
 

2012 - Juleshopping til Beijing  28. 10 - 4.12   
 

Full pakke på julehandel-tur til Beijing. Vi har krydret med fantastiske opplevelser. 
Fullpensjon er med på turen samt fullt program: Den Forbudte by, Den kinesiske mur,  
Det Himmelske Tempel, feiende flott akrobatshow, Peking-and, sykkeltur i hutongene 
og folkeliv av det sjeldne. Vi bor midt i smørøyet bare 200 meter fra Silkemarkedet  på 
Jiagou 4****. - Ja, spør om det skal bli pruting og juleshopping  - uforglemmelig!    
 

1. dag  28. november Stavanger - Amsterdam - Beijing  
Fremmøte SVG Sola kl. 12.30 for avreise med KLM kl. 14.15 via Amsterdam til  
Beijing. Servering om bord og hyggelig service fra KLM i 11.000 meters høyde. 
 

2. dag  29. november Beijing - Den himmelske freds plass 
Etter ankomst kl. 09.55 neste morgen drar vi med engelsktalende guide ut på en lett 
sightseeing, da vi ikke får rommene før kl. 14.00. Vi drar til Tianamen, bedre kjent som 
” Den Himmelske freds plass ”. Vi rusler litt videre til Wangfujing gaten. Der spiser vi 
lunsj før vi drar til hotellet. Vårt hotell Jiangou 4**** ligger bare 200 meter fra silke-
markedet med kort vei til både shopping og fotmassasje. Felles middag PEKINGAND! 
  
3. dag 30. november Beijing - Den Forbudte by  
Etter frokost drar vi for å besøke keiserpallasset i Den forbudte by. Navet kommer 
grunnet kun hoffet, tjenerne og mandarinene hadde adgang under keisertiden.  
I dag har vi gleden av å se dette mesterverket med sine 9.999 rom, seks hoved-haller, 
boligkvarter og keiserlige hager. Tenk at bak palasset er det en 10-meter høy mur og 
50-meter bred voll grav. Her bodde det i alt 23 keisere med flere tusen evnukker  
og tjenere i årene fra 1420 til 1911. Vi spiser lunsj før vi videre stopper ved New Market 
for juleshopping. Så skal vi se The Village-området. Felles hyggelig middag om kvelden.  
 

4. dag 1. desember  Beijing  - Morgengymnastikk - Himmelens Tempel.  
Frokost og tur til Himmelens Tempel, som har et flott parkanlegg rundt seg.  
Her er kineserne aktive med morgengymnastikk fra kl. 06.00 om morgenen. Dere skal 
få presisjon og kroppsbeherskelse - dette må oppleves. 
Turen går videre til silkefabrikk og lunsj serveres på lokal restaurant. En stopp får så på 
Perlemarkedet. Dette er et fire - etasjers tettpakket eldoradoforretningsanlegg med  
klær, elektronikk, kofferter, sko, smykker, cloisonné, porselen, jade, tekanner, levende 
slanger, antikviteter, perler – og mye mer. Matmarkedet er i underetasjen. I kveld kan 
vi kan vi glede oss til et fantastisk Akrobatshow og felles middag.     
 

5. dag 2. desember Beijing - og Den kinesiske mur - fobi OL anleggene.  
Frokost . Det tar 2 timer i buss for å besøke verdens mest kjente byggverk.  
Den kinesiske mur. På veien besøker vi en cloisonne fabrikk, spiser lunsj på lokal 
restaurant før vi opplever muren. Den strekker seg 6.000 kilometer vestover fra ”Det 
gule hav” gjennom 5 provinser, over fjelltopper og sletter, langs mektige floder og 
gjennom enorme ørkenområder. Påbegynt var den i  5. århundre før Kristus og 
”bundet” sammen under keiser Qin. For en dimensjon på det bredeste kunne Den 
kinesiske mur ta  6  
hester. Vi besøker muren ved Mutianyu. De spreke klatrer kanskje trappetrinnene til 
topps, men de fleste ønsker å spandere billett med taubanen. For en vakker natur  - for 
en følelse å gå på denne enorme muren. Vel nede oppleves uforglemmelig shopping 
langs gaten på vei ned til bussen. - Spør de som har vært der før. Felles middag –
hotpot!  
 

6. dag 3. desember Beijing  
Frokost før vi drar på tur med sykkeldrosje i de sørlige hutongene. Her kan vi glede oss 
til å spise lunsj hos en lokal familie. Etterpå spaserer vi i de spesielle gatene  
Qianmentgaten og Dashilan, før vi drar tilbake til hotellet. Vi besøker Sommerpallasset.  
 

7. dag   4. desember Beijing  - Amsterdam  - Stavanger  
Frokost på hotellet før vi takker for oss og drar til flyplassen for innsjekk med KLM sin 
avgang kl. 11.55. Ankomst via Amterdam kl. 22.25 til Sola. Vel hjem! 
 

Pris pr. person i dobbeltrom ved 20 deltakere kr. 14 450,-  
 

Alt dette er inkludert i prisen:  
* Flyreisen med KLM - Beijing tur/retur inkl. ( flyskatt kr. 3097,- )    
* All transport, inngangsbilletter utflukter, akrobatshow, sightseeing etc   
* 5 netter på Jiangou hotell 4**** med frokost. 
* Alle dager med lunsj og middag som i program  
* Kinesisk engelsktalende guide  –  Anne Kari oversetter til norsk 
* Turist visum til Kina er inkl. kr. 850,-  
* Reiseleder Anne Kari Tveit Fossen fra Idèreiser as  
 

Tillegg i prisen:       HUSK: Pass gyldig 6. mnd 

* Enkeltromstillegg kr. 2025,-       
* Tips til Kinesisk guide og sjåfør    
 

PS: Vedr. påmelding: Navn i pass, fødselsdato, fødested og passnummer 
 

Depositum faktureres ved bestilling på kr. 3100,-. 
  

Himmelens Tempel  

Den Kinesiske mur får vi med oss 

Tempel i Den Forbudte By  

Beijings travle gater 

Idèreiser as, Verdalsveien 28, 4352 Kleppe  tlf. 51425744  Fax: 51425745  Mobil 909 77 141  
www.idereiser.no      Email.ide@idereiser.no 

*Grupper *Individuelle *Flybilletter *Hotell *Storbyferier *Tematurer *Konferanser *Spaferier *Sykkelturer *Firmaturer *Elvecruise 


