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Chiny i Japonia 
W kolorze chryzantemy i wiśni  14 dni 

 
Pekin, Suzhou, Szanghaj, Osaka, Kioto, Nara, góra Fuji, Tokio 

 
Program wycieczki 

 
1 dzień  Wylot z Warszawy   
Spotkanie z grupą i pilotem na lotnisku Chopina w Warszawie. Przelot do Pekinu z możliwą przesiadką. 
 
2 dzień  Pekin   
Przylot do Pekinu. Przejazd na plac Bramy Niebiańskiego Spokoju (Tian'anmen), na którym znajduje się Mauzoleum Mao 
Zedonga i Pomnik Bohaterów Ludowych. Zwiedzanie Świątyni Nieba  – najpiękniejszej pekińskiej świątyni, którą dwa razy 

w roku odwiedzał cesarz, aby pokłonić się Niebu. Nocleg w Pekinie.    
  
3 dzień  Pekin   
O poranku lekcja taijiquan (tai chi) – tradycyjnej gimnastyki chińskiej, podczas której poznamy tajniki równowagi qi i podstawowe 
ruchy kung fu. Zwiedzanie Pałacu Cesarskiego , znanego jako Zakazane Miasto. Przejdziemy przez oficjalną, ceremonialną 

część pałacu m.in. Pawilon Najwyższej Harmonii, ale również mniej oficjalną, aby zobaczyć jak mieszkały cesarzowe i cesarski 
dwór. Wizyta Yonghegong – jednej z najwspanialszych poza Tybetem świątyń buddyzmu tybetańskiego, na terenie której 

znajduje się unikalny posąg Buddy Przyszłości, wyrzeźbiony z jednego kawałka drewna sandałowego. Przejażdżka rikszami po 
hutongach – najstarszej części Pekinu. Podczas przejażdżki zajrzymy do jednego z tradycyjnych domostw, aby przyjrzeć się 

bliżej życiu zwykłych mieszkańców Pekinu. Nocleg w Pekinie.    
  
4 dzień  Pekin   
Przejazd obok obiektów olimpijskich z 2008 r. Zobaczymy (z zewnątrz) imponującą Kostkę Wodną i majestatyczne Ptasie 
Gniazdo. W programie wizyta na Wielkim Murze , jednym z najpopularniejszych odcinków, aby nie tylko zobaczyć mur 

z daleka, ale również samemu na niego wejść. Wizyta w strefie sztuki 798 – najbardziej awangardowym miejscu stolicy. Jest to 
kompleks pofabryczny, w którym otwarto kilkadziesiąt galerii chińskiej sztuki współczesnej. Nocleg w Pekinie.   
 
5 dzień  Pekin     
Zwiedzanie Pałacu Letniego  – jednego z największych cesarskich zespołów pałacowo-ogrodowych w Chinach. Zobaczymy 
Pawilon Życzliwości i Długowieczności, Pawilon Nefrytowych Fal, przejdziemy Długą Galerią, która kryje prawie 14000 

unikalnych malowideł, do podnóża Wzgórza Długowieczności, skąd roztacza się piękny widok na Jezioro Kunming, Most 
Siedemnastu Łuków i nieodległe Pachnące Wzgórza. Wizyta w pałacu będzie również okazją, aby poznać losy cesarzowej Cixi, 

najpotężniejszej kobiety rządzącej Chinami. Wizyta w centrum hodowli pereł, gdzie poznamy sposób hodowli i różnorodność 

tych klejnotów. Wieczorem kolacja z degustacją kaczki po pekińsku w jednej z najlepszych restauracji specjalizujących się w tej 
potrawie. Przejazd pociągiem nocnym do Suzhou (miejsca sypialne). 
  
6 dzień  Suzhou   
Przyjazd do Suzhou – miasta klasycznych chińskich ogrodów, którym zachwycał się już Marco Polo. Wizyta w fabryce jedwabiu, 
gdzie można zobaczyć jak w tradycyjny sposób wytwarzany jest jedwab. Spacer po ulicy Shantang, rozciągającej się od głównej 

bramy miasta – bramy Changmen aż do podnóża pagody Tygrysiego Wzgórza. Przechadzka pozwala chłonąć urok 

starożytnych Chin i unikalną atmosferę „chińskiej Wenecji”. Zwiedzanie Ogrodu Przebywania  – typowego klasycznego 
ogrodu z licznymi wysepkami, mostkami i pawilonami. Wizyta w instytucie hafciarstwa, aby poznać jedną z najbardziej 
unikalnych sztuk chińskiego rękodzieła. Nocleg w Suzhou. 
 
7 dzień   Suzhou / Szanghaj   
Przejazd do Szanghaju. Wizyta w dzielnicy Pudong, która stała się wizytówką miasta i dowodem potęgi ekonomicznej Chin. 
Aby podziwiać panoramę Szanghaju wjedziemy windą na taras widokowy wieży telewizyjnej „Perła Orientu” lub 

majestatycznego budynku Jinmao. Krótka wizyta w Xintiandi – dawnej koncesji francuskiej, obecnie dzielnicy kawiarni i pubów, 
miejscu powstania Komunistycznej Partii Chin. Nocleg w Szanghaju. 
  
8 dzień  Szanghaj   
Wizyta na głównym placu Szanghaju – placu Ludowym oraz w Muzeum Szanghajskim, posiadającym jedną z najlepszych 
kolekcji sztuki chińskiej. Czas wolny w muzeum pozwoli wybrać najbardziej nas interesujący dział tematyczny. Zwiedzanie 

przepojonej mistycyzmem świątyni Nefrytowego Buddy z cennym posągiem przywiezionym z Birmy. Wizyta w miasteczku 
handlowym Yuyuan, zwanym starym miastem. Czas wolny na zanurzenie się w setki stoisk m.in. ze znanym chińskim 

przysmakiem chou doufu („śmierdzące tofu’”), zakupy herbaty, biżuterii czy pamiątek z okresu Wielkiego Marszu. Spacer po 
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bulwarze nad rzeką Huangpu – słynnym Bundzie oraz po kolorowej i pełnej życia ulicy Nankińskiej. Wieczorem fakultatywnie 
występ akrobatów chińskich. Tradycje akrobatyczne w Chinach liczą ponad 2 tys. lat. Nocleg w Szanghaju. 
  
9 dzień  Szanghaj / Osaka / Kioto    
Przelot do Osaki – głównego miasta regionu Kansai. Wizyta na tarasie widokowym wieżowca Umeda Sky Building, z którego 

rozpościera się widok na miasto i okolicę. Zwiedzanie samurajskiego zamku Osaka, który ze względu na kolor zdobień 

nazywany jest złotym lub brokatowym zamkiem. Przejazd do Kioto, które do 1868 r. było stolicą Japonii i jest uważane za 

kulturalne serce kraju. Nocleg w Kioto. 
  
10 dzień  Kioto / Nara    
Przejazd do Nary (ok. 1,5 godz.) – pierwszej stolicy Japonii i siedziby dworu cesarskiego w latach 710-784. Spacer po parku 
Nara, w którym na wolności żyje ponad 1500 japońskich jeleni. Zwiedzanie świątyni Todaiji , gdzie znajduje się liczący 15 m 

wysokości, największy na świecie wykonanym z brązu posąg Buddy . Wizyta w Wielkim Chramie Kasuga  – 
shintoistycznym sanktuarium pierwotnie zbudowanym w chińskim stylu. Powrót do Kioto. Spacer po starej części Kioto – 
Kiyomizu oraz wizyta w XVII-wiecznej świątyni Kiyomizu , z tarasu której rozpościera się widok na całe miasto. Spacer po 

dzielnicy gejsz Gion. Nocleg w Kioto. 
       
11 dzień  Kioto / okolice góry Fuji    
Wizyta w zamku Nijo  – pałacowej rezydencji szogunów z początku XVII w. słynącej ze „słowiczej podłogi”. Oglądanie świątyni 

Złotego Pawilonu (Kinkakuji) , uważanej za najważniejszą i najpiękniejszą budowlę Japonii. Wizyta w założonej w XV w. 
buddyjskiej Świątyni Spokojnego Smoka (Ryoanji)  wraz z najsłynniejszym klasycznym ogrodem „suchego krajobrazu”. 

Przejazd superszybkim pociągiem shinkansen do Shin Fuji, a następnie przejazd autobusem w okolicę góry Fuji  (ok. 2 godz.) 
– wulkanu będącego symbolem Japonii. Zakwaterowanie w ryokanie – tradycyjnym hotelu japońskim, w którym będzie możliwa 

kąpiel w onsenie (łaźni japońskiej). Wykwintna kolacja składająca się ze specjałów kuchni japońskiej jak zupa miso, serki tofu, 

sashimi i różne marynowane warzywa. 
         
Dla Państwa wygody bagaże główne zostaną wysłane bezpośrednio do Tokio. Prosimy spakować się na jeden nocleg 

w okolicach góry Fuji.  
 
12 dzień  okolice góry Fuji / Tokio     
Przejazd krętą drogą przez słynny las Aokigahara do Parku Narodowego Fuji-Hakone-Izu na wysokość 2300 m n.p.m. do 

Piątej Stacji. Czas wolny na zakupy pamiątek związanych z najsłynniejszą górą Japonii. Podróż do turystyczno-
wypoczynkowego miasteczka Hakone słynącego z pięknych widoków na górę Fuji. Rejs statkiem po malowniczym 
wulkanicznym jeziorze Ashi. Przejazd kolejką linową na szczyt Komagatake, z którego roztacza się widok na Fuji i archipelag 
wysp Izu. Przejazd do Tokio (ok. 3 godz.). Kolacja – shabu shabu, czyli „gorący kociołek”. Nocleg w Tokio. 
     
W przypadku załamania pogody i zamknięcia drogi wjazdowej do Piątej Stacji program będzie zmieniony na wizytę w Fuji Center 
 
13 dzień  Tokio   
Zwiedzanie stolicy Japonii. Wizyta w Meijijingu – sanktuarium cesarza Meiji, który pod koniec XIX w. otworzył kraj na Zachód. 

Spacer po ulicy Harajuku, ulubionym miejscu spotkań ekscentrycznej tokijskiej młodzieży. Wizyta w najstarszej buddyjskiej 
świątyni Tokio Kannon-sama (Sensoji). Możliwość zakupów w centrum handlowym Nakamise. Wjazd na taras widokowy wieży 

telewizyjnej Tokyo Tower, z której rozpościera się widok na Tokio. Nocleg w Tokio. 
 
14 dzień   Wylot z Japonii   
Transfer na lotnisko. Przelot do Warszawy z możliwą przesiadką. 
 
 

 - miejsca wpisane przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego  
 
 

Termin: Symbol: Cena od osoby: Dopłata do pokoju 1 os. 

30.04 - 13.05.2017 PSOT-4/17 5980 PLN + 2690 USD* 570 USD* 

09.07 - 22.07.2017 PSOT-7/17 5980 PLN + 2690 USD* 570 USD* 

17.09 - 30.09.2017 PSOT-9/17 5980 PLN + 2690 USD* 570 USD* 
 

*  Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN według kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 
 

Cena obejmuje: 
1. Przelot na trasie Warszawa - Pekin i Tokio - Warszawa przez jeden z 

portów lotniczych oraz przelot na trasie Szanghaj - Osaka. 
2. Przejazdy wg programu pociągami (miejsca sypialne na trasie Pekin - 

Suzhou, miejsca siedzące na trasie Kioto - Shin Fuji), autokarami lub 
mikrobusami.  

3. Zakwaterowanie w hotelach ***/**** w pokojach 2-os. z łazienką i 
klimatyzacją (2 osoby w pokoju). Jeden nocleg w ryokanie.  

4. Bilety wstępu do obiektów wymienionych w programie. 
5. Opiekę polskiego pilota na całej trasie wycieczki i lokalnych 

przewodników w czasie zwiedzania. 
6. Posiłki (ilość wskazuje cyfra w ikonce przy każdym dniu programu). W 

Chinach z jedną szklanką napoju (lokalne piwo, cola) do lunchu i kolacji. 
7. Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób 

przewlekłych), NNW i bagażu. 

Cena nie obejmuje: 
1. Dodatkowych napojów do posiłków. 
2. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców (70 USD 

płatne w Chinach) 
3. Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie objętych 

programem zwiedzania. 
4. Ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie. 
5. Usług tragarzy na dworcach kolejowych, na lotniskach oraz 

hotelach. 
6. Obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  

(13 PLN ).  
 

Wymagania dot. paszportu: 
W celu uzyskania wizy chińskiej paszport musi być ważny 
minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski oraz posiadać co 



8. Wizę chińską dla posiadaczy paszportu RP. 
9. Opłaty lotniskowe oraz opłaty za wystawienie biletów. 
10. Podatek VAT. 

najmniej 3 kartki wolne. 
 

Obywateli polskich wyjeżdżających do Japonii w celach 
turystycznych obowiązuje porozumienie o zniesieniu obowiązku 
wizowego. Wiza jest wymagana do Chin. 

 

Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie. 
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