
Šis kelionės maršrutas sudarytas taip, kad 
pamatytumėte visas svarbiausias istorines Kinijos vietas, 
susipažintumėte su jos virtuve, prisiliestumėte prie 
unikalios gamtos ir dar ne kartą norėtumėte ten sugrįžti.

Atostogų profesionalai

ATRASKITE TIKRĄJĄ

PEKINAS – SIANAS –
NANKINGAS – ŠANCHAJUS

Išvykimas iš Lietuvos. Skrydis Vilnius – Pekinas 
su persėdimu tarpiniame oro uoste.

KELIONĖS PROGRAMA

1 diena.
VILNIUS – PEKINAS

Pietūs ir vakarienė
Atskridę į Pekiną, sutvarkysite įvažiavimo į šalį formalumus ir 
būsite nuvežti į viešbutį, kuriame galėsite įsikurti ir pailsėti. 
Vėliau pusdienį skirsite pažinčiai su Pekinu: pasivažinėsite
rikšomis, aplankysite seniausius architektūrinius pastatus bei 
susipažinsite su miesto istorija. Vakare gyvai stebėsite Kung 
Fu kovos meno pasirodymą.
Vakarienė ir nakvynė 4* viešbutyje. 

2 diena. PEKINAS

Pusryčiai, pietūs, vakarienė
Po pusryčių viešbutyje vyksite apžiūrėti daugiau nei 8000 
km ilgio Didžiąją kinų sieną. Ten praleisite 3–4 valandas 
grožėdamiesi užburiančiais apylinkių vaizdais ir 
bandydami įveikti daugybę ant sienos esančių laiptelių. 
Pakeliui į viešbutį pravažiuosite Pekino Olimpinių žaidynių 
miestelį. 
Vakarienė ir nakvynė 4* viešbutyje.

3 diena. PEKINAS –
JINSHANLINGAS – PEKINAS

Pusryčiai, pietūs, vakarienė
Po pusryčių viešbutyje vyksite į Tianmenio aikštę. Tai 
didžiausia, 40 ha plotą užimanti vieša aikštė pasaulyje. Vėliau 
aplankysite didžiausią pasaulyje rūmų kompleksą ir į 
UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įtrauktą Uždraustąjį miestą. 
Po pietų greituoju traukiniu vyksite į Sianą.
Nakvynė 4* viešbutyje.

4 diena. PEKINAS – SIANAS

Pusryčiai, pietūs, vakarienė
Po pusryčių vyksite pamatyti didžiausią pasaulio stebuklą – 
garsiąją Siano terakotinių statulų armiją, saugančią 
imperatoriaus Čino kapavietę. Tai daugiau nei 7000 
natūralaus dydžio kareivių ir arklių figūrų. Tangbo meno 
muziejaus darbuotojai Jus taip pat supažindins su kinų abėcėle 
ir pamokys kaligrafijos meno. Apžiūrėję terakotinę armiją ir 
pasimokę kinų kalbos, sėsite ant dviračio ir aplankysite 
Didžiąją laukinių žąsų pagodą bei Šaansi provincijoje įsikūrusį 
istorijos muziejų.
Nakvynė 4* viešbutyje.

5 diena. SIANAS

Pusryčiai, pietūs, vakarienė
Po pusryčių vyksite į stotį ir greituoju traukiniu keliausite į 
Nanjingą. Atvykę į miestą būsite nuvežti į viešbutį. Po pietų 
pradėsite ekskursiją po Nanjingą, kurios metu aplankysite 
Didžiąją miesto sieną, Konfucijaus šventyklą ir Ming dinastijos 
imperatoriaus mauzoliejų.
Nakvynė 4* viešbutyje.

6 diena. SIANAS – NANJINGAS

Pusryčiai
Po pusryčių savarankiškai keliausite į „Bosch“ gamyklą, kurioje 
susipažinsite su pažangiausiomis technologijomis, šiuolaikiniais 
gamybos procesais ir naujausiais technikos pasiekimais.
Nakvynė 4* viešbutyje.

7 diena. NANJINGAS

Pusryčiai, pietūs, vakarienė
Po pusryčių vyksite į traukinių stotį. Greituoju traukiniu keliausite 
iš Nanjingo į Šanchajų. Čia pat papietausite ir keliausite į 
senąją Šanchajaus dalį, kurioje pamatysite žymiausią 
Šanchajuje budistų vienuolių pagodą – Nefritinio Budos 
šventyklą. Taip pat aplankysite Ju sodus, kuriuos sudaro 40 
atskirų kompozicijų, susiliejančių į vientisą paveikslą pagal 
principą „vienas žingsnis – vienas grožis, grožis kiekviename 
žingsnyje“. Nakvynė 4* viešbutyje.

8 diena. NANKINGAS – ŠANCHAJUS

Pusryčiai
Po pusryčių vyksite į „Bosch“ gamyklą Šanchajuje, kur toliau 
tęsite pažintį su pažangiausiomis technologijomis. Diena skirta 
perimti patirtį iš gamintojų. Nakvynė 4* viešbutyje.

9 diena. ŠANCHAJUS

Pusryčiai
Po pusryčių vyksite į oro uostą. Skrydis Šanchajus – Vilnius su 
persėdimu tarpiniame oro uoste.

10 diena. ŠANCHAJUS

Grįžtate į Lietuvą.

11 diena. VILNIUS

Į kelionės kainą įskaičiuota:
• skrydžiai ekonomine klase Vilnius – Pekinas, Šanchajus – Vilnius;
• 1 registruoto bagažo vienetas iki 23 kg ir 1 rankinio bagažo vienetas iki 7 kg;
• greitųjų traukinių bilietai antrąja klase: Pekinas – Sianas, Sianas – Nanjingas, Nanjingas – 

Šanchajus;
• visi pervežimai (pagal programą) autobusu su oro kondicionieriumi;
• visos kelionės metu lydintis anglakalbis gidas. Rusakalbis gidas – pagal atskirą užklausimą ir už 

papildomą mokestį;
• apgyvendinimas standartiniuose dviviečiuose kambariuose 4* viešbučiuose;
• maitinimas: 8 pusryčiai, 6 pietūs ir 6 vakarienės (papildomi gėrimai už atskirą mokestį);
• geriamas vanduo visos kelionės metu;
• įėjimo į objektus, nurodytus programoje, mokesčiai (apie 260 EUR asmeniui);
• medicininių išlaidų draudimas, kuris yra privalomas vykstantiems į Kiniją;
• Kinijos viza. Vizai gauti reikalingas ilgiau nei 6 mėn po grįžimo iš kelionės galiojantis LR 

pasas.

Į kelionės kainą neįskaičiuota:
• programoje nepaminėtas maitinimas ir gėrimai;
• eidimai fotografuoti / filmuoti lankomuose objektuose;
• asmeninės išlaidos;
• bagažo viršsvoris;
• arbatpinigiai vairuotojams ir gidams (rekomenduojame palikti 3–5 USD arbatpinigių gidui ir 

1–3 USD vairuotojui).

Pastabos:

• kelionės organizatorius pasilieka teisę optimizuoti kelionės struktūrą ir apie tai informuoti ne 
vėliau kaip 30 dienų iki išvykimo;

• profesionalūs rusakalbiai gidai yra labai paklausūs, todėl jų paslaugas reikėtų užsisakyti iš 
anksto;

• daugiau nei 1 bagažo vienetą (ne daugiau nei 23 kg) turinčiam keliautojui yra būtina priekaba 
papildomo bagažo transportavimui. Jai taikomas papildomas mokestis;

• prieš vykstant į kelionę rekomenduojame pasirūpinti sveikata. Kreipkitės į savo gydytoją dėl 
konkrečių skiepų poreikio ir higienos rekomendacijų. Daugiau informacijos žr. Lietuvos 
Respublikos užsienio reikalų ministerijos svetainėje http://keliauk.urm.lt/lt/location/kinija.

KINIJĄ SU

Pamatyk Rytų šalių stebuklą savo akimis


