
Shanghai

BESKRIVNING

Shanghai 

10 dagar

Vi reser till Mittens Rike i Kina.

Ett av de största och mest folkrikaste länderna i välden,

som har en lång spännande högkulturell historia. Vi

beger oss till två av de vackraste och mest

mytomspunna städerna i landet Suzhou och Hangzhou.

Båda nära metropolen Shanghai som också utforskas

under denna omväxlande resa med allt från te till siden

och akrobater.

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Flygresa i turistklass. Övernattning i dubbelrum med

frukost. 7 middagar och 5 luncher. Utflykter och

akrobatikshow enligt program och lokalguide. Lokala

skatter och avgifter samt svensk reseledare. 

Visumkostnad på ca 1.300:- tillkommer



Dag 1-2 Skandinavien-Shanghai

Vi flyger från Kastrup på kvällen med SAS till Shanghai där vi landar vid lunchtid dagen därpå. Ombord på planet

serveras vi middag och frukost och får en stunds nattvila. Vid ankomsten möter en svensktalande guide upp med oss för

att ta oss runt i Shanghai. Vi börjar med ett besök på Urban Planning Exhibition Center där vi får se hur man har

utvecklats från en liten fiskeby till en modern världsstad. Museets modell av staden hjälper oss att få en överblick på vad

som väntar. Vi åker sedan längs strandpromenaden och får se lite av stadens starka kontraster innan vi checkar in på

vårt 4-stjärniga Greeland Jioulong Hotel och tar det lite lugnt innan vi äter en gemensam middag på närbelägen

restaurang.

Dag 3-4 Shanghai förr och nu.

När vi ätit frukost ger vi oss åter ut med vår lokalguide för att se mer av Shanghai. Vi börjar med den gamla delen där vi

promenerar genom en charmig pittoresk bebyggelse med tempel, butiker och tehus i gammal kinesisk arkitektur och

besöker den enastående Yu –trädgården. Detta är ett mästerverk i traditionell kinesisk trädgårdskonst. Omringad av en

drakmur strosar vi runt i en trädgård med paviljonger, broar och guldfiskdammar. 

Vi äter även lunch innan fortsätter över floden för att se det moderna Shanghai. Här besöker vi Tv tornet Oriental Pearl

Tower. Först tittar vi ner i källaren där stadens historiska museum är förlagt sen åker vi upp i toppen och njuter av

utsikten från Observatoriegången på 118:e våningen.

Den här kvällen avslutar vi med att efter middagen se en av stadens mest spektakulära akrobatikshower.

 

Nästa dag har vi till eget förfogande om man vill titta närmare på något museum, ta en tur på shoppinggatan Nanjing

Road eller beundra konst och hantverksskatterna på Shanghai museum.

Dag 5 Suzhou

Efter frukost beger vi oss till en av Kinas mest berömda städer Souzhou. Även kallad paradiset på jorden. Det är en

gammal stad belägen vid kejsarkanalen vars trädgårdar utsetts till världsarv av UNESCO. Det är inte mindre än nio

trädgårdar i klassisk kinesisk stil som avbildar naturen inrett miniatyrlandskap. Vi hänförs vid ett besök i Nätmästarens

trädgård, som anses vara den finaste och bäst bevarade. Efter lunch gör vi en båttur på Kejsarkanalen som varit en

viktig länk mellan Peking i norr och Hangzhou i söder, kanalen färdigställdes redan 600 e.Kr. Och erbjuder vacker tur

genom landskapet. Staden är också känd för sin tillverkning av högkvalitativt siden och vi avslutar dagen med ett besök i

en sidenfabrik. Här får vi se hur sidenmaskens bräckliga trådar blir till de vackraste tyger. Kanske vill någon köpa lite tyg

med sig hem. Vi checkar sedan in på fyrstjärniga Suzhou International Conference Center hotell där vi ska bo en natt.

Sen går vi ut och äter på en god middag på en närbelägen restaurang.

Dag 6 Luzhi och Hangzhou

Idag börjar vi med ett besök i vattenbyn Luzhi, som kan liknas vid ett kinesiskt Venedig. Vi gör först en rundvandring

med vår guide och får sen gå runt själva längs smala gränder och kanaler. Vi samlas sen och äter lunch innan färden

fortsätter till staden Hangzhou. Det är en gammal handelsstad och kulturstad som ligger vackert vid den västra sjön,

omringad av teodlingar. Stadens romantiska charm upplevs bäst runt sjön. Här kan man se de röda färjorna ta turister ut

till de olika öarna. En gammal sägen berättar om en orm som förvandlade sig till kvinna och blev förälskad i en av



stadens män. När man upptäckte att hon var ett monster jagade man henne. Ormen (kvinnan) förstörde då en bro för att

de inte skulle kunna komma över till hennes sida. Men till sist lyckades byborna ändå fånga henne. Hon visade sig då

vara med barn så man lät henne föda barnet innan man låste in henne för evigt i Leifengtemplet. Kanske är denna

sägen en av anledningarna till staden fått sin romantiska stämpel och inspirerat till så många dikter och musikaliska

verk.     

Här ska vi bo två nätter Hangzhou Hotel och går på kvällen ut för en gemensam middag på restaurang.

Dag 7 Västra sjön

Efter frukost ger vi oss ut för att uppleva det romantiska landskapet runt Västra sjön. Detta är utan tvekan Kinas mest

kända sjö och förknippas ofta med mystik, skönhet och romantik. Hit flyttade hovet under Södra Son dynastin och

uppförde sina palats runt sjön. Då ökade även invånarantalet och allehanda konstnärer kom hit. Under rundturen ser vi

ut över enastående vyer, berömda buddistiska helgedomar, Lingyin templet och Liuhe pagoden. Vi förundras också över

hur man i berget Fei Lai Feng mästerligt lyckats karva ut över 300 buddhastatyer direkt i bergssidan. Vi avslutar dagen

med lite egen tid för shopping med mera längs den gemytliga Hefan Street som är en livlig gata i klassisk stil som ligger

mitt inne i Hangzou. Vi äter även middag på en trevlig restaurang intill sjön innan vi återvänder till vårt hotell.  

Dag 8 Teplantager och Shanghai

Innan vi lämnar Hangzhou besöker vi ett te-plantage med en av de mest eftertraktade tesorterna, Drakkällans te. Alla

sorters te bygger på blad från samma trädart (Camellia sinensis) ändå finns det oändliga varianter. Vi ägnar förmidagen

åt att se hur de förädlar dessa blad till landets nationaldryck samt gör en provsmakning. Vi gör även en cykeltur genom

det natursköna området innan vi äter lunch tillsammans. På seneftermiddagen är vi åter i Shanghai där övernattning och

middag vänta.

Dag 9 Shanghai

Idag har vi en hel dag i Shanghai helt till eget förfogande. Efter en vecka i landet vet vi vad vi vill se och göra och när vi

sen träffas på kvällen över en gemensam avskedsmiddag, samtalar vi om våra erfarenheter under dagen. 

Dag 10 Shanghai-Skandinavien

När frukosten är avslutad, lämnar vi hotellet för färd till flygplatsen. Trötta och glada når vi Kastrup samma dag efter

några spännande dagar i öst.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


