Program ramowy 10 dniowego wyjazdu samolotowego
HONGKONG MAKAU CHINY TAJWAN
4-13 listopada 2016 roku

Dzień 1, 04.11, piątek
Zbiórka na lotnisku w Warszawie
dwie godziny przed
odlotem i spotkanie z pilotem wyjazdu.
Godz. 13.25 wylot do Hongkongu
z przesiadką w Dubaju (linie Emirates).
Dzień 2, 05.11, sobota
Po południu przylot do Hongkongu.
Transfer do hotelu, zakwaterowanie.
Odpoczynek po podróży.
Wieczorem spacer po tętniącym życiem
rozświetlonym tysiącami neonów
centrum Kowloon, najważniejszej
dzielnicy Hongkongu. Znajdziemy się
też przy słynnej Promenadzie Gwiazd, przy której znajduje się pomnik Bruce’a Lee.
Kolacja w lokalnej restauracji, gdzie serwowane są smaczne, orientalne dania.
Powrót do hotelu. Nocleg w hotelu 3* w centrum Hongkongu.
Dzień 3, 06.11, niedziela
Śniadanie w hotelu. Przejście do portu i krótki rejs promem na wyspę Hong Kong.
Zwiedzanie rozpoczniemy od wyjazdu kolejką liniową na wzgórze Wiktorii, skąd
zobaczymy zapierającą dech panoramę miasta. Następnie wizyta w pobliskiej
świątyni Man Ho. Przejazd w kierunku południa wyspy. Spacer po zabytkowym
porcie, nad zatoką Aberdeen - obserwacja dżonek i pozostałości tradycyjnego życia
na wodzie. Wizyta w świątyni Wong Tai Sin, jednej z najpopularniejszych świątyń w
mieście. Jest to słynne miejsce kultu dla wyznawców trzech religii: Taoizmu,
Buddyzmu i Konfucjanizmu. Krótki rejs łodzią po wodach zatoki Aberdeen –
obserwacja pozostałości tradycyjnego życia na wodzie.
Pod wieczór spacer po barwnej dzielnicy Tsim Sha
Tsui i tam kolacja w lokalnej restauracji.
Nocleg w hotelu 3* w centrum Hongkongu.
Dzień 4, 07.11, poniedziałek
Śniadanie w hotelu. Wycieczka na wyspę Lantau,
największą wyspę dawnej brytyjskiej kolonii.
Podczas tej wycieczki zobaczymy wspaniałe plaże,
urokliwe wioski rybackie, zielone doliny
i majestatyczne wzniesienia. Wycieczka obejmuje
wizytę w klasztorze Po-Lin. Na wyspie Lantau
zobaczymy również największy na świecie posąg
siedzącego Buddy, wykuty z brązu. Następnie
przejazd do lokalnej wioski Ngong Ping, która
znajduje się w pobliżu posągu.

Wegetariański lunch podczas wycieczki, przygotowywany przez mnichów z klasztoru.
Po południu powrót do Kowloon i czas wolny w centrum miasta.
Nocleg w hotelu 3* w centrum Hongkongu.
Dzień 5, 08.11, wtorek
Śniadanie w hotelu. Przejazd
do portu. Rejs wodolotem do
Makau. Rozpoczynamy
zwiedzanie Makau, dawnej
portugalskiej kolonii. Bardzo
wyraźnie są tu widoczne
wpływy europejskie. Makau
obecnie potwierdza swoją
pozycję światowej stolicy
hazardu, z dużą ilością hoteli i
kasyn. Spacer po portugalskiej
starówce. Zobaczymy tu m.in.
ruiny katedry św. Pawła oraz
słynny Plac Senacki - Largo do Sanado. Następnie wizyta w świątyni A-Ma, wpisanej
na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wieczorem obowiązkowa wizyta
w jednym z wielu kasyn, kolorowych, kapiących od złota i sztucznych kamieni.
Kolacja w lokalnej restauracji. Nocleg w hotelu 4* w Makau.
Dzień 6, 09.11, środa
Śniadanie w hotelu. Przejazd w kierunku Zhuhai, które znajduje się na granicy z
Makau. Następnie przejazd w kierunku miasta Kaiping, do wioski Chinan i oglądanie
słynnych wież Diaolou. Przejazd do Kantonu (w Chinach funkcjonuje nazwa
Guangzhou). Kanton to kosmopolityczne miasto, jedno z pierwszych miast chińskich,
które bardzo mocno otwarło się na Zachód. Wszystko to sprawia, że Guangzhou
znajduje się duża ilość sklepów, a Kantończycy wydają się jeszcze bardziej
zabiegani niż pozostali mieszkańcy Chin.
Kolacja w lokalnej restauracji.
Wieczorem zobaczymy słynne cyrkowe przedstawienie o nazwie Chimelong.
Nocleg w dobrze położonym hotelu 4* w Kantonie.
Dzień 7, 10.11, czwartek
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie
Kantonu. Zwiedzanie miasta
rozpoczniemy od świątyni
Przodków Rodziny Chen,
wjedziemy na platformę widokową
wieży telewizyjnej, oraz oglądniemy
nowoczesny gmach Opery
Kantońskiej. Wizyta na jednym
z targów. Dopiero tutaj można
sobie zdać sprawę, że Chińczycy
jedzą naprawdę wszystko.
Następnie spacer po wyspie
Shamian, gdzie mieści się m.in.:
konsulat RP i gdzie znajdują się ciekawe i dobrze zachowane budynki kolonialne.
Lunch w lokalnej restauracji.
Przejazd na lotnisko i wylot do Tajpej, stolicy Tajwanu. Transfer do hotelu.
Zakwaterowanie. Nocleg w hotelu 3*.

Dzień 8, 11.11, piątek
Śniadanie w hotelu. Tajwan to nie tylko nowoczesna stolica. Ta piękna wyspa
(dawna Formoza) pełna jest zadziwiających krajobrazów, ciekawych miejscowości i
pięknych wybrzeży.
Udajemy się do Muzeum
Narodowego z niesamowitą
kolekcją sztuki ze skarbami
z Zakazanego Miasta w Pekinie
przywiezioną tu z kontynentu
wraz z wojskami Czang Kaj Szeka.
To wspaniałe muzeum po prostu
trzeba zobaczyć. Zaglądniemy
też do ciekawego mauzoleum
Czang Kaj Szeka, twórcy
nowoczesnego Tajwanu.
Oglądanie Tajpej, miasta pełnego
wieżowców, w którym jednak nie
brakuje zabytków i barwnych targów. Wjazd na ciekawy wieżowiec Taipei 101, który
był do niedawna najwyższym budynkiem świata. Zwiedzanie Lungsham, najstarszej
buddyjskiej świątyni na wyspie. Spacerując po nocnym bazarze i centralnych ulicach
podziwiamy pełne życia miasto i delektujemy się fantastyczną kuchnią.
Kolacja w lokalnej restauracji. Nocleg w hotelu 3*.
Dzień 9, 12.11, sobota
Śniadanie w hotelu. Wycieczka
na półwysep Yeliu, gdzie
odwiedzimy park geologiczny i
zobaczymy ciekawe formacje
skalne, tworzone przez długie
lata przez erozję spowodowaną
falami wody morskiej.
Następnie wizyta w tradycyjnym
miasteczku Jiufen, zwanym
perłą Tajwanu, położonym
majestatycznie między górami
a morzem. Dzięki odcięciu od
świata zachowała się tu tradycyjna zabudowa będąca mieszanką stylów chińskich i
japońskich. Odwiedzimy również pobliskie miasteczko Shifen, słynne z pokazów
latających lampionów.
Pożegnalna kolacja w lokalnej restauracji.
Wieczorem transfer na lotnisko i wylot z przesiadką w Dubaju do Warszawy.
Dzień 10, 13.11, niedziela
Przylot do Warszawy o godz. 10.45.

UWAGA: Program jest ramowy (orientacyjny) np. godziny i kolejność realizacji
poszczególnych punktów programu lub niektóre godziny mogą ulec zmianie. Podane
w programie odległości w kilometrach są orientacyjne.

