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Tour Code: FIT 6N7D  

Classic China Kombi Tours 

6 Nätter/7 Dagar Beijing-Shanghai 

 

 

 

Dag 1 Beijing 

Ankomst Beijing, transfer till hotellet 

och på kvällen är det en tur till 

Wangfujing Street. 
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Dag 2 Beijing 

Utflykt till det imponerande Tiananmen Square, där de flesta nationell cermonierna 

äger rum. Därifrån går vi till Forbidden City. Vandrar runt I de olika delarna av 

Förbjudna staden. Sedan ser vi Coal 

Hill, höjden, som Kungliga familjen 

njöt av utsikten över Förbjudna 

Standen. Fortsätter sedan till Beihai 

Park och Shichahai Hutong. I 

Hutong besöker vi det traditionella 

boenden I Peking, med Rickshaws, 

Därefter går vi till Houhai area, 

vilken är en del av Shichahai. 

 

Dag 3 Beijing 

Idag går turen till Badaling Great Wall. Vi tar linbanan upp och går ner. Efter 

Kinesiska Muren besöker vi Sommar 

Palatset, som också inkluderar en 

båttur. Palatset användes under den 

varma säsongen av Kungliga familjen, 

för att där få ett svalar klimat. Fortsätter 

sedan till Olympic park – Bird Nest & 

Water Cube från utsidan. Tillägg: 

Kongfu Show  

 

 

Dag 4 Beijing-Shanghai 

Idag besök vid Temple of Heaven, där den förste kejsaren av Ming och Qing dynasties 

tillbad himmelens gudar.  Därefter besök på Silk Market, marknaden där det mesta 

finns att köpa. Transfer till järnvägs stationen för att åka  Bullet Train till Shanghai G3 

(1400/1848). Sitter i 2:a klass.Vid ankomst I Shanghai möts du av vår guide, som 

följer med till ditt hotell.  

 

 

 

 

 

 

 

Dag 5 Shanghai 

Idag besöker vi först Yu Garden, 

inklusive närliggande Bazzars. I Yuyuan kan du se den sofistikerade designen och fina 

utformningen av paviljonger, hallar, rockeries, dammar och kloster. Då besöker vi 

Shanghai Museum, som specialiserat sig på antikens konstverk, särskilt bronsvaror, 

porslin, kalligrafers och målningar. Därefter tar vi en rundtur på Nanjing Road och 

The Bund för att njuta av den moderna utsikten över Shanghai.  Tillägstur: Huangpu 

River Cruise 
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Dag 6 Zhujiajiao – Shanghai  

Turen idag går längs de berömda kanalerna Zhujiajiao med båt. Därefter tillbaka till 

Shanghai och besöker French 

Concession och Tianzifang area, 

vilket tidigare var ett historiskt 

bostadsområde men idag är helt 

modernt med Coffee shops etc. 

Stopp vid Silk Factory.Tillägg: 

Acrobatic show teater show. 

 

 7 Shanghai – Återresa  

Transfer till flygplatsen och slut på 

turen. 

 

Pris: Från 12.100 kr/pers i del av dubbelrum i 3 stj hotell (2-3 Pers)+ flyg *    

         Från  8.600 kr/pers i del av dubbelrum i 3 stj hotell (4-5 Pers)+ flyg * 

         Från  7.200 kr/pers i del av dubbelrum i 3 stj hotell (6 pers och över)+ flyg * 

• Flyg ca  5000 kr/pers Utresa Peking och hem från Shanghai 

 

 
 Service Inkluderat:  

1. Entreér en program 

2. 6 naääter hotel inkl frukost 

3. Snabbtåg Beijing-Shanghai 2:a klass 

4. Engelsk talande guide 

5. Privat transfer med komfrt bil och AC:  

  4 pers bil för 2 , 7-9 sätes bil för 4 pers  

 Service Exl: 

1. Personal Expenses. 

2. Tips till Guide & Driver ( Ca 5 us /dag/person) 

3. International flight tickets. 

4. Lunch and dinner (Our guide will suggest restaurants; guests will select the dishes under guide help 

and pay by themselves). 

5. Anything not mentioned in the above. 
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Tour Code: FIT9N10D     

Classical China Tour 

9 Nätter /10Dagar:  Beijing–Xi’an–Shanghai-Suzhou 

 

 
 

 Dag 1 Beijing 

Ankomst Beijing, transfer till hotellet 

och på kvällen är det en tur till 

Wangfujing Street. 
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Dag 2 Beijing 

Utflykt till det imponerande  Tiananmen Square, där de flesta nationell cermonierna 

äger rum. Därifrån går vi till Forbidden City. Vandrar runt I de olika delarna av 

Förbjudna staden.Sedan ser vi Coal 

Hill, höjden, som Kungliga familjen 

njöt av utsikten över Förbjudna 

Standen. Fortsätter sedan till Beihai 

Park och Shichahai Hutong. I 

Hutong  besöker vi det traditionella 

boenden I Peking, med Rickshaws, 

Därefter går vi till Houhai area, 

vilken är en del av Shichahai. 

 

 

Dag 3 Beijing 

Idag går turen till Badaling Great Wall. Vi tar linbanan upp och går ner. Efter 

Kinesiska Muren besöker vi Sommar 

Palatset, som också inkluderar en 

båttur. Palatset användes under den 

varma säsongen av Kungliga familjen, 

för att där få ett svalar klimat. Fortsätter 

sedan till Olympic park – Bird Nest & 

Water Cube från utsidan. Tillägg: 

Kongfu Show  

 

 

 

 

 

 

Dag 4 Beijing-Xian 

Idag besökvid Temple of Heaven, där den förste kejsaren av Ming och Qing dynasties 

tillbad himmelens gudar.  Därefter besök på Silk Market, marknaden där det mesta 

finns att köpa. Transfer till järnvägs stationen för att åka  Bullet Train till 

XianShanghai G3 (1400/1825). Sitter i 2:a klass,.Vid ankomst I Shanghai möts du av 

vår guide, som följer med till ditt 

hotell.  
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Dag 5 Xi'an 

Idag besöker vi det fantastiska Qin Terra Cotta 

Warriors. Därefter  South Gate Old City Wall, 

vilken är den mest bevarade delen av Kinesiska 

Muren och en av världens största antika 

försvarsmonument. Vi fortsätter och besöker  

Muslim Quarter och en av de tio moskérna I 

området, carav Great Mosque är den mest 

kända.  

 

Dag 6 Xi’an - Shanghai 

 På morgonen kär vi till Shaanxi Historical Museum, känt som pärlan i Xian, eller 

den stora kinesiska skatten.  

Besök i Big Wild Goose Pagoda, vars 

historia går tillbaka till 1400-talet och en 

av Tang Dynasty Architectures 

höjdpunkter. På eftermiddagen besöks t 

Yanyuan,  där vi kan lära mer om 

kinesisk kalligrafi.  Transfer till 

flygplatsen och vidare till Shanhai, där 

guide möter och tar oss till hotellet.  

 

Dag 7 Shanghai 

Besker  Yu Garden  och närliggande bazarer I Yuyuan kan du se den sofistikerade 

designen och fina utformningen av 

paviljonger, hallar, rockeries, dammar 

och kloster. Då besöker vi Shanghai 

Museum, som specialiserat sig på 

antikens konstverk, särskilt bronsvaror, 

porslin, kalligrafers och målningar. 

Därefter tar vi en rundtur på Nanjing 

Road och Tv tornet Bund för att njuta av 

den moderna utsikten över Shanghai.   

 Tilläg:: Acrobatic show, därefter till 

hotellet. 
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Dag 8 Shanghai-Suzhou 

Idag kör vi till Suzhou, en av Kinas mest välkända historiska och kulturella stad I 

södra delen. Längs vägen besöker vi 

Humble Administrator’s Garden, stadens 

största trädgård, vilken också ger en bild av 

den antika Kinesiska trädgårdsarkitekturen. 

Besök på Suzhou Museum och Silk 

Factory 

Slutligen denna dag besök vid Net Master 

Garden, där vi får se traditionella 

uppträdande och spel på deras traditionella 

instrument.   

 

Dag 9 Suzhou-Shanghai 

Idag besöker vi den vackra kanalstaden Zhouzhuang, där vi naturligtvis går en 

kanaltur. Zhouzhuang är nummer ett 

med en lång och traditionell historia 

bakom sig. Retur till Shanghai och 

besök i visit Tianzifang area och 

French Concession,  vilket område 

tidigare av ett bostadsområde men nu 

är mer för moderna avkoppling med 

restauranger och affärer. 

 

Dag 10  Avresa  

 Transfer till flygplast och tillbaka hem.. 

 

Pris: Från 19.700 kr/pers i del av dubbelrum i 3 stj hotell (2-3 Pers)+ flyg *    

         Från  14.600 kr/pers i del av dubbelrum i 3 stj hotell (4-5 Pers)+ flyg * 

         Från  13.200 kr/pers i del av dubbelrum i 3 stj hotell (6 pers och över)+ flyg * 

• Flyg ca  5000 kr/pers Utresa Peking och hem från Shanghai 

 
 Service Inkluderat:  

1. Entréer en program 

2. 9 nätter hotell inkl frukost 

3. Snabbtåg Beijing-Shanghai 2:a klass samt inrikesflyg   Xian-Shanghai 

4. Engelsk talande guide 

5. Privat transfer med komfort bil och AC:  

  4 pers bil för 2 , 7-9 sätes bil för 4 pers  

  

Service Exl: 

1. Personal Expensers. 

2. Tips till Guide & Driver ( Ca 5 us /dag/person) 

3. International flight tickets. 

4. Lunch and dinner (Our guide will suggest restaurants; guests will select the dishes under guide help 

and pay by themselves). 

5. Anything not mentioned in the above. 
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