CHINY POŁUDNIOWE I WYSPA HAJNAN —
WYJAZD INDYWIDUALNY, OD 2 OSÓB
Cena: 3600 USD (wyjazd w dowolnym terminie)

CENA OBEJMUJE:
przejazdy mikrobusem oraz przeloty wewnętrzne zgodnie z programem
zakwaterowanie w hotelach 3*/4* w pokojach 2-osobowych
śniadania i kolacje z wliczoną jedną szklanką napoju
opiekę anglojęzycznych przewodników lokalnych
wizę do Chin
ubezpieczenie (KL, NNW, bagaż)

CENA NIE OBEJMUJE:
przelotu międzynarodowego na trasie Warszawa – Guangzhou – Warszawa (z
przesiadką) – cena od 2300 PLN
biletów wstępu (ok. 250 USD)
ew. opłat za ﬁlmowanie lub fotografowanie
zwyczajowych napiwków (ok. 4 USD dziennie)
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 13 PLN/os.
(zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w
sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny)

Program:
1. DZIEŃ: Warszawa – Guangzhou
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im. F. Chopina w Warszawie – hala
odlotów przy stanowisku Opal Travel. Przelot do Guangzhou.
2. DZIEŃ: Guangzhou
Przylot do Guanzhou. Transfer do hotelu i odpoczynek po przelocie. Jesteśmy w dawnym
KANTONIE, współczesnej metropolii, która przez stulecia była miejscem, gdzie rodziły się

rewolucje i najważniejsze zmiany w Chinach a także… słynna na całym świecie KANTOŃSKA
KUCHNIA. Odwiedzimy tu m.in. liczącą ponad 1400 lat Świątynię Sześciu Banianów – wysoką
na 55 m. pagodę, która konstrukcją przypomina delikatny kwiat lotosu.
3. DZIEŃ: Guangzhou – Kunming
Śniadanie. Transfer na lotnisko i przelot do KUNMING. Transfer do hotelu, czas wolny.
Jesteśmy w stolicy fascynującej prowincji Yunnan. KUNMING nazywany jest „miastem
wiecznej wiosny” – położony na wysokości 2000m n.p.m. w otoczeniu niemal tropikalnych
lasów pozwala odetchnąć świeżym, górskim powietrzem. YUNNAN słynie ze swoich
krajobrazów – gór i lasów, które, z dala od wielkich miast, zamieszkuje wiele plemiennych
społeczności.
4. DZIEŃ: Kunming – Skamieniały Las – Kunming
Śniadanie. Przejazd do SKAMIENIAŁEGO LASU (UNESCO) – największego na
świecie skupiska fascynujących form krasowych. Wyrastające niczym skamieniałe drzewa z
ziemi skały tworzą fantastyczne formy, przypominające zwierzęta i rośliny oraz tworząc liczne
łuki i mosty. Odwiedzimy też jedną z lokalnych wiosek, gdzie możemy obejrzeć pełen kolorów
i dynamicznych tańców spektakl wykorzystujący lokalne tradycje (za dopłatą).
5. DZIEŃ: Kunming – Dali
Po śniadaniu przejazd do DALI, antycznego miasta, którego tradycja sięga ponad 1200 lat
wstecz. Malowniczo położone nad jeziorem Erhai jest domem licznej społeczności BAI, która
prowadzi tu spokojny tryb życia. Ich charakterystyczne białe stroje łatwo zauważyć na ulicach
miasta, a wyjątkowy zwyczaj połowu ryb z użyciem kormoranów to nie lada widok.
6. DZIEŃ: Dali
Po śniadaniu wizyta w miasteczku XIZHOU, gdzie kultura ludu BAI jest najlepiej widoczna –
liczne zdobienia w drewnie zdobiące okoliczne domy są wizytówką tutejszych snycerzy.
Wizyta w Zoucheng Bai, gdzie podejrzymy, jak przygotowywane są delikatne, tradycyjne dla
tego regionu tkaniny. Na koniec zwiedzania czeka nas relaksujący rejs łodzią po jeziorze
ERHAI – idealna okazja by podziwiać otaczający jezioro górski krajobraz.
7. DZIEŃ: Dali – Lijiang
Po śniadaniu przejazd do LIJIANG (UNESCO) – miasta, którego wąskie, uliczki, liczne kanały i
tradycyjne domy o malowniczo powyginanych dachach tworzą fascynującą plątaninę.
Odwiedzimy najważniejsze miejsca tego uroczego miasta, m.in. Plac Sifang, którego
zabudowa to prawdziwa esencja chińskiej architektury.
8. DZIEŃ: Lijiang – Shuhe – Jezioro Czarnego Smoka – Lijiang

Śniadanie. Dziś czeka nas zwiedzanie najpiękniejszych zakątków Lijiang – przejedziemy do
niewielkiego SHUHE – miniaturę swego większego sąsiada i domem ludu DONGBA, a także
nad Jezioro Czarnego Smoka, w którego wodach odbija się szczyt Śnieżnej Góry Jadeitowego
Smoka. Odwiedzimy też najstarszą świątynię w Yunnanie, której otoczenie to „cztery skarby”:
kwiat śliwy dynastii Tang, cyprysy dynastii Song, krzewy herbaciane i grobowce dynastii
Ming.
9. DZIEŃ: Lijiang – Śnieżna Góra Jadeitowego Smoka – Lijiang
Po śniadaniu czeka nas wyprawa w okolice Śnieżnej Góry Jadeitowego Smoka – słynącej z
piękna i niedostępności. Jeśli pogoda nam pozwoli, wjedziemy kolejką kablową na punkt
widokowy, skąd będziemy mogli podziwiać wspaniały krajobraz. W tle górskiej panoramy
możemy też obejrzeć prawdziwy musical w plenerze – „Impresje Lijiangu” oparte na lokalnym
folklorze (za dopłatą).
10. DZIEŃ: Lijiang – Wąwóz Skaczącego Tygrysa – Zhongdian
Po śniadaniu przejedziemy do Zhongdian, po drodze odwiedzając słynny WĄWÓZ
SKACZĄCEGO TYGRYSA – jeden z najgłębszych i najbardziej spektakularnych na świecie.
Zatrzymamy się też w DUKEZONG – historycznym mieście położonym na JEDWABNYM
SZLAKU, zamieszkiwanym przez społeczność tybetańską. Przejazd do Zhongdian, i nocleg.
11. DZIEŃ: Zhongdian
Śniadanie. Wizyta w klasztorze Sonzalin – największej buddyjskiej świątyni w prowincji
Yunnan. Następnie chwila relaksu na malowniczych łąkach Napahai, które każda pora roku
ubiera w inne, powalające intensywnością kolory.
12. DZIEŃ: Zhongdian – Sanya
Po śniadaniu przejazd na lotnisko i przelot do Kunming, a następnie transfer na wyspę
HAINAN, zwaną „Chińskimi Hawajami”. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i czas wolny.
13. DZIEŃ: Sanya
Po śniadaniu odwiedzimy Tropikalny Las ZATOKI YALONG, którego górzyste, porośnięte
gęstym tropikalnym lasem tereny zachęcają do krótkich, relaksujących spacerów oraz lokalną
atrakcję kulturową – Strefę Rdzennej Kultury Ganza. Czas wolny. Nocleg.
14. DZIEŃ: Sanya
Po śniadaniu czeka nas wyprawa na koniec świata – rejon wyspy słynący z pięknej tropikalnej
scenerii, bogatej kultury i tradycji. Odwiedzimy też prawdziwą ciekawostkę – jedyny na
wyspie prawdziwie wiktoriański ogród. Czas wolny. Nocleg.

15. DZIEŃ: Sanya – Guangzhou
Śniadanie. Przejazd na lotnisko, przelot do Guangzhou. Transfer do hotelu. Dziś odwiedzimy
okolice majestatycznej góry BAIYUN oraz punkt widokowy SHAMEEN, słynący ze wspaniałych,
roztaczających się z niego krajobrazów. Czas wolny. Nocleg.
16. DZIEŃ: Guangzhou – Warszawa
Po śniadaniu transfer na lotnisko i wylot do Warszawy.
17. DZIEŃ: Warszawa
Przylot do Warszawy.

