier. Senere går vi på opdagelse mellem boderne på kvarte-
rets marked. 

Næste stop er ved byens vartegn, Himlens Tempel. Templet lig-
ger i en park og er det bedst bevarede af de mange templer og 
offersteder, som tidligere lå omkring det gamle Beijing. I kejser-
tidens Kina mente man, at dette var universets centrum, og to 
gange om året drog kejseren hertil, for at bede til de himmelske 
guder og forfædre. Årets første besøg blev aflagt for at bede om 
en god høst, og årets andet besøg når høsten var i hus. Templet 
er bygget i træ helt uden brug af søm, og på en terrasse af hvid 
marmor hæver det cirkelrunde tempel sit blå-glaserede tegltag 
mod Beijings himmel. Indenfor i templet findes mange af de for-
fædre tavler, røgelseskar og musikinstrumenter, som blev brugt, 
når kejseren kom for at bede til Himlens Søn.

Dagens sidste stop er ved Hongqiao markedet, eller Perlemarke-
det som det også kaldes, er et af Beijing mest kendte og spæn-
dende markeder, der på trods af navnet sælger alverdens ting. 

Fordelt på seks etager tilbydes alt hvad hjertet begærer. Lige fra 
ting man nemt kan undvære til elektronik, tøj, lædervarer, perler 
og smykker. Lige bag ved Perlemarkedet ligger legetøjsmarkedet 
hvor der ligeledes er mulighed for at kaste sig ud i forhandlingens 
kunst når der skal købes nyt legetøj med hjem til børnene eller 
børnebørnene.

Om aftenen sætter vi punktum for vores ophold i Beijing med en 
af Kinas kulinariske oplevelser, når vi sætter os til bords på for 
at smage den berømte Peking and. Mange timers forberedelse er 
gået forud, før det sprøde andeskind- og kød kan serveres med 
små tynde pandekager, hoisin-sauce og friske forårsløg. 
Der er denne dag inkluderet morgenmad samt frokost og aftens-
mad på udflugten.

DAG 6 · SHANGHAI
Højhastighedstog gennem Kinas smukke landskab og an-
komst til Shanghai
Efter morgenmad på hoteller forlader vi i bogstaveligste forstand 
Beijing i ekspresfart. For sidst på formiddagen sætter vi os til 
rette i det højhastighedstog, som med mere end 300 kilometer 
i timen skal bringe os fra kulturskattene i, og omkring Beijing, til 
metropolen Shanghai. 1.318 kilometer som bliver tilbagelagt på 
ca. fem timer. Flere andre rejsebureauer inkluderer også denne 
togtur, men oftest er det med nattog for at spare en hotelnat. 
Vi har valgt et dagstog, så man samtidig med at man slapper af, 
også kan nyder den smukke kinesiske natur i dagslys. Frokosten 
består i dag af en medbragt madpakke som vi spiser i toget. 

Hen på eftermiddagen ruller toget ind på stationen i Shanghai og 
herfra kører vi med bus til vores hotel som er centralt beliggende 
i gåafstand til den gamle havnefront The Bund, og den ca. fem 
kilometer lange indkøbsgade Nanjing Lu.
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Shanghai er i dag en sprudlende multikulturel metropol, hvor gam-
mel kinesisk historie mødes med højteknologisk og finansiel frem-
gang. Forlader man hovedgadernes skinnende facader og begiver 
sig ind i labyrinten af smøger, vil man dog hurtigt opleve, at der 
også findes et andet Shanghai. Et gammelt og uforandret Shang-
hai med lave huse, hvor ældre mænd sidder udenfor og spiller kort 
med naboen, alt imens den liflige duft fra de mobile gadekøkkener 
breder sig.
Der er denne dag inkluderet morgenmad, frokost på toget og af-
tensmad.

DAG 7 · SHANGHAI
WFC Tower, Shanghai Museum, havnerundfart, Det kinesi-
ske kvarter, Yuyuan-basaren The Bund og Akrobatik show 
(tilkøb) 
Dagens udflugtsprogram starter med at vi danner os et overblik 
over storbyen. Og hvor gør man så det? Naturligvis fra toppen af 
Shanghais højeste bygning, WFC Tower, der er beliggende i byens 
finansielle bydel. Når man står her og skuer ud over millionbyen, 
kan det være svært at forstå, at Shanghai for 200 år siden blot 
var en lille fiskerby. Den ideelle beliggenhed ved Huangpu-floden 
har imidlertid betydet, at byen udviklede sig til den sydende me-
tropol, den er i dag.

Senere besøger vi Shanghai Museum. Museets bygninger er for-
met som en kinesisk bronze urne, og dette fantastiske bygnings-
værk stod færdig i 1996, og gør op med fortidens kinesiske mu-
seer. Væk er lange gange og halvkedelige udstillinger. I stedet er 
opført en arkitektonisk perle, som er kendt for sin imponerende 
samling af kinesisk kunst inden for bl.a. kinesiske malerier, kalli-
grafi og skulpturer i bronze og keramik. 

Huangpu-floden er næste stop på vores færd, hvor vi skal på en 

afslappende sejltur i en af verdens største havne og nyde udsig-
ten til den travle havnefront med alle dens nybyggerier, værfter, 
skibstrafik osv., osv.

Turen fortsætter mod den gamle bydel, der populært kaldes ”Chi-
na Town”. Det kan forekomme besynderligt at tale om et kinesisk 
kvarter i Shanghai, men forholdene i bydelen var engang så kum-
merlige, at ingen udlændinge havde lyst til at bo der. Affaldet flød 
i gaderne, og luften var fuld af røgen fra de mange opiumsbuler. 
I dag er der ryddet op, og China Town er blandt de mest atmo-
sfærefyldte områder i byen. Her kan vi vandre ad en sand labyrint 
af smalle gader, hvor vasketøjet hænger på tværs, som farverige 
guirlander, og åbne døre tillader et kig ind i de gamle huse. Midt i 
denne bydel besøger vi Yuyuan, Glædens Have. 

Så længe nogen kan huske, har den smukke kinesiske have fra det 
16. århundrede været et socialt samlingssted, og både familier 
og unge kærestepar valfarter til de små søer og pavilloner, for at 
nyde roen midt i storbyen. Det er også her vi finder Yuyan-basa-
ren, hvor der er mulighed for at købe et hav af kinesiske produkter, 
lige fra kunst og souvenirs til kinesiske delikatesser. Midt i en sø i 
basarområdet ligger Wuxintins te-hus, hvor man kan nyde en kop 
te inden turen fortsætter. 

Sidste stop på dagens udflugt er Shanghais berømte havnefront, 
The Bund, hvor imponerende bygninger, som en række af verdens 
førende banker og handelshuse lod opføre i 20’erne og 30’erne 
ligger til den ene side. Til den anden side glider store fragtskibe 
og tungtlastede pramme forbi på floden. På selve promenaden 
myldrer det af liv fra tidligt til sent. Solen er knapt stået op, før de 
første er i gang med at dyrke tai-chi. 

Op ad formiddagen afløses de af turister, forretningsfolk med 
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madpakker og postkortsælgere. Når mørket falder på, og byens 
lys tændes, overtages The Bund af unge kærestepar og grupper 
af velklædte mænd og kvinder, der mødes for at danse engelsk 
vals og promenere langs vandet.

Om aftenen er der mulighed for at deltage i et arrangement, som 
inkluderer middag og et show med byens verdensberømte og smi-
dige akrobater.
Der er denne dag inkluderet morgenmad og frokost samt aftens-
mad på tilkøbsturen.

DAG 8 · SHANGHAI
Udflugten Den Store Kanal – Kanalbyen Tong Li, Medita-
tionshaven, sejltur på kanalerne eller oplevelser på egen 
hånd
Dagen i dag er til fri disposition, eller man kan tage med på en 
heldagstur til Kanalbyen Tong Li.

Efter morgenmad på hotellet kører vi til den lille by Tong Li, der 
er præget af kanaler og gamle huse. Her går vi en tur gennem de 
hyggelige brostensbelagte gader, der gennemkrydses af små ka-
naler og buede stenbroer. Det er også her vi besøger den smukke 
og velholdte have, Meditationshaven. De mange kanaler i dette 
område står alle i forbindelse med ”Den Store Kanal”. Kanalen der 
strækker sig fra Beijing i nord til Hangzhou i syd, var i århundreder 
en af landets vigtigste færdselsårer. Den er 1.800 kilometer lang 
og udgravet ved håndkraft på ordre af skiftende kejsere. 

Senere tager vi på en sejltur ad disse små kanaler. Selvom de ikke 
længere bruges til transport over lange afstande, er kanalerne 
i området stadig stærkt benyttet af fladbundede pramme, der 
fragter alt fra store olietønder til årets rishøst.

Sidst på eftermiddagen er vi tilbage i Shanghai hvor aftenen er til 
fri disposition.
Der er denne dag inkluderet morgenmad og frokost på udflugten.

DAG 9 · SHANGHAI
Tai Chi på havnefronten, oplevelser på egen hånd og afskedsmid-
dag
I den tidlige morgenstund kan de morgenfriske tage med ned til 
havnefronten, The Bund, hvor man hver morgen kan opleve et fan-
tastisk folkeliv, hvor især den ældre generation dyrker gymnastik, 
folkedans, Tai Chi, kortspil, korsang, badminton og drageflyvning.

Tilbage på hoteller får vi morgenmad, hvorefter resten af dagen 
er afsat til, at man på egen hånd kan søge sit helt eget eventyr i 
byens gader. Rejselederen er naturligvis behjælpelig med forslag 
og gode råd til hvordan man kan fordrive tiden i en af verdens 
største byer.

Om aftenen mødes vi til afskedsmiddag på en af byens mange 
gode restauranter.
Der er denne dag inkluderet morgenmad og frokost på udflugten.

DAG 10 · DANMARK
Hjemrejse og ankomst til Danmark 
Det er tid at sige farvel – eller på gensyn – med Kina. Midt på da-
gen sætter vi os til rette i flyet mod Danmark, og med kufferten 
fuld af håndfaste minder efter en uforglemmelig rejse til ”Riget 
i Midten”, forventer vi at lande i Københavns Lufthavn først på 
aftenen. 
Der er denne dag inkluderet morgenmad på hotellet og forplejning 
på flyveturen mellem Shanghai og København.



Kontakt: Tlf.: 65 65 65 60
asien@team-benns.com
www.team-benns.com/osten-asien

Der tages forbehold for trykfejl - opdateret  130916-ubn

PRISER PR. PERSON OG AFREJSEDATO

aFREJSE 2014
6. februar kr. 8.990,-

TILLÆG OG TILKØBSUDFLUGTER
Eneværelse kr. 2.190,-

Kejserudfl. & Peking Opera kr. 500,-
Beijings dagligd. & Peking And kr. 500,-
Den Store Mur & Ming-kejsere kr. 600,-
Den Store Kanal kr. 450,-
Akrobatik Show og middag kr. 150,-
(udflugter inkluderer måltider jf. dagsprogram).

BETaLING:
Depositum er kr. 3.000,- pr. person som skal 
indbetales 7 dage efter bestilling. Restbeløb 

betales 60 dage før afrejse.

DELTaGERaNTaL:
Rejsen gennemføres med 

min. 15 deltagere og maks. 32 deltagere.

FORLÆNGELSE OG ÆNDRINGER:
Rejsen sælges som en hel “pakke”, og hvis der ønskes individuelle ændringer, vil 
der ikke være mulighed for refundering af de ydelser, der ikke benyttes. Anden 
hjemrejse kan arrangeres, såfremt der er plads på flyene, og mod et tillæg. 

FORBEHOLD OG ÆNDRINGER:
Der tages forbehold for ændringer i programmet. I samarbejde med vores lo-
kale samarbejdspartnere tilstræber vi altid at afvikle rejsen nøje i henhold til 
programmet, men udefrakommende faktorer kan medføre ændringer og pro-
grampunkter kan risikere at udgå. Endelig skal vi gøre opmærksom på, at alle 
vores rejser løbende revideres og søges forbedret på baggrund af de tilbage-
meldinger, vi modtager efter hver rejse i form af rapporter fra rejseleder og 
kommentarer fra vores gæster. Ved eventuelle ændringer fremsendes et opda-
teret program straks efter disse er foretaget.

REJSENS PRIS INKLUDERER:
•	 Flytransport	nonstop	København	–	Beijing		
 og Shanghai – København med SAS. 
•	 Alle	kendte	skatter	og	afgifter.
•	 Transport,	udflugter	og	entréer	jf.	program.
•	 Indkvartering	i	dobbeltværelse	(v.	2	pers.).
•	 8	nætter	på	gode	turistklassehoteller.
•	 Morgenmad	dagligt.
•	 3x	frokost	og	4x	aftensmad.
•	 Drikkevarer	til	nævnte	måltider	(1	øl/vand).
•	 Engelsktalende	lokalguide.
•	 Dansk	rejseleder.

REJSENS PRIS INKLUDERER IKKE:
•		Sygdomsafbestillingsforsikring.
•		Rejseforsikring.
•		Tilkøbsudflugter	og	evt.	ekstra	arrange	
 menter.
•		Provinstilslutning	(ring	og	hør	nærmere).
•		Visum	til	Kina	(formular	fremsendes	ved		
	 bestilling	af	rejsen).
•		Drikkepenge	til	lokalguider	og	chauffører		
	 (ca.	USD	30-40).
•		Personlige	fornødenheder.
•		Tillæg	for	enkeltværelse.
•		Alt	som	ikke	er	nævnt	under	”rejsens	pris		
 inkluderer”.
•		Reservationsgebyr	på	kr.	95,-	pr.	person.
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Krav til rejsedeltagerne
Alle eventyrlystne, der ønsker at opleve en anderledes og frem-
med kultur i en verdensdel, hvor tingene ikke nødvendigvis er 
som i Danmark, kan deltage på vores rejser. Alle i normal fysisk 
form kan deltage. Rejsen anbefales ikke til gangbesværede.

Tøj og sko 
Vores rundrejser er forholdsvis aktive rejser, så det er vigtigt, at 
tøjet	er	praktisk	og	behageligt.	Shorts	(ikke	for	korte),	sommer-
kjoler, T-shirts og ærmeløse bluser kan for det meste anven-
des, og man skal ikke, som andre steder i Asien, være specielt 
opmærksom på beklædningen når templer og helligdomme 
besøges. Det anbefales at medbringe gode sko, som man kan 
holde ud at gå i og have på det meste af dagen. Det vil også 
være en god idé at medbringe en trøje til evt. kølige aftener og 
til at ”beskytte sig mod” bussens aircondition. Kineserne selv går 
meget afslappede klædt, og der er ingen grund til at medbringe 
aftenkjoler og jakkesæt. Kina følger vores årstider så om vinte-
ren er det vintertøjet, som skal medbringes.

Vaccinationer
Inden rejsen bør du sikre dig, at du har evt. anbefalede eller 
påkrævede vaccinationer. For alle rejser til Kina, kræves det, 
ligesom herhjemme, at man som minimum er vaccineret mod 
stivkrampe og difteri. Herudover anbefales det, at man kontakter 
egen læge eller Danske Lægers Vaccinations Service på www.
sikkerrejse.dk. 

Valuta
Køb	Kinesiske	Yuan	renminbi	i	egen	bank	eller	hos	Forex	og/eller	
medbring kreditkort. Der kan hæves penge de fleste dage. Dan-
ske kroner kan veksles i banker og på få hoteller så det anbefales 
at medbringe US-dollars eller Euro som så veksles til lokal valuta. 

Elektricitet
Kina har 220 volt som i Danmark. Oftest er det også samme 
type stik som i Danmark, men da der findes flere forskellige typer 
stik, tilrådes det at medbringe et adaptersæt med varierende 
valgmuligheder.  

Drikkepenge
I de fleste lande, vi rejser i, udgør drikkepenge-delen hovedpar-
ten af lønnen for de ansatte i turismeindustrien. Drikkepenge 
er noget de ansatte har ret til, men som ingen lov sikrer dem. På 
prissiden har vi angivet et beløb som vi anbefaler. Oftest samles 
drikkepengene ind af den danske rejseleder, som så står for tilde-
lingen til de rette personer. At give drikkepenge er frivilligt, men 
god kutyme.

Mad og drikke
Morgenmaden på hotellerne er både kinesisk og vestlig. Den 
serveres typisk som buffet og består oftest, udover kinesiske 
morgenmad, af æg, brød, smør, marmelade, juice, frisk frugt, kaffe 
og te. Til frokost og aften serveres der varm mad på kinesisk ma-
nér. Det kinesiske køkken byder på smagsretninger der spænder 
fra det helt neutrale til det meget krydrede og stærke. Kernen i 
måltidet er en skål ris hvortil der serveres diverse varme og kolde 
retter indeholdende kød, grøntsager og fisk. Det anbefales at 
man kun drikker vand på flaske.

Praktisk information til rejsen


