ČÍNA – ZATMĚNÍ SLUNCE
17.-30.7. 2009
PROGRAM
1.den
17.7. Odlet z Prahy
2.den
18.7. Šanghaj: přílet do Šanghaje během dopoledně; transfer do hotelu; ubytování; moderní
šanghajská čtvrť Putong (Pchu-tchung) s 421m vysokou věží Jinmao (Ťin-mao); večerní obchodní třída
*anking – šanghajský „Václavák“.
3. den
19.7. Šanghaj – Suzhou (Su-čou): přejezd pronajatým mikrobusem do města Suzhou nedaleko
Velkého dopravního kanálu; ubytování; návštěva vybraných tradičních čínských zahrad (např. zahrada Mistra
sítí); exkurze do továrničky na výrobu hedvábí.
4. den
20.7. Suzhou – Huzhou (Chu-čou): přesun do většího města v oblasti pozorování zatmění slunce; po
cestě několikahodinová zastávka v malebném vodním městečku Zhouzhuang (Čou-čuang), protkaném
vodními kanály; večer ubytování v Huzhou.
5.den
21.7. Huzhou: obhlídka lokality pozorování zatmění (hory na jih od města, cca 40-50km, 1000–
1200m n.m.) a výběr ideálního místa pozorování.
6. den
22.7. Huzhou – Šanghaj: přesun na vybrané místo a pozorování zatmění Slunce; návrat zpět do
Šanghaje; ubytování.
7. den
23.7. Šanghaj: stará mizející čínská čtvrť se zahradou Yuyuan (Jü-jüan); nábřeží Bund –
centrum života šanghajské smetánky 20. a 30. let odpoledne odjezd nočním lehátkovým vlakem do Xi´anu (v cca
16:00).
8. den
24.7. Xi´an (Si-an): příjezd do Xi´anu; transfer do hotelu; ubytování; prohlídka města –
monumentální 14km dlouhé xianské hradby, procházka po hradbách; pagoda Malé divoké husy; návštěva
xianské Velké mešity; večerní procházka muslimskou čtvrtí s možností ochutnávek místních muslimských
specialit.
9.den
25.7. Xi´an: výlet s prohlídkou světoznámé Hliněné armády, posmrtné armády prvního čínského
svrchovaného císaře z konce 3.stol př.n.l., monumentální, návštěva taoistického kláštera Osmi nesmrtelných;
večer odjezd nočním lehátkovým vlakem do Pekingu (v cca 21:00).
10.den 26.7. Peking: ráno příjezd do Pekingu; transfer do hotelu; ubytování; procházka po náměstí
*ebeského klidu (Tchien-an-men), největším náměstí na světě; prohlídka tzv. Zakázaného města,
nejrozsáhlejšího palácového komplexu na světě, Uhelný vršek s neopakovatelným výhledem na Zakázané
město; večer slavná místní kulinářská specialita pekingská kachna.
11.den 27.7. Peking: celodenní výlet na Dlouhou zeď (asi 2h jedna cesta), jednu z největších staveb lidstva,
procházka po Zdi usnadněná výjezdem lanovkou; v podvečer procházka po moderní obchodní třídě
Wangfujing (Wang-fu-ťing) s návštěvou večerního tržiště s možností ochutnávek roztodivných exotických
specialit.
12.den 28.7. Peking: celodenní výlet do podhorské vesničky Chuandixia (Čchuan-ti-sia) s až 400 let
starými domy (asi 2 ½-3h jedna cesta); příklad severočínské tradiční architektury, typická sprašová krajina
severní Číny.
13.den 29.7. Peking: chrám *ebes, místo, kam se chodili čínští císařové modlit za dobrou úrodu; prohlídka
areálu Letního paláce, letního sídla čínských císařů na břehu jezera Kunming v podhůří Západních hor,
nesčetné zahrady a pavilony, projížďka "dračím člunem" po jezeře,
14.den 30.7. Peking – Praha: transfer na letiště; odlet do ČR; přílet ve večerních hodinách.
V základní ceně zájezdu je zahrnuto: 1x český, čínsky hovořící průvodce; veškerá doprava spojená
s programem, veškeré transfery, ubytování, informační brožurka CK.
Doprava: 2x noční lehátkový vlak 2. třídy (otevřená šestilehátková kupé s lůžkovinami); přejezd Šanghaj–
Huzhou–Šanghaj a Šanghaj–Suzhou–Huzhou–Šanghaj; výlety na Dlouhou zeď a do vesničky Chuandixia
(formou pronajatého autobusu); lanovka na Dlouhou zeď (jen nahoru).
Ubytování: 10x 2lůžkový pokoj standardu **–***, 2x lehátko 2. třídy ve vlaku.
Stravování: 12x snídaně v hotelech (1.den po příletu bez snídaně), 12x večeře včetně specielní večeře
pekingská kachna.
V základní ceně zájezdu není zahrnuto: mezinárodní letenka; odletové bezpečnostní a palivové taxy u
mezinárodní letenky, čínské vízum; obědy; pojištění léčebných výloh, vstupy do památek a přírodních lokalit,
případná individuální doprava nad rámec programu.

Cena zájezdu se přímo odvíjí od počtu účastníků. Optimální počet je 26 účastníků. V současné chvíli je
předběžně přihlášeno 22 lidí. Pro takovouto skupinu uvedla CK cenu zájezdu 26.6 tis. Kč (snížení je minimální
s ohledem na skutečnost, že u takto početné skupiny misí být dva průvodci). K této částce je nutno připočítat
mezinárodní letenku (včetně tax) v ceně cca 25 tis. Kč Čínské jednovstupové vízum 1,2 tis. Kč. Celkově se tedy
v tomto okamžiku příprav expedice dostáváme na cenu kolem 53 tis. Kč. Samozřejmě, že je nutno mít na paměti,
že tato cena, především s ohledem na pohyb letištních tax a především pak palivových příplatků se může ještě
mírně měnit (bohužel narůstat).
Do konce června letošního roku pak bude nutno s CK CHINA TOURS uzavřít již písemnou a tedy závaznou
smlouvu. Z toho pro účastníky vyplývá, že do té doby budou také muset svou účast potvrdit zaplacením první
zálohy. Zatím nebyla stanovena její přesná výše (počítám ale kolem 20 tis. Kč) ani termín do něhož by musela
být záloha uhrazena.
Karel HALÍŘ, Hvězdárna v Rokycanech (halir@hvr.cz)

