SIRADIŞI ÇİN
17-24 Eylül 2019 / 7 gece 8 gün

Gerek yüzölçümü, gerekse nüfus açısından dünyanın en büyük ülkelerinden bir tanesi
Çin Halk Cumhuriyeti. 5000 yıllık köklü bir geçmişi olan bu ülke, günümüz medeniyetinin
temel taşları olan kağıt, pusula ve matbaacılık gibi önemli buluşların da Merkezi
olmuştur. Çok fazla komşusunun olması sebebiyle, oldukça fazla dilin ve kültürün etkili
olduğu Çin; Unesco Dünya Mirasi listesinde yer alan birden çok yapıları, zengin mutfağı,
gelenek ve göreneklerine bağlı halkı ile oldukça SIRADIŞI bir destinasyondur.

1.Gün / 17 Eylül 2019 Salı

İstanbul – Pekin

İstanbul Havalimanı SIRADIŞI KITALAR kontuarı önünde 16 Eylül Pazartesi akşamı saat 23:30’da buluşmanı . Pasaport ve
bagaj işlemlerinin ardından Türk Havayolları’nın TK1365 sefer sayılı uçuşu ile saat 01:25’de Pekin’e hareket ediyoruz.
Yerel saat ile 15:35’de Pekin’e varıyoruz.
Bagaj ve gümrük işlemlerimizin ardından alanda bizi bekleyen rehberimiz ve özel aracımızla birlikte, otelimize doğru
hareket ediyoruz. Dinlenme ve serbest zaman sonrası Lost Heaven Restaurant’ta alacağımız akşam yemeğimizin
ardından geceleme Pekin’de 5* Beijing Renaissance Wangfujing Hotel’de.

2.Gün / 18 Eylül 2019 Çarşamba

Pekin

Otelde alacağımız sabah kahvaltısının ardından Pekin turumuza başlıyoruz. Her gün Çin bayrak töreninin düzenlendiği ve
merkezinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki savaşta hayatını kaybeden kahramanları anmak için inşa edilen
Kahramanlar Anıtı bulunan Tiananmen Meydanı, 720 bin metrekarelik bir alanı kaplayan dünyanın ne büyük ve güvenli
sarayı Yasak Şehir, eski zamanlarda cennetin dairesl olduğununa inanılması sebebiyle dairesel olarak tamamen ahşaptan
inşa edilen Cennet Tapınağı ve Pekin’in 700 yıllık mahalleleri Hutong’ların arasında geleneksel üç tekerlekli bisiklet
turumuzu da kapsayan gezimizi gerçekleştireceğiz. Öğle yemeğimizi Yihe Restaurant’ta alacağız. Akşam yemeğimizde
Quanjude Restoranda Çin’in geleneksel yemeği olan Pekin ördeği yiyeceğiz. geceleme Pekin’de 5* Beijing Renaissance
Wangfujing Hotel’de.

3.Gün / 19 Eylül 2019 Perşembe

Great Wall (Çin Seddi)– Summer Palace

Otelde alacağımız sabah kahvaltısının ardından dünyanın yedi harikasından birisi olan, tamamlanması 2000 yıldan fazla
süren Çin Seddi gezimiz için otelden ayrılıyoruz. Çin’in kuzeybatısı boyunca bir ucu çöle diğer ucu okyanusa kadar uzanan
ve dünyanın en uzun savunma duvarı olan Çin seddinin hikayesini dinleyip öğle yemeğimizi Çin Seddi’ne yakın olan Brick
Yard Restaurant’ta alacağız. Sonrasındaki durağımız olan Yazlık Saray 290 hektarlık bir alana kurulmuş; doğa manzarası,
imparator sarayları, tapınaklar, kasırlar ve bahçesiyle uyumlu bir birliktelik oluşturur. Burada hem feodalizm devrindeki
imparator otoritesi hissedilir, hem de Çin'in tarih ve kültür izlerine rastlanır. Yazlık Saray ziyaretimizi gerçekleştirdikten
sonra dinlenme ve serbest zaman. Akşam yemeğimizi Nuage Restaurant’ta aldıktan sonra Gecelememiz Pekin’de 5*
Beijing Renaissance Wangfujing Hotel’de .

4.Gün / 20 Eylül 2019 Cuma

Pekin - Xian

Otelimizde alacağımız kahvaltımız ardından Pekin’den ayrılmak üzere odalarımızı boşaltıyor ve tren istasyonuna hareket
ediyoruz. 07:46 hızlı treni ile Xian’a doğru yola çıkıyoruz. Öğle yemeğimiz için trende lunch box olarak verilecektir. Yaklaşık
6 saatlik tren yolculuğumuz sonrasında Çin Medeniyetinin doğduğu yer olan Xian’a varışımıza istinaden turumuza
başlıyoruz. Öncelikle yaklaşık 14km uzunluğundaki Çin’in en sağlam vee eski savunma duvarı olarak Kabul edilen Şehir
Surlarına gidiyoruz. Surları gezdikten sonra Budistler tarafından Çin’deki en kutsal mekanlardan biri kabul edilen Büyük
Vahşi Kaz Pagoda’sını ziyaret edeceğiz. Tapınak Hindistan'dan elde edilen Buda'ya ait eşya ve materyallerin toplanması
amacıyla kurulmuş. Akşam yemeğimizi Tang Palace’da -Tang Dynasty Show - yerel danslar eşliğinde alıyoruz. Geceleme
Xian’da 5* Xian Wyndham Grand Xian South Hotel’de.

5.Gün /21 Eylül 2019 Cumartesi

Xian

Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında efsanevi Terra-Cotta Savaşçıları Müzesi için otelden ayrılıyoruz. Ölümden
sonra hayata inanan ve kendisi için muazzam bir mezar saray ve bu sarayı koruyacak devasa bir ordu yaptıran İmparator
Qin Shi Huang'ın öyküsünü dinleyip bu devasa ordunun hikayesini öğrendikten sonra öğle yemeğimizi yerel bir restoranda
alıyoruz. Yemekten sonra Çin’de büyük bir müslüman cemaatinin yaşadığı Xian’daki en büyük cami olan Büyük Xian
Cami’ni ziyaret ediyoruz. Günümüzün sonunda dinlenme ve serbest zaman. Akşam yemeğimizi yerel bir restoran olan
Yue Zhen Xuan Restaurant’ta alıyoruz. Geceleme 5* Xian Wyndham Grand Xian South Hotel’de.
6.Gün /22 Eylül 2019 Pazar

Xian - Shanghai

Otelimizde alacağımız erken kahvaltı sonrasında havaalanına hareket ediyoruz. Tarifeli iç hat uçuşu MU 2151 sefer sayısı
ile 09:00’da Shanghai’ya uçuyoruz. Yerel saat ile 11:15’de ışık ve gökdelenlerin şehrine varışımıza istinaden gezimize
başlıyoruz. Çin’in tüm şehirlerinden daha büyük ve zengin olan Shanghai, hem egzotik hem de modern görünüşüyle
bölgenin en ilgi çekici destinasyonlarından biri. İnanılmaz bir hızla büyüyen şehir, özellikle devasa alışveriş merkezleri, bar
ve gece kulüpleri ve bütün bu değişimin içinde hayatta kalmayı başarmış kültürel mirasıyla ilgi çekici. Shanghai Museum,
French Concession, Xiantiandi ve Nanjing caddeleri gezeceğimiz başlıca yerler olacak. Gezimiz süresince Shanghai
programının olmazsa olmazlarından Huangpu Nehir gezisi de günümüze renk katacak. Xianqiangfang Restaurant’ta
alacağımız öğle ve Cotton Restauran’ta alacağımız akşam yemeklerimizin ardından geceleme 5* Le Royal Meridien Hotel’
de.

7.Gün /23 Eylül 2019 Pazartesi

Shanghai

Otelimizde alacağımız sabah kahvaltının ardından bugünkü Shanghai turumuza başlıyoruz. Bugünkü programımızda aynı
zamanda Mutluluk Bahçeleri anlamına da gelen Yuyuan Bahçesi, Jade Buddha Temple, kentin merkezindeki rıhtım
bölgesi olan The Bund ve Oriental Pearl TV Tower’ı ziyaret edeceğiz. Blue Feog Restaurant’ta alacağımız öğle yemeğinin
ardından gezimize devam ediyoruz. Günün sonunda Shanghai Tang Restaurant’ta alacağımız akşam yemeğimizin
ardından geceleme 5* Le Royal Meridien Hotel’ de.

8.Gün /24 Eylül 2019 Salı

Shanghai - İstanbul

Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında odalarımızı boşaltıyor ve Çin’in kanalları ve bahçeleri ile ünlü Suzhou City
turumuz için otelden ayrılıyoruz. Doğu’nun Venedik’I olarak ün yapmış Suzhou’yu gezdikten sonra Songhelou
Restaurant’ta alacağımız öğle yemeğinin ardından dönüş için havalimanına transfer oluyoruz. TK 27 sefer sayılı İstanbul
uçuşu ile saat 22:25’de İstanbul’a hareket ediyoruz. 11 saat 50 dk’lık bir uçuş sonrası yerel saat ile ertesi gün 05:15’de
İstanbul’ varıyoruz.

Uçuş Detayları
17 Eylül 2019

TK 20 Istanbul

01:25 (kalkış) – Pekin 15:35 (varış) – 9 sa 10 dk

24 Eylül 2019

TK 27 Shanghai

22:25 (kalkış) – Istanbul 05:15 (varış)+1 – 11 sa 50 dk

ÜCRETLER:

İki kişilik odada kişi başı
Tek kişi konaklama

: 3.150.- USD
: 3.720.- USD

Dahil Olan Hizmetler:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

5* Beijing Renaissance Wangfujing Hotel veya benzerinde 3 gece otelde oda + kahvaltı konaklama
5* Xian Wyndham Grand Xian South Hotel veya benzerinde 2 gece otelde oda + kahvaltı konaklama
5*Shanghai Le Royal Meridien Hotel veya benzerinde 2 gece otelde oda + kahvaltı konaklama
Özel araç ile programda belirtilen tüm tur ve transferler
Xian-Shanghai arası ekonomi sınıfı iç hat uçak biletleri
Pekin-Xian arası 1.sınıf hızlı tren biletleri
Profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti
Tüm öğle ve akşam yemekleri (son akşam yemeği hariç – havaalanında serbest olarak alınacaktır)
Programda belirtilen tüm müze ve ören yerleri giriş ücretleri
Seyahat, kaza ve iptal sigortası
Gezi boyunca rehber kulaklık sistemi
Yurt dışı çıkış harcı

Dahil Olmayan Hizmetler:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Programda belirtilmeyen geziler ve yemekler,
İstanbul-Pekin, Shanghai-İstanbul uçak biletleri
Yemeklerde alınacak olan içecekler,
Şahsi harcamalar
Çin vize ücreti ( L sınıfı tek girişli 3 aylık vize – 60 USD, başvurular şahsen yapılmalıdır)
Programda belirtilmeyen geziler

