PROGRAM
Beijing
31. oktober – 5. november 2017
Tirsdag 31. oktober:
1845:

Avgang SAS til København og videre til Beijing kl 2105

Onsdag 1. november:
1305:
Ankomst Beijing etter frokost om bord.
Vi blir møtt på flyplassen i Beijing av guide og buss.
Vi drar rett til Temple of Heaven – Himmelens tempelpark
Her er et yrende folkeliv og folk morer seg på mange ulike måter …. til glede
for seg selv og andre !
Rett over gaten ligger
Rainbow Market Enhver shoppers paradis !
Her er et rikt uvalg av klær, vesker, perler og lignende – alt hva du kan ønske
deg til en meget rimelig pris. Jeg har en del kontakter hvor vi får meget bra
priser.
Mulighet for å kjøpe seg meget rimelige briller hos optiker på markedet. Dette
er meget bra !
Deretter går turen til vårt femstjerners hotell, Renaissance Beijing
Wangfujing Hotel. Hotellet er meget bra og ligger sentralt i Wangfujing –
byens beste handlegate – med restauranter, barer og forretninger rett utenfor
hotellet. 5 minutters gange til Tian An Men Square - Himmelske Fredsplass.
Vi spiser middag på hotellet – topp kjøkken!
De som ønsker kan få besøk av en skredder som kommer til hotellet. Hun er
meget flink og har førsteklasses stoffer.
Torsdag 2. november:
Muren (THE GREAT WALL) – et av
høydepunktene på reisen.
Det stedet vi skal besøke, ligger ca. 1 times
kjøretur nord for Beijing, ved Badaling. Her
er et fantastisk skue over forgreningene av
muren; et av verdens 7 underverker.
Muren ble bygget som vern mot barbarerne
fra nord under keiser Qin Shi Huangdi for
mer enn to tusen år siden. Den er ca.
7000 km lang.
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Etter en flott tur på muren besøker vi
Cloissony Factory
Omvisning i forskjellige produksjonsavdelinger samt anledning
til handel i fabrikk-utsalget. (Her er ikke billigere enn på
markedet, men bedre kvalitet og utvalg.)
Cloissony-varer er nydelige vaser, boller, armbånd, figurer etc. i
en spesiell, gammel, kinesisk teknikk i et hav av forskjellige
farger. I fabrikken gjelder ikke akkurat norske
arbeidsmiljøbestemmelser !

Lunsj på Cloissony Factory.
Besøk på Kinesisk Tradisjonell Klinikk – et spennende innslag. Også mulig
å få massasje – både på skuldre og ben !!
Vi tar en tur innom Silkemarkedet – det andre store markedet i Beijing.
Middag på lokal restaurant.
Fredag 3. november: Etter en tidlig frokost drar vi til Ritan Park
Dette blir en spennende dag helt på kinesisk vis !!!
Ritan Park rundt Temple of Sun vil vi se
på (eller kanskje delta i)
morgengymnastikk eller dans. Her møtes
lokalbefolkningen grytidlig, og man driver
tai chi og dans etter kinesisk eller vestlig
musikk.

Etter en fin start på dagen besøker vi Yuanlong Silk Store
Her er masse billig silke -silke i metervis og ferdige silkeplagg + silkedyner !!
Førsteklasses kvalitet. Her har de også fantastiske silketepper …..
Vi besøker Byplanmuseet i Beijing. Dette
spennende kontoret ble åpnet i november
2004. Vi vil bl.a. se en tredimensjonal film
hvordan man ser for seg Beijing i 2008 –
2010. De fleste prosjektene er allerede en
realitet !
Her ser vi det kjente CCTV-tower i den nye
bydelen i Beijing.

Lunsj på en lokal restaurant
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Den Himmelske
Freds Plass (TIAN
AN MEN SQUARE),
verdens største plass
som kan romme opp
til ½ million
mennesker. Godt kjent
fra student-opprøret i
1989.

Videre spaserer vi gjennom Den Forbudte By som ligger midt i mot Den
Himmelske Freds Plass. Palasset består av 9999 rom (kineserne mente at
Gud har 10000 rom i himmelen og Keiseren er den mektigste etter Gud –
derfor har han 1 rom mindre) og har vært boligen til 24 keisere mellom 1420
og 1911.
Kineserne har en stor produksjon av perler. Vi besøker en fabrikk for å se
hvordan de fremkaller disse vakre smykkene.
Om kvelden – vi går vel sammen til middag ?
Kong Fu Show på Red Theatre

Bussen tar oss tilbake til hotellet.
Lørdag 4. november: Formiddagen på egenhånd.
Vi bruker bussen slik vi ønsker – for eksempel til markedene.
Om kvelden blir vi hentet til avslutningsmiddag Peking And middag
Dette er en meget spesiell middag slik Keiserne fikk den servert; - en stor
opplevelse! Restauranten ligger vakkert ved en nydelig innsjø. Denne
restauranten er en av de mest eksklusive i Beijing!!
Søndag 5. november: Utsjekking fra hotellet. Har du husket navnelapper på alle bager og kofferter?
Ca kl 0900
Avreise til flyplassen.
På turen til flyplassen besøker vi OL-anlegget. Et helt fantastisk anlegg !
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Vi besøker også et tehus som ligger i nærheten før vi reiser videre til
flyplassen. De vil presentere en tesermoni for oss….
Avreise fra Beijing – nå kan dere bare sove og slappe av tilbake til København
Ankomst Gardermoen

1535
2140

Pris:

NOK 10 900,- per person i dobbeltrom
NOK 2 500,- i enkeltromstillegg
Det tas forbehold mot store endringer i valutakursene. Denne prisen er basert på en
dollarkurs (overføringskurs) på 8,72 pr 20.12.16.

Prisen inkluderer:
 Fly SAS t/r Oslo – Beijing - Oslo
 Transport; i air-conditioned 40-seters buss
 Overnatting meget god standard – 5 stjerners hotell meget sentralt i Beijing
 Alle arrangement, måltider og inngangsbilletter i henhold til programmet
 Turistskatter
 Guider og ekstra personell
 Tips til måltider som er inkludert og til bagasjehåndtering
 Flyskatter og avgifter Norge – Kina – Norge
 Visumkostnader (kr 500,-)
Prisen inkluderer ikke:
 Tips til guide og sjåfør
 Personlige utgifter

Reisearrangør:

Westerboe Travel
O. T. Bjanes vei 3a
1352 Kolsås
Tel. 6713 48 76/ 900 99 700
Fax 6715 3438 /Mail: westerbo@online.no
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