IKIMUISTOINEN PEKING 12. – 18.3.2018

Peking on tyypillinen kiinalainen metropoli: kadut kuhisevat autoja, kävelijöitä ja pyöräilijöitä.
Ilma täyttyy puheensorinasta ja ympärillä kohoilee pilviä hipovia kerrostaloja. Perinteinen kulttuuri
pääsee esiin salatussa keskuksessa. Matka tarjoaa Pekingin parhaat palat: Taivaan Temppelin,
Taivaallisen rauhan aukion, Kiinan muurin, Kielletyn kaupungin ja Kesäpalatsin. Totta kai nautimme
myös hyvästä kiinalaisesta ruuasta ja huikeista ostosmahdollisuuksista. Kiina kannattaa kokea
ainakin kerran elämässään. Tervetuloa mukaan kiehtovaan Kiinaan.
Alustava matkaohjelma:
12.3. maanantai
Klo 13.30
Bussikuljetus Tampereelta Helsingin lentoasemalle.
Lähtöselvitys alkaa kaksi tuntia ennen lennon lähtöä.
Klo 18.15
Lähtö Finnairin reittilennolla AY085 Pekingiin. Lennon kesto 7 tuntia 35 minuuttia.
13.3. tiistai
Taivaan Temppeli
Klo 07.50
Saavumme Pekingin lentokentälle. Tapaamme paikallisoppaamme. Kuljetus hotelliin ja
majoittuminen. Aamupäivän lepohetki. Puolen päivän aikaa nautimme lounaan.

SUNWORLD HOTEL WANGFUJING **** (paikallinen luokitus)
Hyvä tasoinen hotelli sijaitsee erinomaisella paikalla vilkkaan Wangfujing-ostoskadun
varrella. Ympäristössä on monia tunnettuja ostoskeskuksia ja tyylikkäitä ravintoloita.
Hotelliin kuuluu moderni kuntokeskus, yleisissä tiloissa on ilmainen wifi. Hotellista on
viiden minuutin kävelymatka Dengshikoun metroasemalta (linja 5), 10 minuutin
ajomatkan päässä maailmankuululta Taivaallisen rauhan aukiolta, Kielletystä kaupungista
ja Jungshanin puistosta. Tyylikkäästi sisustetuissa huoneissa on ilmanpuhdistin, satelliittitv, minibaari ja tallelokero. Kylpyhuoneessa on kylpytakit, tossut ja mukavuudet.
Huoneissa on kokolattiamatto. Hotellissa on mahdollisuus mm. hierontahoitoihin.
Hotellissa on Four Seasons-ravintola ja Sunny Café.
Lounaan jälkeen lähdemme retkelle Taivaan Temppeliin, joka on eteläisen Pekingin
huomattavimpia nähtävyyksiä. Se on maailman suurin ympyrän muotoon ilman
metallinauloja rakennettu temppeli. Ming-dynastian ajalta peräisin olevassa puisessa
temppelissä keisari itse kävi talvipäivän seisauksen aikana uhraamassa Taivaan
jumaluuksille. Taivaan alttari, Tiantan, muodostuu kolmesta päällekkäisestä marmorisesta
terassista, jotka kuvaavat taivasta, maata ja ihmiskuntaa. Konfutselaisen käsityksen
mukaan ihmiskunnan ensimmäinen, eli Kiinan keisari, oli ainoa oikeutettu lähestymään
ihmisen ulkopuolisen maailman korkeimpia valtoja ja toimimaan ihmiskunnan, taivaan ja
maan välimiehenä.
Iltapäivä vapaata.
14.3. keskiviikko
Taivaallisen rauhan aukio ja Kielletty kaupunki
Aamiainen hotellissa. Tänään näemme Tainanmenin aukion ja vierailemme Kielletyssä
Kaupungissa.

Taivaallisen rauhan aukio eli Tian´anmenin aukio on suurten paraatien ja juhlien
pitopaikka. Lähes 42 hehtaarin laajuista aukiota pidetään Pekingin keskuksena. Aukiolle,
jonka keskellä sijaitsee Mao Tsetungin mausoleumi ja muotokuva, mahtuu jopa 500 000
henkeä kerrallaan. Idässä aukiota reunustaa Kiinan vallankumouksen museo ja Kiinan
historian museo, lännessä jättiläismäinen Kansojen halli, jossa kansankongressi ja
kommunistinen puolue kokoontuvat. Pohjoisreunassa on Kielletyn kaupungin portti, jolta
vuonna 1949 uusi kansantasavalta julistettiin syntyneeksi.
Kielletyn kaupungin nimi juontaa juurensa ajalta ennen vuoden 1911 vallankumousta.
Tuolloin tavalliset ihmiset eivät päässeet lainkaan Keisarillisen palatsin alueelle. Kahden
viimeisen suuren dynastian, Mingien ja Qingien, hallituspalatsina toiminut 9000 huoneen
kompleksi sijaitsee aivan Pekingin sydämessä. Komea historiallinen kokonaisuus
rakennettiin 1406 – 1420 ja täältä käsin Kiinaa hallittiin aina keisarivallan tuhoon. Yhä
edelleen aluetta ympäröi 10 metriä korkea muuri kulmatorneineen sekä 50 metriä leveä
vallihauta. Eteläosaa hallitsevat suuret rakennukset valtion virallisia seremonioita varten,
pohjoisosassa sijaitsevat keisariperheen asuinrakennukset.
Retken jälkeen nautimme lounaan.
15.3. torstai
Kiinan muuri
Aamiainen. Tänään teemme puolipäiväretken Kiinan muurille. Ajamme Kiinan
muurille, joka on ainoa avaruudesta näkyvä ihmiskäden tuote. Sen rakentaminen
aloitettiin jo noin 500 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Alun perin se rakennettiin
maanviljelijöiden suojaksi paimentolaisia vastaan. 6350 kilometriä pitkä muuri on
pohjoisessa rakennettu kivestä, länsiosa on sen sijaan tiivistä lössimassaa ja mm. ylittää
kahdesti Keltaisenjoen. Rakennustöissä suurena apuna oli huomattava kiinalainen
keksintö – kottikärryt. Retken jälkeen yhteinen lounas.
Iltapäivä vapaata.
16.3. perjantai
Kesäpalatsi
Aamiainen hotellissa. Tämän päivän retki suuntaa Kesäpalatsiin. 290 hehtaarin laajuinen
palatsialue muodostuu puutarhoista, paviljongeista, tekojärvistä ja silloista. Suurimman
osan alueesta kattaa Kunming – järvi. Sen etelärantaa reunustaa lähes 800 metrinen
katettu käytävä, jossa on yli 10 000 pienoismaalausta. Nykyisen Kesäpalatsin rakennutti
kuuluisa leskikeisarinna Ci Xi käyttäen paitsi henkilökohtaista omaisuuttaan, myös
ulkomaista rahaa, joka oli tarkoitettu merivoimien parantamiseen. Muistona laivastosta
keisarinna rakennutti marmorisen sotalaivan. Lounas retken jälkeen.
Illalla lisämaksullinen Kungfu Show ja illallinen. Esitys kestää 80 minuuttia. Siinä ei
puhuta, vaan esitys koostuu upeasta akrobatiasta, perinteistä kiinalaisista tansseista sekä
modernista tanssista. Esiintyjien keski-ikä on vain 17 vuotta, mutta he ovat harrastaneet
Kungfuta useita vuosia.
17.3. lauantai
Silkkimarkkinat ja Pekingin ankkaa
Aamiaisen jälkeen lähdemme Silkkimarkkinoille. Kiina on ostosmatkailijan paratiisi. Täältä
löytyy kaikkea maan ja taivaan väliltä. Vaikkei mitään ostaisikaan, on elämys katsella sitä
tavaranpaljoutta. Tunnetuimpia ostospaikkoja ovat Silkkikuja ja Helmimarketti.
Tinkiminen kuuluu täällä aina asiaan ja se on osa kaupanteon rituaaleja. Tuliaisiksi
ostetaan usein tuoksuvia yrttejä, kauniita jade- ja helmikoruja silkin lisäksi sekä teetettyjä
vaatteita.
Iltapäivä vapaata.

Illalla nautimme kuulua Pekingin ankkaa.
18.3. sunnuntai
Aamiaisen jälkeen kuljetus lentokentälle. Lähtöselvitys.
Klo 11.35
Lähtö Finnairin reittilennolla AY086 Helsinkiin, jonne saavumme klo 14.10. Lennon keto 8
tuntia 35 minuuttia. Bussikuljetus Tampereelle.

***************

Hinta:

1.460 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 238 euroa.

Hintaan sisältyy:
- bussikuljetus Tampereelta Helsingin lentoasemalle
- Finnairin reittilennot turistiluokassa
- verot ja viranomaismaksut
- kuljetukset kohteessa ohjelman mukaan
- viiden yön majoitus mainitussa hotellissa
- aikainen sisäänkirjautuminen hotelliin tulopäivänä
- aamiainen hotellissa
- neljä lounasta
- Pekingin ankka illallinen
- opastetut retket ohjelman mukaan sisäänpääsymaksuin
- suomenkielisen matkanjohtajan palvelut Helsingistä alkaen
Hintaan ei sisälly:
- Kiinan viisumi 90 euroa/henkilö
- ruokajuomat
- matkavakuutus ** suositellaan**
Matkaohjelma sitoumuksetta. Hinta edellyttää minimi 20 lähtijää. Teemme kuluttajaviranomaisten
vaatiman valuuttakurssitarkistuksen 6 viikkoa ennen matkan alkua.
HUOM. Passin tulee olla voimassa vähintään 6 kk maahan saapumisesta. Passissa tulee olla kaksi
tyhjää sivua viisumia varten.
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