PODROBNÉ POKYNY K ZÁJEZDU
obj. č. 33-591-905

Čína – zatmění Slunce
Vážení přátelé, cestovatelé!
Velmi nás těší, že jste se rozhodli svěřit náplň svých volných dnů právě naší cestovní
kanceláři. Toto jsou podrobné pokyny k vámi vybranému zájezdu. Prosíme vás, abyste je
důkladně prostudovali, a tak se na cestu dobře připravili a naladili. Doufáme, že si pak ze
své dovolené přivezete jen samé krásné zážitky.
Za přípravný tým
Jan Pospíšil, China Tours

CESTOVNÍ DOKLADY A VÍZA
Pasy budeme potřebovat kvůli obstarání víza nejpozději 3 týdny před odletem.
Zkontrolujte si, zda má váš pas platnost alespoň 6 měsíců po plánovaném návratu
do ČR a jsou v něm 2 volné strany vedle sebe. Dále potřebujeme 1x vyplněný
formulář a 1x fotografii pasového formátu. Vše prosím včas doručte do naší
kanceláře – buď osobně, nebo poštou (nejlépe EMS).

CHARAKTERISTIKA ZÁJEZDU
Cesta je zaměřena, kromě pozorování samotného zatmění Slunce, na poznávání
památek, přírody i života místních obyvatel. Je tou pravou cestou pro ty, kdož touží po
poznání a přímém kontaktu s prostředím.
Zájezd je koncipován jako poznávací s občasnými menšími pěšími výlety (např.
Dlouhá zeď, vesnička Chuandixia) v zajímavých přírodních areálech. Tyto výlety jsou
většinou snadno přizpůsobitelné zdatnosti a chuti účastníků.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZAHRNUTO







2x český odborný průvodce-organizátor
doprava (rozsah a druhy viz níže)
ubytování (viz níže)
stravování (částečně – viz níže)
informační brožura o Číně, deník cestovatele a kopie plánků zajímavých míst
nezbytné úschovné zavazadel

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZAHRNUTO
nic, co není uvedeno v předcházejícím odstavci – upozorňujeme zejména na:
 stravování (částečně)
 pojištění léčebných výloh
 čínské vízum jednovstupové (1600 Kč – změna oproti tištěnému katalogu, čínská
ambasáda výrazně zvýšila poplatky za víza až po jeho vydání)
 mezinárodní letenka
 poplatky k letenkám




individuální doprava nad rámec programu
fakultativní akce

DOPRAVA
je po celé trase zájezdu zahrnuta v ceně zájezdu v následujícím rozsahu:
 2x lůžkový noční vlak 2. třídy Šanghaj–Xi´an, Xi´an – Peking
 pronajatá doprava Šanghaj–Suzhou–Huzhou-Šanghaj
 nezbytné transfery ve městech (např. letiště–hotel, hotel–nádraží apod.)
 autobusové okruhy a výlety: Peking (Dlouhá zeď), Xi‘an (Hliněná armáda), vesnička
Chuandixia
 pronajatá doprava po památkách ve městech
 lanovky – na Dlouhou zeď (pouze nahoru)

UBYTOVÁNÍ
je po celé trase zájezdu zahrnuto v ceně zájezdu takto:
 10x 2lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením odpovídající standardu **–***
 2x lehátko 2. třídy v nočním vlaku

STRAVOVÁNÍ
12x polopenze, tj. 12x snídaně a večeře (příp. pozdní oběd, např. při odjezdu
vlakem), včetně speciální večeře (pekingská kachna).
V ceně jídel je většinou zahrnut i tradiční zelený čínský čaj. Jiné nápoje, jakož i ostatní
stravování, jsou v režii účastníků. Milovníkům kávy doporučujeme vzít s sebou
rozpustnou kávu (horká voda v termoskách či varné konvice jsou všude – na pokojích i
ve vlaku – k dispozici, obvykle i čaj, káva je ale v Číně těžko k sehnání, stejně tak jako
černý čaj).



DOPORUČENÉ DEVIZOVÉ VYBAVENÍ
na stravování nezahrnuté v ceně (zejména obědy a nápoje) asi 8–10 USD/den
(podle úrovně zvoleného restauračního zařízení),
 vstupy nezahrnuté do ceny asi – viz dále seznam
 na ostatní požitky (suvenýry, fakultativní akce, individuální doprava, taxi apod.) –
tato položka záleží jen na vás.
Doporučujeme, abyste měli rezervu navíc k uvedeným nákladům v podobě kreditní
karty pro případ nenadálé potřeby. Měly by skutečně sloužit spíše jako rezerva.
Pokud povezete eura místo dolarů, potřebné částky tvoří zhruba ¾ dolarových. V číně
jsou obě dvě měny bez rozdílu akceptovány.


ORIENTAČNÍ CENY VSTUPNÉHO
Zde uvádíme ceny z minulé sezony u vybraných turistických atrakcí – pro vaši
představu, upozorňujeme, že se mohou nenadále zvýšit. Ceny jsou v čínských
yuanech (CNY, RMB), 1 CNY = cca 3,1 Kč:
Peking – Zakázané město 60, Letní palác 60, chrám Nebes 35, Uhelný vršek 5, Dlouhá
zeď 40; vesnička Chuandixia 20, Xi´an – Hliněná armáda 90, pagoda Malé divoké husy
50, Velká mešita 25, hradby 40; Suzhou – zahrady celkem cca 150, Zhouzhuang 120;
Šanghaj – věž Jinmao 70, lanovka či tobogán pro sjezd z Dlouhé zdi 40 CNY,
magnetický rychlovlak (MAGLEV) v Šanghaji centrum–letiště zpáteční za 80 CNY

POJIŠTĚNÍ
Cena zájezdu nezahrnuje žádné pojištění kromě pojištění CK proti úpadku.
Každý zákazník se v Cestovní smlouvě zavazuje uzavřít účinné pojištění léčebných
výloh na celou dobu trvání objednaného zájezdu. Naše CK vám nabízí zprostředkování
sjednání pojištění léčebných výloh v zahraničí u pojišťovny UNIQA (objednávka
nejpozději s doplatkem zájezdu). Blíže vás informuje přiložený leták.

KLIMA
V Pekingu a Xi'anu čekejte počasí srovnatelné s naším ve stejné době, spíše o něco
teplejší. V Suzhou a Šanghaji bude určitě tepleji a navíc vlhčeji než ve stejném období
u nás. Teploty se pohybují okolo 35 °C i více. Vzhledem k rozsahu území, které
procestujeme, se můžeme v tomto termínu určitě setkat i s deštěm.

VYBAVENÍ
Nejdůležitější zásada: Čím méně, tím lépe!!! Zavazadla budeme vozit často s sebou a
člověk skutečně potřebuje mnohem méně, než si původně myslí. Po zkušenostech
z našich cest doporučujeme zabalit takto:
 Zavazadlo: Vezměte si raději sportovní tašku nositelnou přes rameno než kufr, se
kterým může být složitější manipulace na nádražích, ale kufr není samozřejmě
vyloučen (vhodný je menší „letecký“ kufr/taška na kolečkách). Druhým vaším
zavazadlem (tzv. příručním) potom bude batůžek (do kabiny letadel, na výpady do
měst a autobusové i pěší výlety).
 Cestovatelské vybavení: Mohla by se hodit lžíce (pro ty, kteří se obávají jídelních
hůlek) – jídelní hůlky jsou, na rozdíl od příboru, všude ke koupi nebo volně
k dispozici. Nezapomeňte také na pás na peníze či brašničku na krk, do které si
bezpečně uložíte kromě peněz také doklady, kreditní kartu a letenku.
 Oblečení: cestujete v letních měsících, takže hodit se budou zejména krátké kalhoty a
trička s krátkým rukávem. Hodit se ale můžou určitě dlouhé plátěné kalhoty, tenčí svetr
a lehká větrovka.
 Obuv: Postačí sandály a pohodlná „městská“ obuv (botasky). Po Dlouhé zdi
chodíme po zpevněném povrchu, většinou po kamenných schodech a chodnících.
 Osobní lékárnička: Průvodce bude mít s sebou centrální lékárnu s omezeným
množstvím základních léků, doporučujeme však do vaší osobní lékárničky zařadit
nejen léky, které užíváte, ale i acylpyrin nebo paralen, živočišné uhlí, endiaron či
ještě lépe imodium na případné „střevní problémy“, různá „cucátka“ proti bolení
krku a další léky nejběžnější potřeby (náplasti) dle vlastního uvážení.
 Ostatní: Může se hodit pláštěnka nebo deštník (do tepla příjemnější). Nezapomeňte na pokrývku hlavy (kšiltovka, šátek) a ochranný krém (brýle) proti slunci.
Přestože nebudeme se zavazadly chodit větší vzdálenosti, doporučujeme zabalit co
nejúsporněji.

