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PEKING 1 – 6 DECEMBER 2016 
PRIS SEK 9995 

 

  
 På begäran och i samråd med Lotus Travel har vi tagit fram en resa till Peking för BL Travel’s 

närstående och för:   Dig som inte varit i Peking tidigare  Dig som varit med tidigare  Det kanske inte är din livs resa men det blir sannolikt en resa du aldrig glömmer  Det blir tillsammans med folk du känner  Det blir troligtvis bara kvinnor (män är dock välkomna)  Let’s have fun, let’s go!  HÖJDPUNKTER  Förbjudna staden i Peking  Kinesiska muren vid Mutianyu  Kinesisk matlagningskurs, som tillval  Akrobatikshow, som tillval  Tid för dig som vill göra research för ditt företag  Shopping 
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DAGSPROGRAM  
 DAG 1   
Avresa med Air China från Arlanda direkt till Peking. Måltider och dryck serveras ombord.   DAG 2 PEKING  
Vi hälsas välkomna av vår svensktalande guide. Då det är för tidigt att checka in på vårt hotell åker vi direkt till en park för att uppleva den speciella morgongymnastiken. Här kan vi inspireras av de 
äldre pekingborna som tränar och dansar in den nya dagen. Intill parken ligger Himmelens tempel som vi besöker. Vi äter vår första kinesiska lunch och beger oss till vårt hotell. Resten av dagen är 
programfri. Lunch ingår, middag på egen hand.    DAG 3   
Mitt i Peking ligger Himmelska fridens torg. Att befinna sig på platsen där flera av landets 
lyckligaste och mest tragiska händelser ägt rum känns mycket speciellt. Vi promenerar över torget och kommer fram till Förbjudna staden – världens största kejsarpalats. Här levde de kinesiska 
kejsarna, totalt isolerade från omvärlden, ända fram till 1911. Redan för fem tusen år sedan började man att framställa siden i Kina, vi besöker en sidenaffär, där vi får en fin introduktion till 
hantverket.  Resten av dagen är programfri. Lunch ingår, middag på egen hand. 
 TILLVAL eftermiddag: Idag finns möjlighet att lära sig laga dumplings på The Hutongs.  
Lär dig laga läcker kinesisk mat, tillsammans med en kock. Självklart avnjuts den egenlagade maten till middag. Bokas innan avresa, pris: 865 SEK per person.  DAG 4   
Idag reser vi över 2000 år tillbaka i tiden, när vi får vandra på historiens största byggnadsverk – Kinesiska muren. Vi besöker Mutianyu, en av de vackraste delarna av muren. Den ligger vid 
bergen norr om Peking och vägen dit går genom vacker landsbygd och mysiga små byar. Muren är 
högt belägen så vi tar linbanan upp och belönas med en fantastisk utsikt. Muren slingrar sig som en orm över bergskammarna så långt ögat når. Kina är idag världens största producent av sötvattenspärlor och i en pärlaffär får vi se vackra pärlor i otaliga färger, former och storlekar. Resten av dagen är programfri. Lunch ingår, middag på egen hand. 
 TILLVAL: På kvällen finns möjlighet att se en akrobatikshow, dit vi promenerar från vårt hotell.  
Bokas innan avresa, pris: 100 SEK per person.   DAG 5  
Idag har vi en helt ledig dag i Peking. Lunch och middag på egen hand.  
 DAG 6 Vi tar farväl av Peking och planet avgår kl 1530  med ankomst  till Arlanda 1630 (samma 
dag).  
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 FLYG Datum Sträcka Flygtider Flygbolag 
 

1 dec Stockholm - Peking 18:20 – 09:40                       Air China 
6 dec Peking – Stockholm 15:30 – 16:30  Air China 
 HOTELL  
 PEKING/Qianmen Hotel   
Omtyckta Qianmen hotel ligger centralt i en trevlig del av staden med äldre ursprunglig bebyggelse 
och närhet till flera parker och den berömda antikgatan Liulichang. På hotellet finns Liyuanteatern, med Pekingoperaföreställningar om kvällarna. Hotellets trevliga rum har alla bekvämligheter och 
restaurangerna serverar både kinesiskt och västerländsk mat.  Hotellets hemsida: http://www.hotelsjianguo.com/qianmenhotel/en-us/overview.html  
Vi reserverar oss för ändringar gällande faciliteter och hotellbeskrivning. Det händer att vi ibland tvingas byta ut namngivna hotell, men då sker det mot likvärdig eller högre standard. Tänk på att 
bilder som visar hotellrum,  särskilt på hotellets egna hemsida, ibland är missvisande och visar rum med högre standard än 
standardrum.   
PRISER 
 Paketpris: 9 995 SEK/person baserat på minst 20 deltagare och med del i dubbelrum.  
 I priset ingår:   Flyg i ekonomiklass till Peking tur och retur med Air China.  Fyra nätter med del i dubbelrum på hotell av god standard.   Svensktalande guide.  Program enligt ovan inklusive samtliga entréavgifter.  Frukost alla dagar samt måltider inklusive måltidsdryck enligt program.   Alla transporter och bagagehantering i Kina.  Dricks till chaufförer och guider.  Visum för svenska medborgare.   Flygskatter och säkerhetsavgifter.  Informationspaket.   Karta.  
 Tillägg:   
Enkelrumstillägg:  800 SEK 
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Avbeställningsskydd:  450 kr per person. (bokas och betalas tillsammans med anmälningsavgiften på 2500 kr per person och gäller vid sjukdom mot uppvisande av läkarintyg) 
Europeiska ERV Reseförsäkring:  330 kr per person (komplettering till hemförsäkringen 6 dagar).   
Anmälan sker snarast via email till: birgitta@bltravel.se  eller via post till BL Travel, Box 2, 155 21 NYKVARN.   RESEVILLKOR 
 
Antal  
Resan är baserad på minst 20 deltagare.   
Deadlines 
Vid bokning betalas en anmälningsavgift på 2500 kr per person + ev. avbeställningsskydd.  
Sista anmälningsdag är den 15 september 2016. 
 Prisändring  
Inträffar kostnadsökning för Lotus Travel efter det att avtalet blivit bindande, får Lotus Travel höja priset för resan med ett 
belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på ändringar i transportkostnader, skatter, tullar, växelkurser 
eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan.  
  Villkor 
För avbokningskostnader hänvisar vi till  www.lotustravel.se/infor-resan/resevillkor/. Ett namngivet hotell kan komma att 
ändras, men Lotus Travel garanterar alltid motsvarande eller högre standard. Priset gäller med reservation för 
prisförändringar som beror på nya eller ökade skatter och allmänna avgifter, ändrade växelkurser eller andra liknande 
omständigheter över vilka arrangören ej råder.  
 Avbokningsregler ut mot kund 
Bokningen är bekräftad i och med att anmälningsavgiften erlagts.  
Vid avbeställning tidigare än 60 dagar före avresa ska resenärer betala 10 % av resans pris. 
Vid avbeställning 60-15 dagar före avresa ska resenären betala 25 % av resans pris. 
Vid avbeställning 14 dagar till 72 timmar före avresa ska resenären betala 50 % av resans pris. 
Vid avbeställning senare än 72 timmar före avresa ska resenärer betala 100 % av resans pris. 
För att skydda sig mot ovanstående kan man teckna ett avbeställningsskydd (se pris ovan) som gäller vid sjukdom och 
läkarintyg. Då återbetalas hela det inbetalda beloppet, minus kostnaden för avbeställningsskyddet,  
För fullständiga resevillkor hänvisar vi till vår hemsida eller katalog. 
  TRYGGHETEN ATT RESA MED LOTUS TRAVEL 
- 24 års erfarenhet av att skapa unika reseupplevelser i Asien och övriga världen.  
- Personlig service från bokning till hemresa. 
- Duktiga guider med gedigen erfarenhet, både svensktalande och engelsktalande. 
- Egna kontor i Stockholm, Peking och Shanghai. 
- Trygghet med 24 timmars service på resmålet.  
- Förmånliga priser tack vare våra lokala kontor i Kina och ett väl upparbetat kontaktnät.     
- Genom att boka en paketresa med Lotus Travel är du skyddad av Paketreselagen.  
- Lotus Travel har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.  
 


