JIŽNÍ ČÍNA
HORY, ŘEKY, KAŇONY
Jižní Čína, jako málokterá oblast na světě, nabízí díky bezpočtu pozoruhodných
míst obrovské možnosti cestování. Najdete zde tradičních turistické cíle starobylé město Lijiang se svou původní architekturou kamenný les v Shilinu
nebo jeden z nejhlubších kaňonů
světa! Provincie Yunnan, ležící na
hranicích Číny s Barmou, Laosem a
Vietnamem,
považuje
mnoho
cestovatelů za nejkrásnější čínskou provincii vůbec. Hory zde skrývají překrásné
krajinné scenérie, žije zde řada zajímavých národů a dají se tu najít i původní
architektonické památky, které téměř zázrakem přečkaly dobu ničení všeho
starého během tzv. kulturní revoluce. Je to to co Vám na Vaší cestovatelské
mapě chybí? Vydejte se na putování s námi!

ČÍSLO ZÁJEZDU:
TERMÍN:
NENECHTE SI UJÍT:

MĚNA:
ČASOVÝ POSUN:
UBYTOVÁNÍ (2 lůžkové pokoje):
ODBORNÁ ČÁST:
CENA:
ZÁLOHA:
CENA ZAHRNUJE:

1019
7. - 19. října 2019 (13 dnů)
• řeka Li
• starobylé město Lijiang
• podhimalájský Zhongdian
• kamenný les Shilin
čínský jüan (CNY)
+ 5 hod
3 - 4* hotely s polopenzí
pro lékaře i techniky - odborné přednášky, návštěva dentální kliniky, beseda
s místními stomatology
UPOZORNĚNÍ: Rádi zajistíme odborný program i pro jiné lékařské profese.
78 990 Kč/3 159 EUR (vč. poplatků a tax)
40 000 Kč/1 500 EUR (splatná na základě zaslané faktury)
•

pojištění léčebných výloh + asistenci (pojištěno u Evropské cestovní pojišťovny,
léčebné výlohy do výše 5,4 mil Kč vč. zubního ošetření; toto nelze z ceny zájezdu vyjmout)

•
•
•
•
•

pojištění CK proti úpadku
dopravu (letenka vč. poplatků, místní transfery)
ubytování ve 2 lůžkových pokojích s polopenzí
český doprovod a místního průvodce
odborný program a podklady do daňového přiznání

•

cestovní připojištění (NEZAPOMEŇTE na něj, prosím - je nutno toto přiobjednat

CENA NEZAHRNUJE:
zároveň s přihláškou - později NELZE!)

•
•

individuální vstupy, které nejsou uvedeny v programu
případný příplatek za jednolůžkový pokoj; CK v případě přihlášení jedné
osoby negarantuje zajištění spolubydlícího; příplatek lze nalézt níže
v odstavci PŘÍPLATKY

•
•
•

připojištění COMFORT
připojištění OPTIMAL
jednolůžkový pokoj

PŘÍPLATKY:
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UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:
VÍZA:

bude upřesněno
Jsou vyžadována. Budou vyřízena hromadně.

PROGRAM ZÁJEZDU:
Vzhledem k nepředvídatelným změnám letových řádů může být upraven program příletového/odletového dne; letecká společnost si vyhrazuje právo
změny času letů. Dovolujeme si Vás upozornit, že obrázky uvedené v programu mají ilustrační charakter!

1. DEN:

ODLET Z PRAHY
 Odlet z Prahy; z Vídně zajistíme letenky na vyžádání
 Přestup na trase dle letenky

2. DEN:

PŘÍLET - GUILIN
 Přílet do Guilinu, odbavení osob a zavazadel, přivítání místním
průvodcem.
 Transfer do hotelu, ubytování
 Volný večer pro aklimatizaci
 Večeře

3. DEN:

DRAČÍ HŘBET - RÝŽOVÉ TERASY V LONG SHENG
 Snídaně
 Přejezd do Longsheng
 Nedaleko města Guilin se vysoko v kopcích třpytí rýžová pole
připomínající dračí hřbet. Po mnoho staletí se zde lidé starali o uzounká
políčka a paradoxně právě zájem o tuto kulturní krajinu ze strany turistů
zapříčinil, že místní těžkou dřinu vyměnili za prodej suvenýrů,
průvodcování či obsluhování v restauracích. Políčka tak nezadržitelně
mizí, nicméně nic není tak pesimistické. Každému návštěvníkovi prudké
terasy pohled do údolí vyrazí dech. Místní ženy národnosti Yao se
mimochodem chlubí nejdelšími vlasy na světě!
 Políčka šplhají po okolních svazích až do výšky 1 000 m a na okolních
svazích se rozkládají vesnice menšin Zhuang a Yao.
 Návrat do Guilin
 Večeře
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4. DEN:

PLAVBA PO ŘECE LI - YANGSHUO
 Snídaně
 Projížďka po řece Li do Yangshuo skrze dramatickou krasovou krajinu.
Řeka se klikatí mezi krasovými vrcholky, jakoby vyrůstajícími přímo
z vodní hladiny řeky.
 Setkali jste se již někdy s romantickými snímky homolovitých kopečků
strmě vystupujících skoro až nepřirozeně z jinak rovné krajiny, plné
svěžích zelených políček a tropické vegetace? Tak to jsou fotografie
z okolí jihočínského městečka Yangshuo. S historií místa se seznámíme ze
sedla … ne koně, ale kola! Projedeme podél řeky Yulong a blíže se
seznámíme s venkovským šarmem putování přes rýžová políčka, rybí
farmy a malebné vesnice.
 Večeře

5. DEN:

YANGSHUO - GUILIN - KUNMING





6. DEN:

Snídaně
Dopoledne volno k dokončení poznávání města
Transfer do Guilin a přelet do Kunming
Večeře

KUNMING - DALI
 Snídaně
 Autobusem přejezd do Dali (cca 4 hod)
 POZNÁMKA: Od července 2018 má mezi Kunmingem a Dali jezdit nový
rychlovlak. Pokud tomu tak bude, itinerář bude upraven.
 Návštěva nepřehlédnutelného monumentu - areálu Tři pagod. Byly
postaveny na náhorní plošině na úpatí hory Cangshan ve výšce 2 000
metrů před 1 000 lety. Nejvyšší pagoda dosahuje výšky 73 metrů a má
16 stupňů. Je až záhadou, že stavby stojí dodnes - překonaly
30 zemětřesení!
 Z areálu je krásný výhled na Dali a jezero Erhai.
 Procházka starým městem Dali, po jeho kostkových ulicích, prohlídka
malebných dvorků a zákoutí, zastávky v malých řemeslných obchůdcích
nebo posezení u čaje na Foreigner´s Street, návštěva zajímavého
katolického kostela z roku 1927 v typické architektuře Bai.
 Večeře

7. DEN:

DALI - LIJIANG
 Snídaně
 Dopoledne návštěva slavného trhu nedaleko Xizhou, svědka starých časů
a významného místa pro setkávání domorodců. Okolní komplex
starobylých Bai domů je stále velmi dobře zachovalý. Vyzkoušejte místní
specialitu Xizhou Baba!
 Návštěva Zhoucheng - vesnice známé díky svému barvířskému řemeslu.
 Cca 2 hod přejezd do Lijiang
 Tak jako mnozí cizinci obdivují Český Krumlov, budete i vy určitě
obdivovat starou část města Lijiang. Neředěný koncentrát staré Číny,
vylisovaný za bezmála 800 let národnostní menšinou Naxi, tibetskými
kočovníky, mongolskými nájezdníky a malým dílem Chanů (Číňanů).
Každý kámen, každý starý opršelý trám, každá taška na střeše ukrývají
ducha staré Číny. Když jste dostatečně pozorní a vnímaví, máte
obrovskou šanci nasát do sebe otisk historie. Takových míst je v Číně i na
světě už jen málo.
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 Poznávání starého města, proslaveného svou architekturou, unikátními
Dongpa piktografickými skripty, vynikající tradiční hudbou a životním
stylem národa Naxi. Úzké uličky se rozbíhají do všech směrů.
 Návštěva Mu Palace, bývalé residence náčelníka klanu Mu, který vládl
národu Naxi po 400 let.
 Nejlepší výhled na Lijiang se nám naskytne z kopce.
 Návštěva Jezera černého draka, odkud je nejlepší výhled na zasněžený
vrcholek hory Jadeitového draka.
 Večer možnost přidat se k pouličním tanečníkům národa Naxi na
centrální Sifag Street.
 Večeře

8. DEN:

LIJIANG
 Snídaně
 Nádherná příroda v okolí Lijiangu návštěvníky vytáhne z lůna města
a donutí je prozkoumat okolí - autentické vesnice, nedaleká horská
jezera či navštívit staré kláštery. Určitě se nechte z města vytáhnout, jste
v podhůří Himálaje!
 Navštívíme nedotčenou vesnici Yuhu (Vesnice jadeitového jezera), která
získala jméno podle blízkého tyrkysového jezera. Navíc je domovem
známého botanika Josepha Rocka, který zde žil desetiletí na počátku
20. století.
 Procházka po okolí pro naplnění paměťové karty fotoaparátu!
 Návštěva vesnice Gaisha s prastarými nástěnnými malbami - jedná se
o fúzi čínského taoismu, tibetského a naxi buddhismu a šamanství
dongba.
 Večeře

9. DEN:

SHANGRI-LA (ZHONGDIAN) - SOUTĚSKA SKÁKAJÍCÍHO TYGRA
 Snídaně
 Přejezd do Shangri-la, známé také pod jménem Zhongdian. Nachází se v
provincii Yunnan - na hranici etnického Tibetu. Městečko si stále
zachovává staré centrum, tibetský kolorit a typickou tibetskou
architekturu.
 Zastávka ve Qiaotou - návštěva Soutěsky skákajícího tygra.
 Jméno nese po tygrovi, který ji přeskočil, aby si zachránil život před
dotěrným lovcem. I v nejužším bodě má soutěska ovšem stále 25 metrů.
Soutěska je 15 kilometrů dlouhá a je považována za nejhlubší na světě.
Některé útesy mají na výšku okolo 2 kilometrů.
 Krátký trek na dno soutěsky, kde se přiblížíme k bouřlivé řece Jinshajiang,
která si razí cestu ostrými a velkými kameny.
 Krajina se postupně změní - objeví se typická tibetská ječmenová pole
a to znamená, že se blížíme k Shangri-La.
 Procházka starým městem
 Večeře

10. DEN:

SHANGRI-LA - KUNMING
 Snídaně
 Návštěva rozsáhlého 300 let starého kláštera Gandän Sumceling. Jedná
se o nejdůležitější tibetský klášter v jihozápadní Číně, který je dnes
domovem asi 600 mnichů. Klášter byl stejně jako mnoho klášterů
v centrálním Tibetu značně poničen za tibetského povstání v roce 1959,
avšak na začátku 80. let prodělal rozsáhlou rekonstrukci. Nalezneme zde
seskupení budov typické pro všechny tibetské kláštery: vedle hlavní
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shromažďovací síně, budov nejvýznamnějších kolejí (medicínská,
tantrická, filozofická…) také zeď na slavnostní vyvěšování klášterní
thangky (obraz na plátně s výjevy Buddhy a buddhistických světců) nebo
budovu kuchyně.
 Zastávka u jezera Puda Tso, překrásného alpského jezera s barvitými
podzimními scenériemi.
 Večeře
 Odlet do Kunming

11. DEN:

KUNMING - SHILIN - PEKING
 Snídaně
 Dopoledne návštěva Kamenného lesa (čínsky nazvaného Shilin).
 Kamenný les je soubor mohutných vápencových věží tmavě šedé barvy
o rozloze 80 hektarů. Nejvyšší z věží dosahují výšky až 30 m. Celá oblast
je protkána chodníčky a schodišti vytesanými mezi skalními věžemi, díky
nimž je možno proniknout až do samého nitra kamenného bludiště, či
vystoupat na vrcholky některých z věží do vyhlídkových altánků, odkud je
rozhled na celý Kamenný les.
 Odpoledne návrat do Kunming, odlet do Pekingu

12. DEN:

PEKING
 Snídaně
 Celodenní poznávání hlavního místa Číny.
 Ti z Vás, kteří s námi v roce 2007 Čínu navštívili si možná říkají, proč zase
Peking? Ale za těch 12 let se místo obrovským způsobem změnilo, tak
proč se sem zase nepodívat?
 Návštěva náměstí Nebeského klidu rozlehlého náměstí v centru Pekingu.
S rozlohou 0,44 km2 je největším náměstím v zemi i na světě. Bylo
dějištěm mnoha událostí, z nichž měla většina celonárodní význam. Jeho
vznik se datuje na počátek 15. století, kdy byla postavena Brána
Nebeského klidu, po níž je náměstí pojmenování. Náměstí představuje
rozsáhlou rovinu, jejíž dokonalost narušuje 38 m vysoký památník
lidových hrdinů a monumentální mausoleum legendárního vůdce Mao
Ce-tunga.
 Procházka Zakázaným městem, které bylo více než 500 let běžným
obyvatelům Pekingu zapovězeno. Své brány „obyčejným“ smrtelníkům
otevřelo až po pádu císařství v roce 1911. Předtím zde po více než pět
staletí žilo a panovalo 24 čínských císařů. Zakázané město bylo sídlem
panovníků dynastií Ming a Čching a je dodnes považováno za největší
kulturní muzeum Číny. Na nevelké ploše, která je dodnes obehnaná
vysokou zdí a příkopem, bylo v průběhu staletí vystavěno více než 800
budov. Velká část z nich byla následně zbourána, ale i „zbytky“
někdejšího komplexu vzbuzují v turistech respekt a úctu. I proto bylo
Zakázané město v roce 1987 zapsáno na seznam světového dědictví
UNESCO.
 Přejezd k Velké zdi - části Mutianyu, která je méně přelidněná a nabízí
úchvatnou scenérii zasazenou do smaragdově zelených kopců, ovocných
sadů a okolních vesnic. Výhled je úchvatný zvláště na podzim.
 Večeře

13. DEN:

ODLET
 Snídaně
 Transfer na letiště, odbavení; odlet do Prahy
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