CHINY
z Rejsem po Jangcy
14 dni
(samolot)
1 dzień
04:25
06:25 – 08:55
15:10 – 08:25 (+1)

WARSZAWA
Zbiórka uczestników imprezy na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie, strefa E, przy windzie.
Przelot samolotem rejsowym do Paryża (AF).
Przelot samolotem rejsowym do Chin (AF).

2 dzień
(kolacja)

SHANGHAI
Przylot do Shanghaju, największego miasta Chin (ponad 24 mln mieszkańców). Transfer do
miasta (częściowo realizowany najszybszą kolejką magnetyczną świata – MAGLEV).
Zwiedzanie miasta: Bund (Nabrzeże), wieża telewizyjna. Zakwaterowanie.

3 dzień
(śniadanie/lunch)

SZANGHAJ
SUZHOU
Dalsze zwiedzanie miasta: świątynia Nefrytowego Buddy, stare miasto, ulica Nanjing –
główna arteria handlowa miasta. Wizyta w szanghajskim muzeum. Przejazd autokarem do
Suzhou, zakwaterowanie.

4 dzień
(śniadanie/kolacja)

SUZHOU
LUZHI
SUZHOU
Zwiedzanie miasta – Ogród Mistrza Sieci, fabryka jedwabiu. Ogród Przebywania. Przejazd
autokarem do Luzhi – malowniczej wioski wodnej, w której czas zatrzymał się dawno temu.
Przejażdżka łodziami po przecinających wioskę kanałach. Spacer po zabytkowej uliczce
Pingjiang.

5 dzień
(śniadanie/kolacja)

SUZHOU
Przyjazd super szybkim pociągiem do Yichang.Kolacja.Zaokrętowanie na statku.

6 - 8 dzień

REJS PO RZECE JANGCY [3 PRZEŁOMY]
4* statkiem. W związku z budową Wielkiej Tamy
– jednego z największych hydrologicznych przedsięwzięć wszech czasów –
krajobraz słynnych Trzech Przełomów
uległ ogromnym, nieodwracalnym
zmianom. Wciąż jednak rejs Rzeką Jangcy to doskonała okazja do podziwiania niezwykłej
scenerii jaka otacza koryto tej najdłuższej rzeki Chin. W ciągu kolejnych trzech dni rejsu w
kierunku „pod prąd” statek stopniowo pokonuje znane na całym świecie Trzy Przełomy Rzeki
Jangcy. Jako pierwszy – liczący około 50km przełom Xiling, następnie nazywany często
Wąwozem Czarownic Przełom Wu, w którym – przy tysiącmetrowych skałach po obu stronach
rzeki – przepływający statek wygląda jak unosząca się na wodzie łupina orzecha. W ostatnim
przełomie Qutang spiętrzony nurt rzeki wydaje się być niemal nie do pokonania. Wszystkie
trzy zakola zapewniają moc wrażeń głównie ze względu na zapierające dech widoki. W czasie
kilku zejść na ląd oferowane są inne atrakcje, do których należy m.in. możliwość przejażdżki
małymi łodziami wzdłuż wąskiego strumienia Shennong w miejscu nazywanym „Trzema
Małymi Przełomami” czy też wizyta w Fengdu zwanym “Miastem Duchów”. Wg tradycyjnych
wierzeń do tego miejsca właśnie trafiają dusze tych, którzy za życia nie zasłużyli na raj.
Każdego dnia na statku serwowane są śniadania , obiady i kolacje.

YICHANG

(śniadanie/lunch/kolacja) Rozpoczęcie rejsu wygodnym

9 dzień
(śniadanie/lunch)

CHONGQING
XI’AN
Przypłynięcie do Chongqing. Spacer po zabytkowej części miasta Ciqikou. Wizyta w parku
Erling. Późny lunch – słynny syczuański „hot – pot” czyli „gorący kociołek”. Transfer na
dworzec kolejowy, przejazd super szybkim pociągiem do Xi’an ,.
Zakwaterowanie w hotelu.

10 dzień
(śniadanie/kolacja)

XI’AN
Śniadanie. Zwiedzanie miasta: Armia Terakotowa. Wizyta w fabryce kopii żołnierzy z
terakoty. Muzeum Xi’an . Na kolację – słynny pierożkowy bankiet. Wieczorna przejażdżka
autokarem do miejsca, upamiętniającego dzieje z okresu dynastii Tang.

11 dzień
(śniadanie/kolacja)

XI’AN
PEKIN
Śniadanie. Zwiedzanie: Mała Pagoda Dzikiej Gęsi, lekcja kaligrafii, Wielki Meczet,
dzielnica Muzułmańska, Historyczne Mury Miejskie, Muzeum Prowincji Shaanxi. Spacer
zabytkową, pełną sklepików uliczką. Kolacja. Transfer na dworzec kolejowy, przejazd nocnym
pociągiem sypialnym do Pekinu.

12 dzień
(śniadanie/kolacja)

PEKIN
Przyjazd do Pekinu - miasta pełnego niezwykłych zabytków pochodzących z okresu
panowania dwóch ostatnich dynastii cesarskich - Ming (1368-1644) i Oing (1644 -1911).
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie miasta: Plac Tiananmen, Zakazane Miasto. Spacer
abytkową uliczką Qianmen, przypominającą cesarskie Chiny. Świątynia Nieba i Świątynia
Lamy. Spacer po Hutongu.

13 dzień
(śniadanie/kolacja)

PEKIN
Letni Pałac – letnia rezydencja cesarzy z dynastii Qing, przepiękny kompleks ogrodowy z
licznymi pawilonami, przejażdżka łodzią po jeziorze Kunming. Następnie w Badaling spacer
po jednym z najlepiej zachowanych odcinków Wielkiego Muru – zabytku wpisanego na listę
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Obiekt ten jako jedyny, stworzony przez człowieka
widziany jest z kosmosu i liczy sobie, ok. 12 000 km. W drodze powrotnej krótki postój przy
obiektach olimpijskich – możliwość zrobienia zdjęć. Pożegnalna kolacja – słynna Kaczka po
Pekińsku.

14 dzień
(śniadanie)
09:05 – 14:05
16:30 – 18:45

PEKIN
Transfer na lotnisko autokarem.
Przelot samolotem rejsowym do Paryża (AF).
Przelot samolotem rejsowym do Warszawy (AF).

WARSZAWA

UWAGI
WSZELKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z WIZĄ DO CHIN KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST ZAŁATWIĆ WE WŁASNYM
ZAKRESIE. Koszt wizy chińskiej wynosi ok. 450 PLN. SIGMA TRAVEL nie odpowiada za odmowę wjazdu do Chin.
W celu uzyskania wizy do Chin należy wypełnić online formularz wizowy: www.visaforchina.org (instrukcja wypełnienia
dostępna w biurze) – do wniosku online należy dołączyć zdjęcie w formie elektronicznej. Następnie należy umówić się
online na spotkanie z konsulem. Na spotkanie należy zabrać paszport (ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu),
wydrukowany i podpisany formularz wizowy oraz 2 zdjęcia w formie papierowej (identyczne jak to dołączone do wniosku
online).
Program jest ramowy (orientacyjny) np. kolejność realizacji punktów programu lub niektóre godziny mogą ulec zmianie. SIGMA
TRAVEL zastrzega sobie ewentualne zmiany w programie imprezy ( np. pkt X.2 "Warunków Uczestnictwa").

500 USD, stanowiącą dewizową część ceny
imprezy. Na zwyczajowe (obowiązkowe) napiwki należy przeznaczyć ok. 65 USD na osobę – kwotę tą należy przekazać
Na początku wycieczki należy przekazać przedstawicielowi kontrahenta kwotę
pilotowi na początku wycieczki.
Zakwaterowanie w hotelach 3* w klimatyzowanych pokojach 2-osobowych (lub 2-osobowych z dostawką na życzenie), z
łazienkami i TV. W pokojach znajdują się urządzenia do parzenia herbaty. W pociągach noclegi w wagonie sypialnym (4 osoby w
przedziale). Główny bagaż powinien być zabezpieczony szyfrem lub kłódką. Napięcie elektryczne w Chinach: 220V; 50Hz (takie
samo jak w Polsce). W większości hoteli istnieje możliwość korzystania z polskich wtyczek. Czas lokalny w Chinach + 8 godzin w
stosunku do czasu polskiego. Napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo.

TERMIN IMPREZY:

24.04 – 07.05.2022
04.09 – 17.09.2022

CENA:

7 190 PLN
7 190 PLN

Dopłata do pokoju i kabiny jednoosobowej: 2000 PLN
W trakcie rejsu nie ma kabin 3 osobowych – dopłata do kajuty jednoosobowej w tym przypadku wynosi 900 PLN

CENA ZAWIERA (PLN+USD):
przelot samolotem rejsowym z/do Polski,
przejazdy pociągami podczas pobytu (w tym 1 przejazd pociągiem sypialnym),
rejs 4* statkiem po rzece Jangcy,
transfery autokarem w trakcie trwania wycieczki,
zakwaterowanie w hotelach 3* (pokoje z łazienkami),
opiekę polskiego pilota,
usługi lokalnych przewodników podczas zwiedzania,
wyżywienie zgodnie z programem (śniadania i kolacje / podczas rejsu dodatkowo obiady),
bilety wstępów do zwiedzanych obiektów i atrakcje wg programu,
komplet ubezpieczeń (KL do 25000 EUR z uwzględnieniem następstw chorób przewlekłych, NNW do 3000 EUR, bagaż
podróżny do 200 EUR).












CENA NIE ZAWIERA:
 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny płatnej przy pierwszej wpłacie (13 PLN/os),
 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy płatnej przy pierwszej wpłacie (13 PLN/os),
 opłaty za wizę chińską wraz z pośrednictwem (ok. 450 PLN/os),
 napojów do obiadów/kolacji,
 zwyczajowych (obowiązkowych) napiwków dla kierowców i przewodników (ok. 65 USD/os),
 kosztu imprez fakultatywnych organizowanych na miejscu,
 opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej (3% ceny na Umowie),
 opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej oraz w wyniku następstwa choroby
przewlekłej (6% ceny na Umowie),
 rozszerzenia ubezpieczenia KR z powodu zachorowania na COVID-19 (zwyżka składki 60% ceny ubezpieczenia),
 opcjonalnego ubezpieczenia VIP (120 PLN/os / KL 100000 EUR, NNW 10000 EUR, OC 100000 EUR, bagaż 1000 EUR),
 opcjonalnego ubezpieczenie THE BEST (252 PLN/os / 300000 EUR, NNW 10000 EUR. OC 100000 EUR, bagaż 1000 EUR),
 wydatków natury osobistej,
 innych kosztów niewymienionych w punkcie "cena zawiera".

