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Rundresa i Kina - 20 - 29 mars 2015, (10 dagar ) 
PEKING - GUILIN – YANGSHOU - PEKING 

 

     
Under denna resa besöker vi Peking, Guilin och Yangshuo och njuter av deras olikheter. I Peking 
ser vi majestätiska kejsarpalats och futuristisk arkitektur medan Guilin och Yangshuo visar oss 
landsbygdens leriga vattenbufflar och smaragdgröna risfält.  
 
DAGSPROGRAM: 
 
Dag 1 – 20 mars Avresa med Air China från Stockholm. Måltider och dryck serveras ombord. 
  
Dag 2 – 21 mars PEKING Vi landar i Peking där vi välkomnas av vår svensktalande guide. Eftersom det är 
för tidigt att check in på hotellet beger vi oss till Pekings mitt – Himmelska fridens torg. Vi promenerar över 
det enorma torget, korsar Långa fridens aveny och kommer fram till Förbjudna staden – världens största 
kejsarpalats. Innanför palatsets murar styrdes Mittens rike i 500 år av kejsaren, Himlens son. Vi checkar in 
på hotellet och vilar en stund innan kvällens välkomst middag. Lunch och middag ingår.  
 
Dag 3 – 22 mars Tidigt på morgonen tar vi oss till en park för att uppleva morgongymnastiken. Här kan vi 
inspireras och njuta av synen av de äldre Pekingborna som tränar och dansar in den nya dagen. Efter lunch 
beger vi oss ut till flygplatsen för att ta flyget söderut. Vi landar i Guilin, ett av världens mäktigaste landskap, 
med mjuka sockertopps berg i underliga formationer, gröna risfält och slingrande floder. Lunch och middag 
ingår.  
 
Dag 4 – 23 mars Vi börjar med att bekanta oss med naturen och besöker den märkliga Rörflöjtsgrottan, 
som sträcker sig 240 meter in i berget. Vi åker till ett forskningscenter för te. Under Ming dynastin var detta 
en kejserlig te-trädgård. Centret är beläget bland vackra berg och jorden är här är bördig. All te är plockad för  
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hand och helt ekologisk. Vi lär oss mer om te, hur odlingsprocessen går till och får vara med på en te 
ceremoni. Lunch och middag ingår. 
 
Dag 5 – 24 mars YANGSHUO ”Floden är som ett grönt sidenband, och kullarna som turkosa hårnålar av 
jade.” Så vackert beskrevs landskapet kring Lifloden av en berömd poet. Vi går ombord på en båt som tar 
oss nedför floden till staden Yangshuo. Medan båten sakta glider fram, kopplar vi av och beundrar 
landskapet med sina vattenfall, bambulundar och sockertopps berg. Vi lägger till i Yangshuo, där vi 
installerar oss på vårt hotell. Om vädret tillåter ser vi på kvällen en storslagen ljud- och ljusshow utomhus. 
Lunch och middag ingår. 
 
Dag 6 – 25 mars Vi beger oss ut på landsbygden utanför Yangshuo och kommer nära det kinesiska 
vardagslivet. Resten av dagen är programfri för egna upptäckter. Lunch och middag ingår. 
 
På eftermiddagen finns möjlighet att gå en matlagningskurs i kinesisk matlagning. Först besöker vi en 
marknad där vi får lära oss om bas ingredienserna inför matlagningen. Vi lär oss laga några rätter som vi 
naturligtvis äter som kvällens middag. (Pris 295kr) 
Detta bokas separat och i mån av plats. (ej för barn under 12 år).  
 
Dag 7 – 26 mars YANGSHUO/PEKING Vi åker buss till Guilins flygplats för att sedan ta flyget tillbaka till 
Peking.  Lunch och middag ingår.  
 
Dag 8 – 27 mars Drömmen om att en gång i livet få vandra på den Kinesiska muren delas av många. Idag 
blir den verklighet när vi reser några mil norr om huvudstaden. Det var Kinas förste kejsare som på 200-talet 
f.Kr. beordrade hundratusentals män att sammanfoga små befintliga murar till en jättelik försvarsanläggning. 
Byggandet pågick dag och natt, i brännande sommarhetta och isande vinterkyla. Kinesiska muren finns 
sedan länge med på Unescos världsarvslista och 2007 blev den utsedd till ett av världens sju nya underverk. 
När vi kommer tillbaka till Peking besöker vi en marknad där vi har tid för shopping. På kvällen kan den som 
vill njuta av en skön fot massage. 
Lunch ingår, middag på egen hand.  
 
Dag 9 – 28 mars Resten av dagen är fri för utforskning på egen hand. De finns mycket att upptäcka, kanske 
besöker du någon av de många shoppingmarknader som finns i staden.  
På kvällen får vi avnjuta den delikata Pekingankan till middag. Lunch på egen hand, middag ingår. 
 
Dag 10 – 29 mars Hemresa med ankomst till Stockholm samma dag. 
 
 
Prisindikation: 16 600 SEK per person (kan komma att ändras då underlag  

för flygpris är 2014-års priser 
Enkelrumstillägg: 1 650 SEK per person 
 
Tillägg: Reseförsäkring (ERV) 490 SEK per person. (Tillägg till hemförsäkringen, 

avser resa under 10 dagar i Världen). 
 Avbeställningsskydd: 550 SEK per person  
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I paketpriset ingår: 
 

• Internationell flygbiljett Arlanda-Peking tur och retur med Air China i ekonomiklass. 
• Inrikesflyg Peking – Guilin – Peking med Air China i ekonomiklass. 
• Övernattning i dubbelrum inkl. frukost på hotell av god standard. 
• Svensktalande guide under hela vistelsen. 
• Frukost alla dagar. Övriga måltider enligt program, inklusive 2 glas måltidsdryck 
• Dricks till guide och chaufför. 
• Turistvisum till Kina för svenska medborgare 
• Informationsskriften ”Lotus lilla blå”  

 
 
Hotellförslag: 
 
PEKING Qianmen Hotel  
 

 
 
LÄGE: Omtyckt centralt beläget hotell med god standard i Peking, sydväst om Himmelska Fridens torg. 
Hotellet ligger i en mycket trevlig del av staden med äldre ursprunglig bebyggelse runt omkring. Nära till flera 
parker och den berömda antikgatan Liulichang. På hotellet finns Liyuanteatern, med 
Pekingoperaföreställningar varje kväll. 
 
RUMMEN: 349 trevliga luftkonditionerade dubbelrum med minibar, safety box, badkar/dusch, hårtork, 
telefon, TV, kyl och vattenkokare. Gratis wifi på rummen. 
 
FACILITETER: Bar, Business Center, konferensrum, bankomat, trådlöst internet, tvättservice, kinesisk 
restaurang, västerländsk restaurang, bastu, massage och butik. 
 
Hotellets hemsida 
 
GUILIN Guilin Park Hotel  
 

 
 
LÄGE: Elegant hotell av mycket god standard i traditionell kinesisk byggnadsstil. Hotellet är vackert beläget 
mellan sjön Guihu och Laorensberget, med en vacker utsikt över de berömda sockertoppsbergen men ändå  

http://www.qianmenhotel.com/en/index.html
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nära stadens centrum. Detta hotell är ett av de mest populära på våra rundresor och det förstår man då man 
möts av den genuint trevliga personalen och en mycket välskött anläggning. 
RUMMEN: 214 luftkonditionerade dubbelrum, telefon, TV, minibar, kassafack och hårtork. Bad/dusch och 
WC. 
 
FACILITETER: Hotellet omges av en vacker trädgård, har fyra restauranger, bar, butiker, pool, gym, 
massage m.m. 
 
Hotellets hemsida 
 
 
YANGSHUO Green Lotus Hotel  
 

 
 
LÄGE: Beläget vid the Green Lotus Peak och vid Lifloden. Hotellet har kombinerat skönheten i det 
omgivande landskapet med traditionell arkitektur 
 
RUMMEN: 333 rum, varav de flesta har utsikt över Lifloden. I rummen finns internet, tv, minibar, safety box, 
skrivbord, hårtork samt badrum med dusch/badkar och våg. 
 
FACILITETER: Kinesisk och västerländsk restaurang, bar, konferensrum, utomhuspool och bastu m.m. 
 
Regler och villkor 
 
Teknisk arrangör för resan är Lotus Travel. 
 
Detta är ett förslag på upplägg och pris. Då vi inte fått pris på flyg ännu är flygpriserna räknade på 2014 års 
priser och kan ev. komma att höjas inför 2015. 
 
Priset är baserat på minst 15 deltagare  
 
Priset kan komma att ändras beroende på nya eller ökade skatter och allmänna avgifter, ändrade 
växelkurser eller andra liknande omständigheter över vilka arrangören ej råder. 
Vi hoppas att programmet är av intresse och ser fram emot att höra från er inom kort. 
 
Pass och ifylld visumansökan med foto skall skickas till Lotus Travel senast 1 månad före avresa. 
 
Senast 60 dagar före avresa måste vi rapportera namnen till Air China. 
 
Vid bekräftad bokning fakturerar vi en anmälningsavgift på 3000 kr + ev. avbeställningsskydd som skall vara 
Lotus Travel tillhanda inom 10dagar. Slutbetalning senast 35 dagar före avresa. 
 
 

http://www.parkhtl.com/en/index.asp
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Anmälan sker till: birgitta@bltravel.se tel 08-7315010  
BL Travel Box 2 (Vibyvägen 14) 155 21 Nykvarn 

Anmälan  
            
  Efternamn   Förnamn     

  OBS! Det är viktigt att namnet stämmer exakt med uppgifterna i passet.   
  Gatuadress   E-post     

  Postnummer 
Postadress 

  Tel Dag 
Mobil 

    

  Vald resa 
  Datum för 

avresa 
    

            

  Rumstyp 
Dubbel/Enkel 
 

  Vid Dubbelrum 
Delar med 

    

            

  Avbeställnings- 
skydd 

  Önskar förslag 
på försäkring 

    

             
  Övriga  

önskemål 
    

            

  Underskrift   Ort och datum     

            

 
Posta anmälan snarast till  

BL TRAVEL, BOX 2, 155 21 NYKVARN 
 
 

mailto:birgitta@bltravel.se

