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DÉL–KÍNA KÖRUTAZÁS
(2018. szeptember 17 – október 1.)
(15 nap / 13 éj)
Különleges körutazás mindazok számára, akik az egykor az északi császárvárosokból kormányozott
Középső Birodalom távoli és ismeretlen, ám mesés gazdagságú délvidékét és délnyugati határvidékeit
szeretnék megismerni.
Sichuan tartomány magasan fekvő, élénkzöld bambuszerdőkkel benőtt, valaha távoli és nehezen
megközelíthető tájai és világörökségi nemzeti parkjai a hagyományos kínai tájképfestészet remekeit idézik.
Ismerkedjünk meg az egyedül az ország ezen a részén őshonos pandákkal, majd essünk ámulatba a Leshan
sziklafalba vésett monumentális Buddha-alakjától.
A Himalája lábainál fekvő Dali és Lijiang elbűvölő városkái a Yunnanba érkező turisták kedvelt helyszínei,
azonban a környék számos szinte ismeretlen, még felfedezésre váró gyöngyszemet is kínál.
A déli tartományokban az egyedi kultúrájukat és szokásaikat féltve őrző, tarka viseletű népcsoportokkal
találkozva csodálkozhatunk rá a hatalmas ország sokszínűségére. A Li-folyó vizén csorogva, Dél-Kína
mesebeli formákat öltő karsztképződményeiből kapunk ízelítőt.
A körutat a térséget jól ismerő, évtizedes idegenvezetői tapasztalattal rendelkező történész-muzeológus
kollégánk, Száva Borbála vezeti.
Szeptember 17. Budapest – Amsterdam – Chengdu Elutazás
Amsterdamban. (17:05 - 19:15; 21:15 - 12:50) Éjszaka a repülőgép fedélzetén.

Budapestről

átszállással

Szeptember 18. Chengdu Érkezés Sichuan tartomány fővárosába, Chengduba (12:50), transzfer a
szállodába. Becsekkolás, majd sétálunk Chengdu "városligetében", a Renmin parkban, ahol megismerhetjük,
miként töltik szabadidejüjet a város barátságos lakói, együtt táncolva és énekelve. Este vacsora. Szállás
Chengduban: Tibet Hotel Chengdu 4*
Szeptember 19. Chengdu – Qingcheng-hegy Reggeli után látogatás a városhoz közeli Pandanevelő
Központban, ahol testközelből ismerkedhetünk meg a kizárólag Kínában élő kedves óriásokkal. Az erősen
veszélyeztetett faj mesterséges szaporítása és populációjának növelése érdekében létrehozott kutatóközpont
az utóbbi évek során jelentős sikereket ért el, s számos apró pandabocs látta meg a napvilágot a
létesítményben. Később kirándulás a taoizmus egyik legfontosabb szellemi központjához és szülőföldjéhez, a
Qingcheng-hegyhez, ahol a buja szépségű mélyzöld erdőkben megbújó ódon templomokat és szentélyeket
bejárva ismerkedünk meg a hatalmas ország eszmerendszerét meghatározó ősi vallással. Visszatérés
Chengduba. Este vacsora. Szállás Chengduban.
Szeptember 20. Chengdu – Leshan Reggeli után látogatás a Mandzsusrí bódhisszatva tiszteletére emelt
Wenshu templomban, amely a város legfontosabb buddhista templomainak egyike. Később továbbutazás
(kb. 1.5 óra) a Chengdutól mintegy 120 kilométerre található Leshan felé. A hely legfőbb látványossága a
Min-folyó partjának vörös homokkő sziklafalába vésett hatalmas Buddha-szobor, amely 71 méteres
magasságával, a modern világ építményeit megelőzően, Kína legnagyobb kőszobra, egyben a világ
legnagyobb Buddha-szobra volt. A Min- és Dadu-folyók összefolyásánál magasodó szédületes alkotást 713ban kezdték el kifaragni, hogy a folyó vizét járó hajókat és hajósokat veszélyeztető örvények ellen nyújtson
védelmet. Látogatás a Mahao-sírmúzeumban, ahol lehetőségünk nyílik arra, hogy mgtekintsük a Keleti Handinasztia nemeseinek barlangsírjait is. Visszatérés Chengduba. Este vacsora. Szállás Chengduban.
Szeptember 21. Chengdu – Dali Reggeli után transzfer a repülőtérre, továbbrepülés Yunnan tartomány
és Dali felé. Érkezés után transzfer a szállodába. Rövid pihenő, majd ismerkedés az Erhai-tó nyugati partján,
a a négyezer méteres magasságával tekintélyt parancsoló Cang-hegy lábánál fekvő városkával, amely egykor
a Nanzhao, majd a Dali királyságoknak is székhelyéül szolgált, ma a főként a bai és yi kisebbségek által lakott
autonóm körzet központja. Látogatás Dali emblematikus műemlékeihez, a három pagodához, amelyeket a 910. században emeltek a várostól mintegy 2 kilométer távolságban. Visszatérés Daliba, ahol a régi városka
ódon utcáit járva, míves faragásokkal díszített házak között veszhetünk el, betérve a hívogató teaházak és
éttermek egyikébe, míg a mellékutcák olyan izgalmas látványosságot is kínálnak, mint Dali katolikus
templomának hagyományos, kínai stílusú épülete. Este vacsora. Szállás Daliban: Landscape Hotel Dali 4*

Szeptember 22. Dali – Xizhou – Shaxi Reggeli után továbbutazás észak felé, út közben megálló Xizhou
falvában, ahol előbb elvegyülhetünk a reggeli piac forgatagában, majd betérünk a bai kisebbség jellegzetes
udvarházaiba is. A félhold alakú Erhai-tó vizén tett hajókirándulás során bepillantást nyerhetünk a környező
halászfalvak háborítatlanul békés életébe. Továbbutazás a nevezetes "Tea és Ló útjának" egykori
állomáshelye, Shaxi városa felé, mely egyike az ország kevésbé ismert és látogatott kulturális emlékeinek.
Séta az ódon városka utcáin. Este vacsora. Szállás Shaxiban: Shaxi Laomadian Inn 3*
Szeptember 23. Shaxi – Shibaoshan – Lijiang Reggeli után továbbutazás Lijiang felé, út közben
megálló a Shibaoshan-nál. A hegyen, megkapó környezetben álló templomok bejárása során a bai szobrászat
remekművei várnak bennünket. A templomokhoz tartozó barlangszentélyek sziklafalaiba faragott figurák és
részletgazdag jelenetek segítségével pedig betekintésünk nyílik Nanzhao uralkodóinak udvartartásába, a
buddhista legendákba, s a mindennapi élet mozzanataiba is. Továbbutazás Lijiangba, transzfer a szállodába.
Később ismerkedés a Himalája lábainál fekvő, elbűvölő, világörökségi védelmet élvező városkában, amely a
naxi kisebbség igazi kulturális fellegvára. Séta a régi városrész kanyargós utcácskáinak labrintusában,
hangulatos csatornák és az azokat átívelő kecses és díszes hidak mentén. Látogatás a festői Fekete Sárkánytónál, majd séta az óvárosban. Este vacsora. Szállás Lijiangban: Lijiang Wangfu Hotel 3*
Szeptember 24. Lijiang – Guiyang Reggeli után séta a vársokában, látogatás Lijiang egyik legfontosabb
műemlékéhez, az egykor a területet uralma alatt tartó Mu család rezidenciájánál, mely a pekingi Tiltott Város
kicsinyített mása. Az óváros fölé magasodó Oroszlán-dombon áll a míves sárkányfaragásairól neveeztes
Wangu pavilon, a kínai építészet remekműve, amelyből csodálatos panoráma nyílik a környező vidékre.
Később transzfer a repülőtérre, továbbrepülés Guizhou tartomány székhelye, Guiyang felé (14:40-16:10).
Érkezés után transzfer a szállodába. Este vacsora-. Szállás Guiyangban: Regal Hotel 3*+
Szeptember 25. Guiyang – Congjiang – Basha – Zhaoxing Reggeli után transzfer a pályaudfvarra,
továbbutazás Congjiang felé gyorsvonattal (10:13-11:56). Érkezés után buszos transzfer Zhaoxing felé. Út
közben látogatás Basha falvában. A miao kisebbsáég által lakott falut gyakorlatialg elkerülte a modernizáció,
lakói jellegeztes faházaikban élnek, sok évszázados hagyományaikat, hitvilágukat, hajviseleti és öltözködési
szokásaikat követik. Továbbutazás Zhaoxingba. Transzfer a szállodába, este vacsora egy helyi étteremben.
Szállás Zhaoxingban: Indigo Lodge 3*
Szeptember 26. Zhaoxing – Tangan Reggeli után kirándulás a Zhaoxinghoz közeli faluba, Tanaganban.
A dong népcsoport által lakott, erdős hegyvidéken épült falu festői környezetben, zöldellő rizöldek
ölelésében fekszik. A városka urcáit járva megismerkedhetünk a dong építészet jellegeztes épületeivel. A
hagyományaos faházak sorát többemeletes, nyolcszögletű tetővel ellátott dobtornyok szakítják meg, Később
visszatérés Zhaoxingbe, séta a széles völgyben elterülő városka tradicionális házai között. Este vacsora egy
helyi étteremben. Szállás Zhaoxingben.
Szeptember 27. Zhaoxing – Chengyang Reggeli után utazás a dongok egy tűávolabbi falvához,
Chengyangba (kb. 3.5 óra). Séta a falu jellegzetes faházai és dobtornyai között, látogatás dobtoronynál, majd
a település legnevezetesebb és legkülönlegesebb építményénél, a "Szél és eső hídnál". A pavilonokat idéző, 78
méter hosszú fedett fahíd egyetlen szög felhasználása nélkül épült. Látogatás egy hagyományos lakóházban.
Este vacsora egy helyi étteremben. Szállás Chengyangban: Dong Village Hotel
Szeptember 28. Chengyang – Longji Reggeli után továbbutazás a teraszos rizsföldjeiről nevezetes
Longji felé (kb. 2 óra). Út közben látogatás egy helyi piacon. Érkezés után mintegy 30 perces sétával érjük el
dombtetőre épült szállásnkat. Rövid pihenő, majd kirándulás a rizsteraszokhoz. A környező hegygerinceken
a zhuangok hozták létre lenyűgöző rizsöldjeiket. A kijelölt kilátópontokról csodálatos panoráma nyílik a
lépcsőzetesen elterülő rizstáblákra. Vacsora egy helyi étteremben. Szállás Longjinál: Longji Star-wish Resort
3*
Szeptember 29. Longji – Guilin Reggeli után könnyed kirándulás a zhuang kisebbség egyik falvához (kb.
1.5 óra), majd buszozás a Guangxi tartomány északi felében található kedvelt turisztikai célpontba,
Guilinhoz, amely a környéken elterjedt illatos virágú fáiról kapta nevét. Transzfer a szállodába. Rövid
pihenő, majd a karsztcsúcsairól ismert város környékének természeti szépségeivel ismerkedünk. Látogatás a
Fubo-hegynél ("Leigázott Habok hegye"), mely leginkább a sziklafalva vésett ősi feliratairól és buddhafaragásairól nevezete, tetjéről pedig szép panoráma nyílik a környező vidékre. Később Guilin legnagyobb és
legcsodálatosabb cseppkőbarlangját, a Sásfurulya-barlangot járjuk be, amelynek hatalmas csarnokait ma
színpompás fények ragyogják be. Este vacsora. Szállás Guilinben: Bravo Hotel 4*
Szeptember 30. Guilin – Yangshuo – Guilin Reggeli után buszos transzfer a kikötőbe, majd hajóra
szállunk, s könnyed hajókirándulást teszünk Yangshuo felé. A Li-folyó vizén csordogálva a tájképet uraló, a
környező síkságból kiemelkedő, a hagyományos kínai festményeket idéző mészkúpok között vezet utunk.

Kikötés Yangshuóban, majd szabad séta a város utcáinak forgatagában. Visszatérés busszal Guilinba. Este
vacsora. Szállás Guilinban.

Október 1. Guilin – Chengdu - Budapest Korai reggeli után transzfer Guilin repülőterére, repülés
Sichuan tartomány székhelye, Chengdu felé. Repülés Amsterdamon keresztül Budapestre. (14:35 - 19:05;
20:55-22:55) Érkezés Budapestre 22:55-kor.

Részvételi díj (min. 16 fő):

918.000Ft/fő

+Repülőjegyek (illetékkel):

230.000Ft/fő

Budapest – Amsterdam – Chengdu, Chengdu – Amsterdam – Budapest nemzetközi útvonalon. A légitársaságok az árváltoztatás jogát a
jegykiállításig fenntartják!

14 fő részvételi díj: 957.000Ft/fő
12 fő részvételi díj: 995.000Ft/fő
10 fő részvételi díj: 1.055.000Ft/fő
Egyágyas felár:
178.000Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: szállást kétágyas elhelyezéssel, 3-4*-os szállodákban, félpanziós ellátással, a
programok, belépők költségét, magyar és helyi idegenvezetéssel, kínai belső repülőjegyeket (Chengdu-Dali,
Lijiang-Guiyang, Guilin-Chengdu útvonalon), vonatjegyeket (Guiyang-Congjiang útvonalon).
A részvételi díj nem tartalmazza: vízumdíjat (kb. 19.000 Ft/fő itthon), kombinált utazásképtelenségi és
BBP biztosítást (31.650 Ft/fő), borravalót (60USD) személyes kiadásokat (telefon, hordárok stb.), egyéni
borravalókat.

