Experiențe culturale
CHINA & TIBET
Un tur la mare inaltime
Chengdu - Lhasa - Xian -Beijing -Shanghai

Program

1995

De la
€
+ 599 euro (taxe de aeroport)

 Ziua 1. Chengdu
Plecăm din România cu destinaţia Asia. Ajungem în capitala provinciei Sichuan,
considerată poarta de intrate către Tibet. Un număr impresionat de turiști vizitează
Chendgu datorită bucătăriei locale, aparte faţă de cea tradiţională chineză. Vizităm
Templul Qing Yang Gong, cel mai mare și mai vechi din sud-vestul Chinei și locul unde,
potrivit legendelor, a luat naștere taoismul. Mâncăm de seară la un restaurant local și
mergem la hotel.

16 zile - Avion
DATE DE PLECARE 2019:
15.04; 02.09

 Ziua 2. Chengdu - Lhasa (avion)

PREŢUL INCLUDE:
 Zboruri la dus Bucuresti => Chengdu;

Zboruri la retur Shanghai => Bucuresti;
 Zbor direct Chengdu =>Lhasa, companie

locală;
 Zbor direct Lhasa => Xian, companie

locala;
 Bilete de tren de mare viteza: Xian 










Beijing & Beijing – Shanghai;
Transfer aeroport – hotel – aeroport;
Transport cu autocar local conform
itinerariului;
Cazare 13 nopti la hoteluri de 4*: 1
noapte la Chengdu, Mercure Chengdu
North Hotel 4* sau similar 4 nopti la
Lhasa, The Tibet Cang-gyan Lhasa Hotel
4* sau similar 2 nopti la Xian, Grand
Dynasty Culture Hotel 4* sau similar 3
nopti
la
Beijing,Super
House
International 4* sau similar 3 nopti la
Shanghai, Golden River-view Hotel 4* sau
similar;
Pensiune completa: mic dejun, pranz si
cina pe intreg circuitul (mai putin prima
zi doar cina inclusa,ziua 11 doar pranz
inclus) - preparatele servite la mesele
principale au speciﬁc chinezesc, bauturile
nu sunt incluse;
Tururile, vizitele si excursiile din
program;
Asigurare medicala Travel;
Ghizi locali ;
Insotitor de grup roman.

Termen de inscriere: Minim
săptămăni înainte de data plecării.
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După mic-dejun, avem parte de o experienţă care ne va umple de drăgălășenie și
empatie. Vizităm Centrul de Cercetare pentru Reproducerea Ursului Panda Uriaș, fondat
din dorinţa de salvare a acestei specii pe cale de dispariţie, și aflăm mai multe despre
simpaticele animale. După prânz, zburăm spre Lhasa, unde ajungem după lăsarea serii.
„Acoperișul lumii” se află la 3.650 de metri altitudine și ascunde o moștenire culturală și
spirituală incontestabilă.

 Ziua 3. Lhasa
Astăzi vom explora în amănunt Lhasa, principalul oraș al Tibetului, locul de
reședinţă al lui Dalai Lama și cel mai important centru spiritual al budiștilor tibetani.
Numele așezării s-ar traduce drept „Tărâmul Zeilor”. Mergem pe agitata stradă Barkhor,
centrul religios și social din Lhasa, unde vedem deopotrivă comercianţi și călugări care
meditează. Budiștii au construit în apropiere o splendidă și impunătoare mânăstire,
Drepung, probabil cea mai mare din lume. O vedem și noi, apoi ne plimbăm prin cea mai
mare grădină a Tibetului, Norbulingka. Are 274 de camere și 360.000 de metri pătraţi,
numai bune de explorat. După cină, ne retragem la hotel.

 Ziua 4. Lhasa
Începem ziua cu o călătorie de poveste, până la unul dintre cele mai importante trei
lacuri sacre ale Tibetului, Yamdrok. Apa sa se spune că are proprietăţi magice, întinerind
persoanele care o beau și nu numai. Ne bucurăm de culorile intense ale zonei și revenim
în Lasha. Vizităm Templul Jokhang, cel mai important templu budist, unde se află statuia
lui Buddha Sakyamuni la vârsta de 12 ani. Împrejurimile templului sunt de obicei înţesate
cu pelerini care se roagă în genunchi sau înconjurând templul, activităţi la care puteţi lua
parte, dacă vă tentează. Cinăm la un restaurant local și mergem la hotel.

 Ziua 5. Lhasa
După mic-dejun, plecăm la Palatul Potala, reședinţa de iarnă a lui Dalai Lama,
inaugurat în secolul XII de către cel de-al 33-lea rege al Tibetului. Aici se află o mulţime
de colecţii de obiecte sfinte și de mare importanţă culturală, printre care și mormintele
foștilor Dalai Lama și peștera de meditaţie a regelui care a construit palatul. După-amiază
vom vedea Sera, una dintre cele trei mari mânăstiri din Tibet ale sectei budiste. În fiecare
zi, între orele 15 și 17, călugării de aici se strâng în curtea mânăstirii, unde au loc
sesiunile de dezbateri budiste, un obicei străvechi în care credincioșii discută diferite
aspecte religioase și filosofice. Tot aici putem vedea tipografia unde se publică scripturile
religioase, cele trei mandale de nisip și Tabloul lui Buddha realizat pe stânci.
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 Ziua 6. Lhasa - Xian (avion)
NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
 Taxele de aeroport & combustibil zboruri

intercontinentale
si
locale:
599
Euro/persoana (se pot modiﬁca pana la
emiterea biletelor) ;
 Taxa de viza si procesare: 75
Euro/persoana (poate suferi modiﬁcari
pana la momentul aplicarii pentru viza)
 Bacsis pentru soferi si ghizi locali: 50
Eur/persoana (se vor achita insotitorului
de grup, la sosirea in China)
 Intrarile la obiectivele turistice altele
decat cele mentionate in program.

SUPLIMENTE
 Supliment de single 400 €

ACTE NECESARE PENTRU
OBŢINEREA VIZEI:
 2 fotografii (color, recente, de tip
paşaport dimensiuni: 3,5 x 4,5 cm, pe
hârtie lucioasă, cu faţa întreagă, lobul
urechilor vizibil, poziţie serioasă, pe
fundal de culoare deschisă).
 Paşaportul în original valabil cel puţin
încă 6 luni de la data returului din
excursie, care să conţină cel puţin 2 coli
albe;
 Adeverinţă de salariat de la firma
angajatoare cu precizarea funcţiei sau
cupon de pensie;
 Adeverinţă de elev şi certificatul de
naştere, sau în cazul studenţilor este
necesară adeverinţa de student;
 Copie după cartea de identitate;
 Telefon de contact (indicat telefonul
mobil).
 Programare si intalnire de grup la Noul
Centru de Vize pentru China pentru
amprentare (procedura noua prin care,
solicitantii de viza trebuie sa mearga
personal pentru amprentare. In
urmatorii 5 ani, daca aplicantii care
folosesc acelasi pasaport mai aplica
pentru viza la Centrul de Viza pentru
China in Bucuresti, nu este nevoie sa lase
amprente din nou.

Zburăm către Xian, capitala provinciei Shaanxi, odinioară punctul final al Drumului
Mătăsii. Prima oprire va fi Piaţa Turnului cu Clopot, un simbol al orașului, apoi vom merge
pe Strada Musulmană, una dintre cele mai populare artere din Xian. Avem ocazia să
pătrundem în spiritul local la cină, unde mâncăm preparate tradiţionale delicioase.

 Ziua 7. Xian
După mic-dejun, mergem să vedem Armata de Teracotă, una din cele mai mari
descoperiri arheologice ale secolului al XX-lea, numită a opta minune a lumii. Deși multe
dintre statui au fost deteriorate de-a lungul timpului sau vandalizate de cuceritori, acestea
au fost restaurate, spectacolul oferit de miile de soldaţ i din teracotă î n mă rime naturală
fiind unul emoţionant. Î n incintă vom vizita și Muzeul Tră surii de Bronz, dedicat vieţii ş i
meșteșugurilor din acele vremuri. După prânz, petrecem restul zile așa cum dorim,
căutând suveniruri sau lăsându-se cuceriţi de străduţele fermecătoare din Xian.

 Ziua 8. Xian – Beijing (tren de mare viteză)
Prima oprire de azi va fi la Zidurile Orașului Vechi. Parte a patrimoniului universal,
reprezintă unele din cele mai vechi, mai mari și mai bine conservate ziduri orășenești
chinezești. 1781 Guvernul Provincial Shaanxi a hotărât sa restaureze zidul și să
construiască un parc circular, care a devenit oază de liniște și calm pentru localnici și
turiști, deopotrivă. Vedem apoi complexul arhitectural Marea Pagodă a Gâștei Sălbatice,
care domină cu eleganţa sa clădirile moderne din jur și a fost ridicat pentru a proteja cele
657 de scripturi aduse de Călugărul Xuan Zhang. După ce mâncăm de prânz, mergem cu
trenul de mare viteză până în Beijing.

 Ziua 9. Beijing
Capitala Chinei ni se dezvăluie cu șarmantul său melanj între clădirile din perioada
imperială și zgârie-norii impunători. Două universuri paralele și inegale coexistă și atrag
milioane de turiști anual. Facem un tur exterior al Stadionului Olimpic și al Centrului
Naţional Acvatic, apoi mergem într-un loc memorabil, care merită vizitat măcar o dată în
viaţă. Este vorba despre Marele Zid, care șerpuiește pe o lungime de 6.000 de metri și
străbate cinci provincii. Mao Zedung spunea că cel care nu a urcat pe Marele Zid nu e om.
După ce facem fotografii cu panorama impresionantă, care merită văzută măcar o dată în
viaţă, revenim în Beijing. Admirăm Palatul de Vară, reședinţă a familiei regale peste două
milenii, cu a sa grădină imperială și împrejurimi pitorești, care parcă ne poartă în lumea
fabuloasă a tablourilor chineze. Nu încheiem ziua fără două vizite speciale, la un magazin
de jad și la o ceainărie tradiţională chineză. Urmează cina și odihnă, pentru că ne așteaptă
zile pline.

 Ziua 10. Beijing
Începem ziua în orașul în care se spune că nu te plictisești niciodată cu o plimbare
prin sufletul Beijingului, Piaţa Tiananmen, cea mai mare piaţă din lume, care se întinde pe
nu mai puţin de 440.000 de metri pătraţi. După ce vedem o mulţime de clădiri uriașe cu
arhitectură în stil sovietic, mergem să descoperim Orașul Interzis, cea mai mare colecţie
de clădiri antice din China. Cele peste 900 de construcţii au fost incluse în
Patrimoniul Universal și milioane de turiști le vizitează anual. Complexul și-a primit
numele pentru că în el nu aveau acces muritorii de rând. Seară participăm la un inedit
show acrobatic, care ne va încânta prin graţie și măiestrie.

 Ziua 11. Beijing - Shanghai (tren de mare viteza)
După mic-dejun, plecăm să vedem un loc plin de simboluri, unde împăraţii venerau
cerul și se rugau pentru prosperitate. Templul Cerului este format din mai multe clădiri
taoiste ridicate începând cu 1402 și vizitatorii spun că își recapătă pacea după ce vin aici.
Mâncăm de prânz, apoi mergem la gară și plecăm cu trenul de mare viteză spre Shanghai,
cel mai mare oraș din China și unul dintre cele mai puternice centre comerciale ale Asiei,
care ne așteaptă cu peste 600 de zgârie-nori impunători.
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 Ziua 12. Shanghai
NOTE:
 Oferta este calculată pe baza
parităţii EUR/USD de 1/1,2; în
situaţia modificării cu mai mult de
5% a acestei parităţi, agenţia îşi
rezervă dreptul de a ajusta tariful.
 În cazul neobţinerii vizei se reţin
penalizările aferente serviciilor
comandate la momentul aplicării
pentru viză.
 Agenţia îşi rezervă dreptul de a
modifica valoarea taxelor de
aeroport şi a taxei de viză, în cazul în
care valoarea acestora este
schimbată de compania aeriană,
respectiv de Ambasada Chinei;
valoarea exactă a taxelor de
aeroport va fi comunicată cu două
săptămâni înaintea plecării, odată cu
emiterea biletelor de avion.

Un melanj foarte autentic al culturilor, Shanghai ni se descrie plin de viaţă și arome
îmbietoare încă de la primele ore ale zilei. Vizităm minunata Grădină Yuyuan, care
adăpostește iazuri cu pești multicolori, flori superbe, cât și specii de copaci din întreaga
lume. Continuăm cu Templul Chenghuang, ridicat în 1403, și apoi mergem în Shanghai
Financial Center, a treia cea mai înaltă clădire din lume, având aproape 500 de metri
înălţime și 101 etaje. Profităm de panorama surprinzătoare asupra orașului și facem
fotografii cu siluetele futuriste ale clădirilor care au transformat Shanghai într-un
important centru economic, apoi ne retragem la hotel pentru odihnă.

 Ziua 13. Shanghai
Ne deplasăm către Zhujiajiao, oraș situat pe apă, vechi de aproape două milenii.
Asemănarea cu Veneţia este evidentă, iar timpul parcă trece mai lent aici, în ritmul
bărcilor fără motor care străbat canalele decorate de 36 de poduri de piatră. Relaxaţi, ne
întoarcem în Shanghai, unde vizităm Templul Statuilor de Jad ale lui Buddha, î n care sunt
expuse două faimoase statui ale lui Buddha, una din jad alb și una din jad verde. Vom
merge și în căutarea suvenirurilor pe renumita stradă Nanking, iar pe seară seara vei avea
parte de încă o experienţă specială, o croazieră pe Râul Huangpu.

 Ziua 14. Shanghai - Bucuresti
Ne luăm la revedere de la Shanghai, cu promisiunea de a reveni pe meleagurile
mistice ale Asiei, și mergem la aeroport, de unde zburăm spre România. Suntem siguri că
vei duce acasă cele mai preţioase amintiri și cele mai inspirate suveniruri!

TREBUIE SĂ VEZI:
Marele Zid Chinezesc
Construcția uriașă are 6300 km
lungime și peste 2.500 de ani vechime.
Șerpuind pe crestele munților și ale
dealurilor, dar și prin văile adânci,
zidul, prevăzut din loc în loc cu forturi
cu aspect paralelipipedic și turnuri
înalte de apărare, are o înălțime de 12
metri și o lățime de 6,5 metri.

Armata de Teracotă- Xi’an
Povestea Armatei de Teracotă începe
cu împăratul Qin Shi Huang, care a
cerut ridicarea a mii de soldați în
mărime naturală, care să-l păzească și
să-l servească și în viața de apoi, cât și
pentru a aminti lumii de triumful său.
Pe lângă cei 8000 de paznici ai
împăratului, descoperirile de până
acum includ cai și care de război,
muzicieni, acrobați și diferite păsări.

Grădina Yuyuan - Shanghai
Una dintre cele mai frumoase grădini
ale lumii, Yuyuan a fost amenajată în
timpul dinastiei Ming și numele său se
traduce prin „mulțumire”, exact ce
trăiesc vizitatorii superbului colț de
natură. Grădina se remarcă prin flori
multicolore și copaci încântători, dar
și pavilioane, iazuri și stânci străvechi.
Grup minim 20 pers.
Pentru grupuri mai mici de 20 de
persoane (între 15 şi 19 persoane) se
percepe un supliment de 100 €/ pers.

BINE DE ŞTIUT
 Autorităţile vamale îşi rezervă dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul statului a oricărei













persoane care nu prezintă suficientă încredere chiar dacă aceasta a obţinut acordul pentru
obţinerea vizei turistice. Agenţia de turism nu poate fi făcută răspunzătoare pentru astfel de
situaţii ce nu pot fi depistate anterior plecării. Turistul îşi asumă riscurile de a-i fi refuzată
intrarea şi de aceea este obligat să informeze agenţia asupra oricărui incident petrecut
vreodată în afara graniţelor României, precum şi asupra oricărei tangenţe pe care o are cu
statele în care are loc desfăşurarea programului.
Minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să iasă din ţară: să
călătorească cu cel puţin un adult însoţitor; să aibă asupra lor acordul ambilor părinţi (sau al
părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la notariat; adultul care-i însoţeşte, în cazul în care
acesta nu este unul dintre părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe care să-l prezinte la
frontieră).
Programul acţiunii poate fi modificat de către conducătorul de grup, ca ordine de
desfăşurare sau se pot înlocui unele obiective sau hoteluri în funcţie de anumite situaţii
speciale.
Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficială pentru tarile tranzitate.
Obiectivele menționate în tururile panoramice cu autocarul se vizitează doar pe exterior.
Distribuţia camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia; problemele legate de
amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de către turist direct la recepţie, asistat de
însoţitorul de grup.
Pentru anumite facilităţi din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe
suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); în momentul sosirii la hotel solicitaţi
recepţionerului să vă informeze cu exactitate asupra lor.
Autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va achita de către
turişti la recepţia hotelurilor.

 Agenţia îşi rezervă dreptul de a schimba compania aeriană cu anunţarea prealabilă a

turiştilor.
 Preţurile sunt valabile pentru un număr limitat de locuri la zbor, după epuizarea cărora,

turiştii vor putea să îşi dea acceptul pentru achitarea diferenţei de tarif faţă de preţul din
ziua achitării pachetului turistic.
 Aşezarea în autocarele / microbuzele folosite în program se face în ordinea înscrierii,
începand cu bancheta a doua ;
 Se acceptă partaj în cameră dublă la înscriere, iar dacă nu se închide, se va plăti suplimentul
de single.
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A

B

C

D

PELLERIN PLUS

BEST DEAL
Reducere 150 €

PROMO
Reducere 100 €

STANDARD +
Reducere 50 €

2195 €

1995 €

2095 €

2145 €

+ 599 € (taxe de aeroport)

+ 599 € (taxe de aeroport)

+ 599 € (taxe de aeroport)

+ 599 € (taxe de
aeroport)

PRET DE PERSOANA IN CAMERA DUBLA
Avans 25% la înscriere;
Diferenţa de plată până la 35
de zile înainte de data
plecării;
 GRATUIT - asigurare
medicală premium;
 GRATUIT – transfer privat
dus – întors la Aeroportul
Otopeni pentru turiştii cu
domiciliul în Bucureşti sau
GRATUIT transfer dus –
întors, din oraşul tău către
Aeroportul Otopeni;
 GRATUIT – înfoliere bagaj în
Aeroportul Otopeni (1 piesă
de persoană)
 ATENTIE! LOCURI
LIMITATE!










Avans 50% la înscriere;
Diferenţa de plată pâna la 60
de zile înainte de data
plecării;
Nu se cumulează cu alte
reduceri;
Oferta este valabilă până la
30.01.2019;
ATENTIE! LOCURI
LIMITATE!








Avans 30% la înscriere;
Diferenţa de plată până
la 60 de zile înainte de
data plecării;
Nu se cumulează cu
alte reduceri;
Oferta este valabilă
până la 28.02.2019.
ATENTIE! LOCURI
LIMITATE!






Avans 25% la
înscriere;
Diferenţa de plată
până la 35 de zile
înainte de data
plecării;
Nu se cumulează cu
alte reduceri;

SUPLIMENTE
 Supliment de single 400 €

Vă mulțumim că ați petrecut o vacanță superbă alături de Christian Tour!
Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii.
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