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Kitajska je magična dežela, ki se izjemno hitro razvija in spreminja. Načeloma še vedno komunistična,
vendar v marsičem prehiteva kapitalistični zahod. Če ste morda na Kitajskem bili pred petimi leti ali
več, potem vam zagotavljamo, da je ne boste prepoznali. Z gigantskimi koraki se razvija v dobro smer.
Prepričani smo, da vas bo ponovni obisk očaral. Poleg tega vam v programu, ki je pred vami, ponujamo
zanimivo kombinacijo Tibeta, križarjenja po reki Modri reki, Yangtze, in pa ogled enega
najzanimivejših nacionalnih parkov v deželi: Rumene gore. Poleg seveda obiska dveh velemest: glavnega
mesta Peking in največjega mesta Šanghaj. Zagotovo bo doživetje zase vožnja z modernim vlakom v
višave Tibeta. Povzpeti se do Lhase z železnico so sanje marsikaterega popotnika. Na Tibetu vam
bomo predstavili najzanimivejše kraje in tibetanske templje. Zagotovo bo manjši oddih križarjenje po
reki Yangtze, ki postaja vse bolj priljubljeno rečno križarjenje in kjer vam bodo ponosni domačini
poleg kulinaričnih užitkov na vodi pokazali tudi vrhunske tehnološke dosežke njihovih inženirjev.
Rumena gora vas bo zagotovo navdušila s svojimi nenavadnimi oblikami skal, tako kot je stoletja
navduševala skoraj vse kitajske cesarje. In za konec še velemesto Šanghaj, toliko da se prepričamo, v
kateri smeri se razvija sodobna Kitajska.

PROGRAM POTOVANJA

1. DAN: LJUBLJANA – ISTANBUL - PEKING
Zbirališče potnikov na letališču Brnik dve uri pred večernim poletom preko Istanbula proti Pekingu.
Nočni let.
2. DAN: PEKING
Popoldan prilet na mednarodno letališče v Pekingu in po opravljenih formalnostih prevoz do hotela. Na
poti do hotela bo krajši panoramski ogled tega velikega mesta. Nastanitev v hotelu in v kolikor bo čas
dopuščal kratek sprehod do trga Nebeškega miru pred ali po večerji. Večerja v restavraciji in
nočitev. (V)
3. DAN: PEKING - XINING
Po zajtrku prevoz na letališče in polet proti zahodu Kitajske in mestu Xining, glavnemu mestu province
Qinghai. Xining je največje mesto na tibetanski planoti z več kot dvema milijonoma prebivalcev. Mesto
je bilo več kot dva tisoč let pomembno trgovsko središče na svilni poti in zadnja trdnjava dinastij
Han, Sui, Tang in Song pred vdori barbarov z zahoda. Mesto je bilo od nekdaj pomembno središče za
muslimanske in budistične vernike in v njem je kar nekaj pomembnih mošej in budističnih templjev.
Popoldne bomo obiskali mošejo Dongguan in tibetanski institut za slikarstvo. Nastanitev v hotelu in
nočitev. (Z,V)
4. DAN: XINING – VLAK V LHASO
Dopoldne bomo nadaljevali z ogledom mesta in njegovih znamenitosti. Uvod v tibetansko kulturo in
verovanje. Obiskali bomo tibetanski samostan Tarsi, ustanovljen v 16 stoletju. Na ogledu se bomo
seznanili z njegovo bogato in zanimivo zgodovino. Po končanem ogledu se bomo odpeljali na železniško
postajo. Mesto Xining leži v dolini reke Huangshui in to relativno visoko ter je s sodobno železnico
povezan s Tibetom in glavnim mestom Lhaso. Kitajski inženirji so dokazali, da je možno železnico
pripeljati tudi na Tibet in danes velja ta železniška proga za eno najlepših in najbolj spektakularnih na
svetu in peljati se po njej v Lhaso je pravi privilegij. Nastanitev v spalnikih s štiriposteljnimi kupeji in
ob 16.40 se bo naša vožnja-predstava pričela. Večerja in nočitev na vlaku. (Z,V)
5. DAN: LHASA
Zjutraj bomo skozi okna vlaka opazovali pokrajino, ki bo za marsikoga povsem nova. Zajtrk si bomo
pripravili kar sami in do kosila uživali v tibetanski pokrajini. Kosilo bo v restavraciji na vlaku in malo
zatem, ob 14.10 bomo v manj kot 24 urah prispeli v glavno mesto Tibeta. Legendarno mesto Lhasa leži
na 3.500 m nm in zato bomo današnji popoldan imeli prosto v hotelu za aklimatizacijo na nadmorsko
višino. Nastanitev v hotelu blizu starega dela mesta in popoldan sprehod po glavni ulici tega dela
Lhase, ulici Barkhor. Večerja in nočitev. (Z,K,V)
6. DAN: LHASA
Lhasa je drugo največje mesto na tibetanski planoti, takoj za mestom Xining in eno najvišje ležečih
mest na svetu. V mestu, ki je od 17. stoletja administrativno in versko središče Tibeta, je veliko
spomenikov kulture, ki so odraz tibetanskega budizma, kot so palača Potala ter druge palače in
templji. Dan bomo pričeli z ogledom Norbulingke, poletne palače dalajlam, zgrajene 1755. Popoldne si
bomo ogledali samostan Sera, enega najpomembnejših budističnih templjev v Tibetu, ustanovljenem
leta 1419. Priložnost za klepet z menihi o najrazličnejših temah vezanih za filozofijo tibetanskega
budizma. Večerja in nočitev v hotelu. (Z,V)

7. DAN: LHASA
Dopoldne bomo obiskali najbolj znano palačo v Lhasi, Potalo, nekdanjo zimsko rezidenco dalajlam vse
do leta 1959, ko je štirinajsti dalajlama pobegnil v Indijo. Graditi jo je pričel peti dalajlama leta 1645.
Palača meri 400 m v smeri VZ in 350 m v smeri SJ. Palača ima 13 nadstropij, preko 1000 soban,
10.000 oltarjev in preko 200.000 kipcev in se dviguje približno 300 m nad reko. Popoldne bomo
obiskali tempelj Jokhang, enega najbolj svetih in najstarejših templjev v Tibetu. Štirinadstropen
tempelj z zlato streho je simbol tibetanskega budizma in je vedno poln domačinov, ki prihajajo sem
molit. Preostanek dneva bo prosto. Tibetanska večerja in nočitev. (Z,V)
8. DAN: LHASA – GYANGTZE - SHIGATZE
Po zajtrku bomo zapustili glavno mesto in se odpeljali do 270 km oddaljenega mesta Gyangtze. Na poti
se bomo ustavili pri svetem jezeru Yamdrok Yumtso in ledeniku Karola. V mestu Gyangtze bomo
obiskali samostan Pelkhor, ki je znan po pagodi Kumbum. Ta je drugačna od vseh ostalih po tem, da so
v njej različne sekte tibetanskega budizma. Sledil bo ogled mesta, tretjega najpomembnejšega mesta
v Tibetu. Mesto leži v dolini Nyang Chu, na starih trgovskih poteh, ki so vodile proti Indiji. Nekoč je
bilo mesto obdano s tri km dolgim obzidjem. Nekaj prostega časa, nato vožnja do 80 km oddaljenega
mesta Shigatze. Nastanitev v hotelu in nočitev. (Z,V)
9. DAN: SHIGATZE - LHASA
Shigatze je drugo najpomembnejše mesto v Tibetu. Dopoldne bomo obiskali samostan Tashilumpo,
enega najpomembnejših samostanov v Tibetu. Tukaj je imel sedež Pachen lama. Po ogledu samostana
se bomo sprehodili po lokalni tržnici in poskušali ujeti utrip tibetanskega vsakdana. Popoldne se bomo
vrnili do 280 km oddaljene Lhase in se nastanili v hotelu. Večerja bo tokrat vsa v tibetanskem slogu.
Nočitev. (Z,V)
10. DAN: LHASA - CHONGQING
Prosto do prevoza na letališče v Lhasi in polet proti mestu Chongqing. Po pristanku bo ogled mesta:
največ časa bomo namenili staremu delu mesta imenovanem Ciqikou, kar pomeni pristanišče za
porcelan. Mesto je nekoč v časih dinastij Ming in Qing prosperiralo kot središče najboljšega
porcelana na Kitajskem. Le tega so po reki prevažali po deželi. Za konec se bomo ustavili še v parku
Eling, ki se nahaja na sotočju rek Yangtze in Jialing in od koder je prekrasen razgled na obe reki in
mesto. Večerja bo v restavraciji s sečuansko hrano in nato prevoz do pristanišča, vkrcanje na ladjo,
nastanitev v standardnih zunanjih kabinah. Ob 21. uri izplutje ladje in nočitev. (Z,V)
11. DAN: KRIŽARJENJE PO REKI YANGTZE
Dopoldan se bomo podali na izlet (vključen v ceno) v mesto duhov Fengdu. To je velik kompleks
templjev in samostanov posvečenih življenju po smrti na gori Ming. Mesto sestavljajo različne
zgradbe, ki so domišljijski del pekla (Narake) po kitajski mitologiji. Po tem, ko so izgradili jez na reki
in se je gladina vode dvignila, so morali originalno mesto preseliti na višjo lego na južni strani reke. V
zadnjih letih je postalo mesto Fengdu prava turistična atrakcija. Ob 11. uri se bomo vrnili na ladjo in
pričela se bo plovba po Modri reki navzdol. Bivanje na ladji na osnovi polnega penziona. Uživali boste
lahko v vsem kar vam te kitajske luksuzne rečne ladje nudijo: od zabave do rekreacije. (Z,K,V)
12. DAN: KRIŽARJENJE PO REKI YANGTZE
Dopoldne bomo nadaljevali plovbo skozi slikoviti kanjon Qutang. Popoldne se bomo podali na izlet z
ladjo po treh manjših kanjonih. To so tri manjše doline in sicer: kanjon Longmen ali zmajska vrata,

kanjon Bawu ali megleni kanjon in še smaragdni kanjon ali Dicui. Ob 17.30 se bomo vkrcali na ladjo in
naša ladja bo do večera preplula še dva kanjona in sicer: Wu in Xiling. Bivanje na ladji na osnovi
polnega penziona. Ponoči se bomo spustili skozi eno največjih prevodnic na reki: the Three Gorges
Dam. (Z,K,V)
13. DAN: YICHANG
Po zajtrku si bomo ogledali še jez Treh kanjonov. To je resnično čudo tehnike in največja
hidroelektrarna na svetu! Izgradnja je stala 37 milijard USD in je bila zamisel velikega voditelja Mao
Ce Tunga, ki je o njej spesnil celo eno pesnitev. Zaradi potopitve so morali preseliti 13 večjih in 140
manjših mest ter 1600 vasi, skupaj več kot milijon in tristo tisoč prebivalcev. Po ogledu jezu se bomo
vrnili na ladjo in se spustili še skozi zadnji kanjon Xiling in se nato okrog poldneva izkrcali. Prevoz od
pristanišča do hotela in nastanitev. Preostanek dneva bo prosto v štiri milijonskem mestu Yiching.
Večerja in nočitev. (Z,V)
14. DAN: YICHANG – HUANGSHAN
Jutranji prevoz na železniško postajo in vožnja s hitrim vlakom od Yichanga do približno 900 km
oddaljenega mesta Huangshan, kamor bomo prispeli v dobrih 6 urah vožnje. Popoldne se bomo
sprehodili po stari ulici Tunxi v središču mesta Huangshan, ki je bila razglašena za najbolje ohranjeno
staro ulico na Kitajskem. Zgradbe, ki jo obdajajo, datirajo v čase dinastij Song, Ming in Qing in prav
zaradi teh je ulica dobila vzdevek zgodovinska in kulturna ulica, ki v dolžino meri kilometer in pol.
Popoldne bomo preživeli v tej zanimivi četrti. Pozno popoldne nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.
(Z,V)
15. DAN: RUMENE GORE NP - TANGMO
Ves dan bo namenjen legendarnim kitajskim Rumenim goram, ki veljajo za najlepše planinsko območje
na Kitajskem in so od leta 1990 na UNESCO listi naravne svetovne dediščine. Obiskovalce navdušuje
spektakularna pokrajina z borovci nenavadnih oblik in skalami, ki so prav tako neobičajnih oblik. Vse to
obdajajo oblački meglice, ki kraju pridajo k mističnosti. Ime so gore dobile po legendarnem Rumenem
imperatorju (Huang Diju) leta 747 n.št. Od tedaj je kraj postal priljubljena naravna znamenitost, ki so
jo občudovali vsi naslednji kitajski cesarji. Na tem območju so zgradili številne templje in danes je
Nacionalni park ena od glavnih in najbolj obiskanih znamenitosti na Kitajskem. Z avtobusom se bomo
odpeljali do postaje Yugu, od tam pa se bomo z vzpenjačo povzpeli na Rumeno goro in si ogledali dva
njena najlepša dela: Beihai in Xihai. Popoldne se bomo z vzpenjačo vrnili v dolino in se z avtobusom
odpeljali do vasi Tangmo, ki je bila ustanovljena za časa dinastije Tang (7.-10. stoletje). Zaradi
izjemno lepo ohranjenega zgodovinskega vaškega jedra je vas danes na UNESCO listi kot del svetovne
kulturne dediščine. Večerja in nočitev v hotelu. (Z,V)
16. DAN: TANGMO - ŠANGHAJ
Ves dopoldan bomo preživeli na območju Rumene gore. Dopoldne se bomo z avtobusom odpeljali do
plantaže zelenega čaja in izvedeli vse o tem, zakaj je ta čaj na Kitajskem tako zelo priljubljen in kako
ga oni pripravljajo. Nato se bomo odpeljali do bambusovega gozda Mukeng, ki se nahaja v bližini vasi
Hongcun. Sprehodili se bomo po zeleni dolini, porasli z bambusi, priljubljeni destinaciji za domačine in
predvsem za fotografe. Popoldne prevoz na železniško postajo in v treh urah bomo prispeli v
velemesto Šanghaj. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev. (Z,V)
17. DAN: ŠANGHAJ - ISTANBUL
Dopoldan se bomo z avtobusom odpeljali do mesta na vodi Zhuajiajiao, ki velja za enega starejših mest
na Kitajskem in se nahaja na obrobju velemesta Šanghaja. Ljudje so se tod naselili že pred 5000 leti,
mesto pa je bilo ustanovljeno pred približno 1700 leti. Večina zgradb se nahaja na bregovih reke in

kanalov in ulice povezuje 36 kamnitih mostov. S čolni se bomo popeljali po kanalih in uživali v
fotografiranju. Nekaj časa bo prosto, nato pa se bomo vrnili v Šanghaj in nadaljevali z ogledom
velemesta, drugega največjega mesta na svetu s približno 24 milijoni prebivalcev. Šanghaj se je razvil
iz ribiške vasice in doživel razcvet v 19. in v začetku 20. stoletja. Popeljali se bomo skozi moderni del
mesta in se sprehodili po starem delu Šanghaja, kjer bo tudi večerja v restavraciji. Po večerji nekaj
prostega časa, nato pa prevoz na letališče in malo pred polnočjo polet proti Istanbulu. (Z,V)
18. DAN: ISTANBUL – GRAZ – MARIBOR - LJUBLJANA
Jutranji let iz Istanbula do Graza in nato še prevoz do Maribora in Ljubljane.
ODHOD: 8.10.2020
ROK ZA PRIJAVO: najmanj tri mesece pred pričetkom potovanja oz. do zapolnitve prostih mest
CENA:

4.290 EUR

CENA VKLJUČUJE: letalsko karto na relaciji Ljubljana-Istanbul-Peking in Šanghaj-Istanbul-Graz,
prevoz z graškega letališča do Maribora in Ljubljane, notranja leta na relaciji Peking-Xining in LhasaChongqing, vse letališke, varnostne in TSC takse (ki na dan 15.11.2019 znašajo 405 EUR), vse prevoze z
avtobusi in hitrimi vlaki po programu, oglede in vstopnine po programu, bivanje v hotelih* s 4**** v
dvoposteljnih sobah (doplačilo za enoposteljno sobo znaša 580 EUR) ter v standardnih dvoposteljnih
kabinah na ladji s 5***** (doplačilo za enoposteljno kabino na ladji znaša 280 EUR), obroke po
programu, lokalno vodenje v angleškem jeziku in slovenskega spremljevalca ves čas potovanja,
organizacijo potovanja, nezgodno zavarovanje potnikov in DDV.
CENA NE VKLJUČUJE: vstopne vize za Kitajsko (ki znaša cca 70 EUR) ter morebitnih napitnin za
vodnike, voznike in osebje na ladji.
MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 25
CENA pri najmanj 20 plačanih potnikih znaša 4.390 EUR, pri najmanj 15 plačanih potnikih znaša 4.490
EUR in pri najmanj 10 plačanih potnikih znaša 4.690 EUR.
*Hoteli na Tibetu so 3*** v Shigatzeju (najboljši v mestu) in 3***+ v Lhasi. V tradicionalni vasici
Tangmo je hotel tradicionalen in nima uradne kategorizacije.
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