
Sellel reisil näete kõiki Hiina tähtsamaid ajaloolisi 
objekte, tutvute Hiina köögiga ja ainulaadse loodusega, 
nii et tahate ikka-jälle siia tagasi pöörduda.

Reisieksperdid

AVASTAGE PÄRIS HIINA

PEKING – XI’AN –
NANJING – SHANGHAI

Väljasõit Eestist. Lend Tallinnast Pekingisse, ühe 
ümberistumisega.

REISIPROGRAMM

1. päev
TALLINN – PEKING

Lõuna ja õhtusöök
Pärast Pekingisse jõudmist ja riiki sisenemise formaalsuste 
täitmist viiakse teid hotelli, kus saate end sisse seada ja 
puhata. Päeva teisel poolel saate tutvuda Pekingiga: sõita 
rikšaga, külastada vanimaid arhitektuurimälestisi ja tutvuda 
linna ajalooga. Õhtul vaatate Kung Fu etendust.
Õhtusöök ja majutus nelja tärni hotellis.

2. päev PEKING

Hommikusöök, lõunasöök, õhtusöök
Pärast hommikusööki hotellis külastate Suurt Hiina müüri, 
mis on üle 8000 km pikk. Saate veeta seal 3–4 tundi, 
imetledes lummavaid vaateid ja ronides mööda müüri 
arvukaid astmeid. Tagasiteel hotelli möödute Pekingi 
olümpiakülast. 
Õhtusöök ja majutus nelja tärni hotellis.

3. päev PEKING –
JINSHANLING – PEKING

Hommikusöök, lõunasöök, õhtusöök
Pärast hommikusööki hotellis suundute Tiananmeni väljakule. 
See 40 ha ala on suurim avalik väljak maailmas. Seejärel 
külastate maailma suurimat paleekompleksi ja Keelatud linna, 
mis kuulub UNESCO maailma kultuuripärandi nimekirja. 
Pärastlõunal sõidate kiirrongiga Xi’ani.
Majutus nelja tärni hotellis.

4. päev PEKING – XI’AN

Hommikusöök, lõunasöök, õhtusöök
Pärast hommikusööki lähete vaatama ühte maailmaimedest – 
Xi’ani kuulsaid Terrakota sõdalasi, kes valvavad keiser Qin’i 
mausoleumi. Armee koosneb rohkem kui 7000 elusuuruses 
sõduri- ja hobusekujudest. Tangbo kunstimuuseumi töötajad 
tutvustavad teile ka Hiina tähestikku ja õpetavad kalligraafiat. 
Pärast Terrakota sõdalaste vaatamist ja lühikest Hiina keele 
õpet sõidate jalgratastel külastama Suurt Metshanede pagoodi 
ja Shaanxi ajaloomuuseumi.
Majutus nelja tärni hotellis.

5. päev XI’AN

Hommikusöök, lõunasöök, õhtusöök
Pärast hommikusööki suundute rongijaama ja sõidate 
kiirrongiga Nanjingi. Kohalejõudmisel viiakse teid hotelli. 
Pärastlõunal teete ringsõidu Nanjingis, vaatate Nanjingi 
linnamüüri, Konfutsiuse templit ja Ming Xiaolingi mausoleumi.
Majutus nelja tärni hotellis.

6. päev XI’AN – NANJING

Hommikusöök
Pärast hommikusööki suundute omal käel Boschi tehasesse, kus 
tutvute uusima tehnoloogiaga, moodsate tootmisprotsessidega 
ja viimaste saavutustega tehnika vallas.
Majutus nelja tärni hotellis.

7. päev NANJING

Hommikusöök, lõunasöök, õhtusöök
Pärast hommikusööki suundute rongijaama. Sõidate kiirrongiga 
Nanjingist Shanghaisse. Siin sööte lõunat ja seejärel sõidate 
Shanghai vanalinna, kus külastate linna kuulsaimat pagoodi – 
Jade Buddha templit. Samuti külastate Yu aeda, mis koosneb 
40 ühtseks tervikuks sulanduvast kompositsioonist, järgides 
Hiina klassikalise aiakujunduse põhimõtteid.
Majutus nelja tärni hotellis.

8. päev NANJING – SHANGHAI

Hommikusöök
Pärast hommikusööki lähete Boschi tehasesse Shanghais, kus 
jätkate tutvumist uusima tehnoloogiaga. Päev on pühendatud 
tootjate kogemuste jagamisele. Majutus nelja tärni hotellis.

9. päev SHANGHAI

Hommikusöök
Pärast hommikusööki suundute lennujaama. Lend Shanghaist 
Tallinnasse, ühe ümberistumisega.

10. päev SHANGHAI

Tagasisõit Eestisse.

11. päev TALLINN

Reisi hind sisaldab järgmist
• Turistiklassi lennud: Tallinn–Peking ja Shanghai–Tallinn;
• 1 registreeritud pagas (max 23 kg) ja 1 käsipagas (max 7 kg);
• kiirrongi piletid teises klassis: Peking–Xi’an, Xi’an–Nanjing, Nanjing–Shanghai;
• kõik transporditeenused (vastavalt programmile) õhukonditsioneeriga bussis;
• inglise keelt rääkiv giid kogu reisi vältel. Vene keelt rääkiv giid on saadaval tellimisel ja lisatasu 

eest;
• majutus nelja tärni hotelli standardsetes kahestes tubades;
• söögikorrad: kaheksa hommikusööki, kuus lõunasööki ja kuus õhtusööki (täiendavad joogid 

lisatasu eest);
• joogivesi kogu reisi vältel;
• piletid programmis loetletud objektide külastamiseks (umbes 260 eurot inimese kohta);
• tervisekindlustus, mis on Hiinasse reisimisel kohustuslik;
• Hiina viisa. Viisa saamiseks on tarvis Eesti passi, mis kehtib vähemalt kuus kuud pärast reisi 

lõpukuupäeva.

Reisi hind ei sisalda järgmist

• söögid ja joogid, mida pole programmis nimetatud;
• pildistamise/filmimise luba külastatavates kohtades;
• isiklikud kulutused;
• ülemäärase pagasi lisatasu;
• jootraha bussijuhtidele ja giididele (soovitame anda jootraha giidile 3–5 USA dollarit ja 

bussijuhile 1–3 USA dollarit).

Märkused

• Reisi operaator jätab endale õiguse optimeerida reisikava ja teavitada teid sellest vähemalt 30 
päeva enne väljumist.

• Professionaalsete vene keelt rääkivate giidide järgi on suur nõudlus ja need tuleb ette tellida.
• Reisijad, kellel on rohkem kui 1 pagasiühik (kuni 23 kg), vajavad lisapagasi kandmiseks käru. 

Käru eest tuleb maksta eraldi.
• Soovitame teil enne reisi oma tervise eest hoolt kanda. Võtke ühendust arstiga, et uurida 

spetsiifilisi vaktsineerimise nõudeid ja hügieenisoovitusi. Lisainfo saamiseks külastage Eesti 
Vabariigi Välisministeeriumi veebilehte: http://reisitargalt.mfa.ee/riigid/hiina/.

KOOS BOSCHIGA

Vaadake oma silmaga idamaade imet!


