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På en rundrejse i Kina vil du opleve et land i bevægelse. I de store 

byer mod øst går udviklingen stærkt, og de mange millioner cykler får 

selskab af flere og flere biler. Uden for metropolerne går udviklingen 
langsommere, og her vil der virkelig være tale om at komme til en helt 

anden verden. Rejsen begynder i det finansielle centrum, Shanghai, 
som tegner sig for landets hurtigste udvikling. Shanghai er en voldsom 
kontrast til det, du ellers vil opleve på denne rundrejse – de smukke 

haver i Suzhou, det naturskønne område ved Guilin, kejserbyen Xian i 
Shaanxi-provinsen og folkelivet i Beijings ”hutonger”. En meget afvek-
slende rejse, hvor vi bruger både tog og fly for at komme rundt. 

Nyhed! Som noget nyt tager vi højhastighedstoget i stedet for natto-
get til Beijing, hvilket giver os ekstra tid i den hyggelige kejserby Xian, 
hvor der også er inkluderet en ekstra overnatning.

Glæd dig fordi

• der venter store oplevelser i seks forskellige provinser

• du oplever kejserbyen Xian og storbyerne Beijing og Shanghai
•  du ser den berømte Terrakottahær, Den Kinesiske Mur og Den For-

budte By
• der er akrobatikshow i Beijing og teater blandt Guilins bjerge
• du får naturskønne sejlture på Vestsøen og Li-floden
•  det går gennem Beijings hutonger i rickshaw med besøg hos lokal familie
• der er tid til oplevelser på egen hånd

• vi tager højhastighedstoget til Beijing

Dag 1 Afrejse fra Danmark

Vi flyver til Shanghai, der er Kinas næststørste by.

Dag 2 Ankomst til Shanghai og tid på egen hånd

Ankomst til Shanghai. Efter indkvartering er resten af dagen til fri 
disposition. Shanghai er en enorm metropol med en bykerne på ca. 220 
kvadratkilometer, 24 mio. indbyggere og en befolkningstæthed, der er 
den største i Kina. Shanghai er det største finansielle centrum i Kina, 
og hele området er i rivende udvikling. Det siges, at den, som besøgte 

byen for 10 år siden, ikke vil være i stand til at genkende den i dag. Om 
aftenen spiser vi velkomstmiddag sammen.

Inkluderede måltider: Aftensmad.

Dag 3 Besøg i den berømte Yu Garden og rundtur i bydelen China Town

Vi besøger tv-tårnet Oriental Pearl med det tilhørende underjordiske 
museum og derefter den gamle bydel. Her ligger den smukke have Yu 

Garden, som ligger placeret i et område, som sjovt nok kaldes Shanghais 
”China Town”. Bydelen er restaureret og ligner det gamle Kina og er hyg-
gelig at spadsere i. Vi når også en tur på den travle gågade Nanjing Road, 

og et kig ned ad sidegaderne viser et andet Kina. Sidst på eftermiddagen 
går vi en tur på promenaden ”The Bund” langs med Huangpu-floden, 
hvor man stadig kan se ældre europæiske kontorbygninger fra før kom-
munismens indtog. På Pudong-halvøen på den anden side ligger alle de 
topmoderne bygninger, og kontrasten er slående.

Om aftenen venter en dejlig sejltur på Huangpu-floden, hvorfra der er 
udsigt til The Bund og det moderne Pudong-område.

Inkluderede måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad.

Dag 4 Besøg på silkefabrik og sejltur i Tong Li

Efter morgenmaden kører vi til Tong Li, der er en over 900 år gammel 
by med mange ældgamle bygninger, kanaler og broer. Centrum er kun 
for fodgængere, men vi nøjes ikke med at gå rundt, vi sejler også en 

tur på kanalerne og ser byen fra vandsiden. Derefter skal vi til Su-
zhou, som er ca. 2.500 år gammel og verdensberømt for sine haver og 
silkeproduktion. Vi ser Den Ydmyge Administrators Have, som er den 

største og mest berømte have i Suzhou. Dagen byder også på besøg på 
en silkefabrik, og der bliver tid til at shoppe på egen hånd på Ping Jiang 

Lu, som er en smuk gade med små butikker, restauranter og caféer.

Inkluderede måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad.

Dag 5 Besøg på teplantage og sejltur på Vestsøen

Først går vi en tur i Suzhou med de mange gamle huse og kører dereft-
er til Hangzhou, som Marco Polo besøgte for godt 700 år siden. Byen 
var dengang verdens største med 2 mio. indbyggere. Byen er berømt 
for sin naturskønne beliggenhed ved bredden af den store kunstige sø, 

Vestsøen. Områdets skønhed beskrives udmærket med følgende kine-
siske ordsprog: I himlen findes Paradiset, og på jorden er der Hangzhou 
og Suzhou! Der bliver dyrket te i området, og vi besøger en af teplan-
tagerne på Longjing Hill. 
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Senere ser vi Ling Yin Templet, som er hovedattraktionen i Hangzhou. 
Templet blev bygget første gang for ca. 2.000 år siden, men er blevet 
ødelagt og genopbygget ikke mindre end 16 gange. Efter frokost venter 
en sejltur på Vestsøen.

Inkluderede måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad.

Dag 6 Fly til Guilin og besøg på teplantage

Vi flyver fra Hangzhou til Guilin i Sydkina – et af de mest særprægede 
og naturskønne områder i verden, og her i det sydlige Kina er det 

betydeligt varmere. Hernede siger man, at man spiser alt, der har fire 
ben – undtagen borde og stole – så det vil være muligt for de mere 

eventyrlystne at prøve at smage f.eks. skrubtudse. Kina er om noget 

kendt for sine stolte traditioner for teproduktion, og i Guilin besøger vi 
en teplantage.

Inkluderede måltider: Morgenmad og aftensmad.

Dag 7 Sejltur på Li-floden og besøg i Yangshuo
I dag skal vi sejle på Li-floden, hvilket er et absolut ”must” for alle 
Kina-rejsende. Turen tager, afhængigt af årstiden, ca. 4,5 time, og for 
hvert sving på floden åbner der sig et nyt spektakulært sceneri, og 
hver gang tænker man, at nu kan det ikke blive mere betagende. Der 

serveres frokost om bord. Sejlturen slutter i den mindre by, Yangshuo, 
ca. 80 km syd for Guilin, og her skal vi overnatte.

Aftenen byder på en helt særlig teateroplevelse langs Li-flodens bred-
der. På verdens største naturscene mellem Guilins smukke bjerge op-
føres “Impression Liu Sanjie”. Stykket omhandler sangeren Sanjiie Liu 
fra Zhuang-folkets legender og illustrerer daglivet for folk i området. 
Det opføres af 600 lokale skuespillere, fiskere og bønder og har taget 
mange års forberedelse og en formue at opsætte. Kinas berømte film-
instruktør Zhang Yimou har iscenesat denne fantastiske forestilling, 

hvor sang, gamle traditioner, lys og musik præsenteres på enestående 

vis. Musikken, der akkompagnerer den poetiske og drømmeagtige 

performance, spilles af berømte kinesiske musikere og består af både 

Lius folkesange, opera og moderne musik.

Inkluderede måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad.

Dag 8 Cykeltur mellem rismarker, Månebjerget eller oplevelser på 

egen hånd i Yangshuo

I dag er der mulighed for at udforske området på egen hånd eller at 

tage med rejselederen på en skøn cykeltur i nærområdet. Her oplever vi 

Yangshuos vidunderlige natur, når vi cykler ad de små veje mellem de 

smukke kalkstensbjerge og de frodige landskaber. Vi oplever livet på 

landet og får også et glimt af Månebjerget.

Inkluderede måltider: Morgenmad.

Dag 9 Besøg i Reed Flute Cave og med fly til kejserbyen Xian
Efter morgenmad kører vi tilbage til Guilin og besøger Reed Flute Cave, 
som er en gigantisk drypstenshule – eller snarere et kompleks af huler. 

Det hele er belyst med kulørte projektører og minder om filmen ”Re-
jsen til jordens indre”. Den største af grotterne – Crystal Palace of the 
Dragon King – er stor nok til at rumme 1.000 mennesker.

Om eftermiddagen flyver vi til Xian, der er hovedstad i Shaanxi-provin-
sen og en ældgammel kejserby. Under Kinas første kejser, Qin Shi 
Huangdi (221 f.Kr.), var byen midtpunktet i det store rige, og igen under 
Tangdynastiet (ca. 600-ca. 900) var byen hovedstad. Byen er også 
præget af beliggenheden på den gamle silkevej, som var eneste vej til 

Kina, inden søvejen blev fundet.

Inkluderede måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad.

Dag 10 Den Store Vildgås Pagode og Xian Dumpling Banquet & Show
Xian har – som en af de få byer i Kina – en relativt velbevaret bymur, 
og om formiddagen tager vi en spadseretur på den historiske mur. 

Senere går vi på opdagelse i den gamle ”muslimske gade”, hvor der 
udfolder sig et farverigt leben med boder og gadekøkkener. Denne 

dag ser vi også Den Store Vildgås’ Pagode, der er opført 648 e.Kr. i træ 
og mursten, og den indeholdt oprindelig en samling religiøse skrifter 

hentet i Indien. Mod betaling er der mulighed for at bestige den 64 
m høje pagode, og fra toppen er der en glimrende udsigt over byen. 

Templet, der omkranser pagoden, er særdeles interessant, og vi går 

en runde, alt imens vi får historien om templet og pagoden. Besøget i 
templet slutter med en opvisning i kalligrafi, der er et yderst krævende 
håndværk at mestre.



Om aftenen er der specialmiddag: Xian Dumpling Banquet efterfulgt 
af et show, der fortæller historien om Tang-dynastiet. Menuen står på 
bl.a. dumplings, som består af fintskåret kød og grøntsager dampet i 
en pasta- eller brøddej.

Inkluderede måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad.

Dag 11 Terrakottahæren og tid på egen hånd i Xian
Efter morgenmad går turen til den berømte Terrakottahær – en hel hær 
af soldater, heste og vogne i ler og i naturlig størrelse – og hele hæren 

blev begravet sammen med den første kejser af Qin-dynastiet ca. 200 
år f.Kr. Hæren blev begravet sammen med kejser Qin Shi Huangdi for 
at beskytte ham i dødsriget. Det var en bonde, der under udgravning af 

en brønd, gjorde det fantastiske fund. Arkæologer har siden afdækket 

tusindvis af figurer – og der graves stadig.

Tilbage i Xian bliver der om eftermiddagen tid til at udforske mere 
af den hyggelige, historiske by og dens gader, inden vi til aften skal 

smage den kinesiske ret “hotpot”, som Xian er særlig kendt for.

Inkluderede måltider: Morgenmad og aftensmad.

Dag 12 Højhastighedstog til Beijing, Den Himmelske Freds Plads og 

akrobatikshow

Vi tager højhastighedstoget fra Xian til Beijing om morgenen, og 
ankommer til Beijing først på eftermiddagen. Vi skal se Den Himmel-
ske Freds Plads, der går for at være verdens største med plads til over 

en halv million mennesker. Her erklærede Formand Mao oprettelsen 

af den kommunistiske Folkerepublik Kina i 1949, og pladsen har derfor 
stor symbolsk betydning. I den sydlige ende af pladsen ligger Maos 

Mausoleum, hvor ”den store rorgænger” er stedt til hvile i en krys-
talkiste, og nogle dage er det muligt at komme ind og defilere forbi.

Om aftenen ser vi et akrobatikshow, som er blandt de mest berømte i 
Kina.

Inkluderede måltider: Morgenmad og frokost.

Dag 13 Den Kinesiske Mur, cloisonné-fabrik og Ming-gravene

Denne dag besøger vi en af verdens mest imponerende konstruktioner, 

Den Kinesiske Mur. Muren strækker sig ca. 6.000 km gennem Kina. 
Det var landets første kejser, Qin Shi Huangdi, som for godt 2.000 år 
siden så at sige samlede Den Store Mur. I Kinas nordlige egne var der 
i forvejen bygget et væld af kortere og længere mursystemer, som 

han forbandt til ét system. Vi besøger den del af muren, der hedder 

Badaling, hvor der er en helt fantastiske udsigt. Vi går en lille tur på 
muren og hører fortællingen om de tusindvis af håndværkere, bønder 

og soldater, der skabte forsvarsanlægget. Derefter besøger vi en 

jadefabrik og til en fabrik, hvor man fremstiller de berømte og farverige 

cloisonnévarer. Vi får et flot indblik i den gamle kinesiske emaljering-
steknik. Fade, skåle og vaser beklædes med kobbertråd i fantasifulde 

mønstre med eksempelvis blomster og fugle. Derefter påføres emalje 

i utallige farver, og så følger en brænding ved høje temperaturer. Der 

afsluttes med en omfattende polering, som gør emaljen helt blank og 

skinnende.

Efter frokost fortsætter vi til Ming-gravene, som er en kejserlig 
begravelsesplads, hvor 13 af Mingdynastiets kejsere ligger begravet i 

en dal. Kejser Chang Lings grav er en af de grave, der er fuldt restaur-
eret, men ikke udgravet. Det var vigtigt, at der kunne skabe harmoni 

mellem gravenes arkitektur og de omkringliggende bjerge, floder og 
vegetation. Konstruktionen af gravene, som ligger i en smuk dal, 

påbegyndtes i 1409 og afsluttedes med Ming-dynastiets fald. Gravene 
ligger spredt over et område på ca. 40 km2 og er omgivet af mure. Alle 
gravene er forbundet med “Åndevejen”, som er omkring syv km lang.

Inkluderede måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad.

Dag 14 Himlens Tempel, Den Forbudte By og Sommerpaladset

Der venter en spændende dag med sightseeing. Vi tager først til 

Himlens Tempel. Her aflagde kejseren et rituelt besøg to gange årligt 
for at bede om en god høst, hvilket var ganske forståeligt set i lyset 

af de mange hungersnødkatastrofer, der har ramt Kina i tidens løb. 

Templet er et mesterværk inden for kinesisk arkitektur og udsmyk-
ning. Dernæst går turen til Den Forbudte By. Dette er et enestående 



kompleks af bygningsværker, som siges at indeholde 9.999 værelser. 
Området tjente som bolig for kejseren, hans familie, konkubiner, em-
bedsmænd og alle andre tjenende ånder. Almindelige mennesker var 

forment adgang til byen, og det er årsagen til navnet.

Efter frokost besøger vi Sommerpaladset, der ligger i naturskønne 
omgivelser ved en stor kunstig sø. Qing-dynastiets kejsere lod den 
udgrave ved håndkraft! Vi går en tur gennem den 728 m lange korridor, 
der ligger langs søbredden. Den er udsmykket med 8.000 motiver fra 
legender og landskaber fra det sydlige Kina. Vi sejler en tur på søen, 

inden vi kører tilbage til Beijing og besøger det kendte silkemarked, 
hvor det er muligt at gøre de sidste indkøb.

Inkluderede måltider: Morgenmad og frokost.

Dag 15 Beijings ”hutonger” og besøg hos en lokal familie

I dag skal vi besøge en ”hutong” – det er betegnelsen for de gamle 
kvarterer i Beijing. Navnet stammer fra et mongolsk ord, der betyder 
”en brønd i en gade”. Vi skal på en spændende tur med rickshaw i et af 
det nordlige Beijings gamle boligkvarterer. Turen køres gennem smalle 
stræder og undervejs får vi et godt indblik i områdets dagligdag. Vi 

spiser frokost hos en lokal familie.

Om aftenen spiser vi fælles afskedsmiddag, hvor vi får serveret den 
traditionelle Peking-and samt en række andre kinesiske retter.

Inkluderede måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad.

Dag 16 Afrejse og hjemkomst til Danmark

Efter morgenmaden køres til lufthavnen, og vi flyver til Danmark.

Inkluderede måltider: Morgenmad.

Prisen inkluderer

•  Flyrejse inkl. skatter og afgifter – se flytider og rejseplan under den 
pågældende afgang

•  Højhastighedstog fra Xian til Beijing
•  Overnatning i dobbeltværelse på gode 3- og 4-stjernede hoteller
•  14 x morgenmad, 10 x frokost og 11 x aftensmad inkl. 1 øl eller vand
•  Al transport og udflugter inkl. entréer jf. program (værdi af entréer kr. 

2.250)
•  Byrundtur i Shanghai
•  Unikt aftenshow på Li-floden
•  Besøg i den hyggelige by Suzhou
•  Sejlture i Tong Li - på Vestsøen og på Li-floden
•  Xian Dumbling Banquet med flot show om Tang Dynastiet
•  Tur til den berømte Terrakottahær i Xian
•  Tur til Månebjerget ved Yangshuo

•  Aftentur på Huangpu-floden
•  Tur med rickshaw og besøg hos lokal familie i Beijing
•  Udflugt til Den Kinesiske Mur, Den Himmelske Fredsplads, Sommer-

paladset, Ming-gravene og akrobatikshow i Beijing
•  Engelsktalende lokalguide
•  Dansk rejseleder

Tillæg pr. person

•  Enkeltværelsestillæg kr. 3.500
•  Ved afrejse fra Aalborg eller Aarhus lufthavn. Tillæg kr. 1.250


