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TURFAKTA  
Avreise: 2. mai • Varighet: 10 dager 
Avreise fra: Orkanger, Melhus, Trondheim og Værnes

Turprisen inkluderer: Busstransport til/fra Værnes, flyreise Trondheim- 
Oslo-Helsingfors-Beijing, og Shanghai-Helsingfors-Oslo-Trondheim, 
busstransfer fra flyplass til hotell t/r i Beijing og Shanghai, 5 over-
nattinger på Qianmen Jiangui Hotel i Beijing, 3 overnattinger på 
Greenland Jiulong Hotel i Shanghai, inngang Beijing Planning Exhibition 
Hall, utflukt til Lama-tempelet, 2 heldags bysightseeing i Beijing, 
heldags utflukt til Den Kinesiske Mur inkl. gondolbane, heldags utflukt 
til Hebei og Anguo, høyhastighetstog Beijing-Shanghai, bysightseeing 
i Shanghai, inngang Shanghai History Museum, Shanghai Tower, 
Yu-parken, akrobatikkshow, 9 frokoster, 7 lunsjer og 9 middager, 
svensktalende lokalguide på alle fellesarrangement, billetter til alle 
programførte attraksjoner og reiseleder fra Orklareiser. 

Pris pr. person: kr 22.900,- 
Tillegg for enkeltrom: kr. 3.950,-
Tillegg for utflukt til Zhujiajiao inkl. båttur og lunsj: kr. 420,- pr. person

Valuta: Kinesisk renminbi (CNY). 

Denne reisen krever gyldig pass og visum.
Visum ordnes via Kinas Konsulat og er ikke inkludert i prisen. 
Orklareiser kan være behjelpelig med visumsøknad. 

FASCINERENDE KONTRASTER OG SPENNENDE OPPLEVELSER 
I MIDTENS RIKE
Kina er verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon med 

en befolkning på over en milliard. Og Beijing er hovedstaden med 

svimlende 19,6 millioner innbyggere. Vi har satt sammen et program 

som tar deg gjennom noen av høydepunktene som Den Himmelske 

Freds Plass, Den Forbudte By og Den Kinesiske Mur. 

Samtidig legger vi opp slik at du får møte den kinesiske hverdagen. 

Vår svensktalende lokalguide er garantien for et vellykket møte med 

en annerledes kultur.  

En strålende togtur med det futuristiske høyhastighetstoget 

tar oss til det moderne Kinas utstillingsvindu, Shanghai. 

Vi bor sentralt på store, internasjonale hotell.

Les mer på sidene 2 – 4
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BEIJING OG SHANGHAI – SIDE 2

REISERUTE
Dag 1:  2. mai Til Beijing
Busstransport til Trondheim Lufthavn Værnes på morgenen.  
Vi flyr med SAS kl. 08:20 til Oslo før vi fortsetter til Helsinki med Finnair. 
Herfra går den korteste ruten til Midtens Rike. 
Underveis til Beijing får vi servert middag og frokost. 

Dag 2:  3. mai Beijing
Vi spiser frokost før vi lander på Beijing Capital International Airport kl. 06:55 
(lokal tid). Vi møtes av vår svensktalende guide og reiser så med buss inn til 
den kinesiske hoved- staden. Vi starter vårt opphold med et besøk på Beijing 
Planning Exhibition Hall, et museum over Beijings byutvikling fra keiserhoved-
stad til en pulserende verdensmetropol. Utstillingen åpnet i 2004, og vi kan 
også se en modell over hovedstadsområdet. Vi besøker også et av de mest 
fargerike og spennende templene i Beijing. Lama-tempelet, ett av de best 
bevarte tibetanske templene utenfor Tibet. Vi spiser også felles lunsj. 

Etterpå kjører vi den korte turen til vårt hotell, Beijing Qianmen Jianguo Hotel 
som ligger gunstig og sentralt til i Beijing. Hotellet har 406 rom, alle med 
flatskjerm-TV, klimaanlegg, minibar, spiseplass med kjøleskap og vannkoker, 
eget bad med dusj, badekar og hårføner, sittehjørne og kabelkanaler.

Her er restaurant med kinesisk og internasjonalt kjøkken, treningsstudio 
og SPA.  I resepsjonen snakker de kinesisk og engelsk. Hotellet huser også 
Liyuan-operateater som har plass til 1000 mennesker. Etter å ha installert 
oss skal vi rusle ut til en restaurant i nærheten for felles middag.

Dag 3:  4. mai Den Himmelske Freds Plass, 
  Den Forbudte By og Hutongene
Vi spiser frokost i buffetrestauranten før vi starter dagens program med å 
besøke Den Himmelske Freds Plass – skueplassen for flere viktige hendelser i 
Kinas moderne historie, samt Mao Zedongs siste hvileplass. 

Derfra fortsetter vi inn til den Forbudte By, som med sine tusentalls rom 
er verdens største palasskompleks. Herfra styrte keiserne Midtens Rike i 
århundrer, helt avskjermet fra resten av befolkningen. Når vi kommer ut 
gjennom palassområdets nordre port gjør vi et fotostopp i Jingshanparken, 
som på folkemunne kalles ”Kullhøyden». Parken består helt og holdent av 
jordmassene som ble gravd ut da man bygde keiserpalassets vollgraver og 
de tilstøtende kanaler. Det høyeste punktet byr på fin utsikt over 
omgivelsene. 

Deretter begir vi oss på en spennende tur inn i Hutongene, som er Beijing´s 
tradisjonelle boligområder. Med sykkelrikshaw tar vi oss rundt langs buktende 
gater, besøker Trommetårnet og et te-marked og ser storøyd på et yrende 
folkeliv. Vi er til og med invitert på lunsj – kinesisk husmanskost – hos en lokal 
familie. 

Etter endt program returnerer vi til hotellet. Det blir felles middag om kvelden.

Beijing Planning Exhibition Hall

Den Forbudte By

Hutongene
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BEIJING OG SHANGHAI – SIDE 3

Dag 4:  5. mai Den Kinesiske Mur
Etter frokost reiser vi ut av Beijing, denne gang til fjellområdene nord om 
Beijing. Her skal vi oppleve Den Kinesiske Mur som snirkler seg fram over 
det skogkledde fjellandskapet.  Vi stopper i Mutianyu der vi finner en av de 
vakreste delene av muren. Fra parkeringen tar vi gondolbane opp på fjellet, før 
vi bokstavelig talt får vandre i historiens fotspor, på verdens lengste byggverk. 
Vi spiser lunsj her ute og middag etter ankomst hotellet om kvelden.

Dag 5:  6. mai Landsbygda i Hebei
Etter frokost skal vi på ny bevege oss ut av byen, til naboprovinsen Hebei.  
Området domineres av landbruk og her får vi oppleve den ekte kinesiske 
landsbygda, der vi selv blir en severdighet for lokalbefolkningen! 

Vi skal også innom byen Anguo, der vi finner Kinas største urtmedisinmarked.  
Her fins over 2000 ulike urter til salgs og hver dag er det full kommers, der 
mange av kundene representerer de største produsentene av tradisjonell 
medisin. Etter en lærerik visitt på markedet får vi smake en urtemedisinlunsj, 
som sies å fremme din helse på alle tenkelige vis. De modigste får til og med 
en sjanse til å prøve seg på friterte skorpioner og diverse insekter. Fulle av 
inntrykk tar vi oss tilbake til hotellet. Felles middag i kveld.

Dag 6:  7. mai  Himmelens Tempel og Sommerpalasset
Blant Beijing´s eldre befolkning er morgengymnastikk ute i det fri et 
umåtelig populært innslag i hverdagen. Det er også en interessant og 
fornøyelig aktivitet å betrakte som besøkende. Derfor starter vi tidlig i dag 
for å begi oss til parken som omslutter Himmelens Tempel. Her samles 
hundretalls pensjonister hver morgen for å praktisere alt fra Qigong til 
folkedans. Hvorfor ikke bli med selv? 

Etter å ha myket opp leddene, besøker vi det enestående templet, med 
sitt karakteristiske blålaserte tak. Hit kom keiserne to ganger om året for, 
som Himmelens representanter på jorden, be til de høyere makter om rikets 
fortsatte stabilitet og velstand. På ettermiddagen drar vi til Sommerpalasset, 
dit det keiserlige hushold holdt til i de varme sommermånedene. 
Her får vi bl. a. oppleve den Lange Gangen, som er dekorert med mer enn 
1400 utsøkte malerier. 

Vi spiser felles lunsj. Om kvelden samles vi til festmiddag, der en tradisjonell, 
delikat Peking-and står på menyen.

Sommerpalasset
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BEIJING OG SHANGHAI – SIDE 4

Dag 7: 8. mai Med tog til Shanghai
Etter en god frokost kjører vi til den sørlige hovedstasjonen der vi skal ta 
høyhastighetstog til Shanghai.  Toget frakter oss i hastigheter opp mot 350 
km/t – og underveis spiser vi en enkel lunsj. Etter ca. 4,5 timer er vi framme 
i Shanghai, byen som kanskje har lengst og bredest kontakt med vesten opp 
gjennom historien. Vi blir kjørt med buss til Shanghai Urban Planning Center 
på Folkets Plass midt i byen. Dette er den beste måten å få en oversikt over 
metropolen med svimlende 23 millioner innbyggere!

Deretter kjører vi til vårt hotell, Greenland Jiulong Hotel, moderne og sentralt. 
Vi skal også ta en spasertur langs the Bund, den vakre elvepromenaden med 
gamle europeiske bygninger fra den britiske storhetstiden. Her ligger også 
Peace Hotel, et verdensberømt hotell, nå nyrenovert. Inne i hotellet finnes 
The Jazz Room, der man har spilt jazz uavbrutt siden før revolusjonen. 
Det blir felles middag på en restaurant nær hotellet.
 
Dag 8: 9. mai Gamle Shanghai
I dag skal vi dels kjøre, dels gå i Shanghai´s gamle bydeler.  Her vandrer vi i 
trange gater med et folkeliv som både forundrer og fascinerer. Mopeder med 
flyttelass, håndverkere som tar produksjonen med ut på gata og boder med 
fremmedartet mat! Vi skal besøke «Lykkens Hage», et fantastisk hageanlegg 
bygd av en embedsmann under Ming dynastiet i 1559. Her er kanaler, 
innsjøer, broer og byggverk, midt inne i byens historiske sentrum.  

Som en kontrast skal vi ta oss øst for Huangpu-elven til Pudong distriktet. 
I denne delen av byen reiser skyskraperne seg på rekke og rad – og vi skal 
besøke den høyeste. Vi skal ta verdens raskeste, og meget behagelige heis, 
opp til 118. etasje der det er en fantastisk utsikt over byen fra observatorie- 
dekket. Vi spiser felles lunsj før vi tar oss tilbake til hotellet. 

I kveld skal vi oppleve kinesisk akrobatikk med en av de statlige akrobatikk-
truppene som har en viktig posisjon i kinesisk kultur. Etterpå spiser vi middag 
sammen.

Dag 9: 10. mai Valgfri utflukt til Zhujiajiao med båttur og lunsj
I dag er det anledning til å følge egne planer i Shanghai. Alternativt kan 
du bli med på en utflukt til Zhujiajiao, kjent som «Shanghai´s Venezia». 
Elven Huangpu Jiang renner gjennom Zhujiajiao, og vi skal bl.a. på båttur. 
Om kvelden samles alle til en hyggelig avskjedsmiddag.

Dag 10: 11. mai Hjemtur
Etter en tidlig frokost sjekker vi ut fra hotellet og tar oss ut til flyplassen for 
hjemreisen. Vi benytter Finnair med avgang kl. 09:20 til Helsingfors og videre 
til Oslo der SAS tar over og hjem til Trondheim Lufthavn Værnes med ankomst 
kl. 20:30. Her venter Orklareiser´s buss for den avsluttende etappen på vår 
kinesiske odyssé.
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