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CHINY

Zamieszkałe przez około 1,400 

miliarda ludzi. Pulsująca 

życiem, multikulturowa

metropolia. Jedna z 

najstarszych cywilizacji świata, 

którą każdy podróżnik 

powinien poznać. Bogata w 

tradycje, obrzędy, niesamowitą 

kulturę…

Chiny wciąż zaskakują i 

skrywają wiele tajemnic, które 

można odkrywać dzień po 

dniu. 

Zapraszamy w wyjątkową 

podróż! 



Podróż & Szkolenie 

Podróżujemy nie tylko po 

emocje, smak i poznanie, ale 

również wiedzę. 

Jarosław Kuźniar, dziennikarz, 

dyrektor programowy w Onet i 

prezes goforworld.com przekaże 

wiedzę, wskaże kierunki w 

nowoczesnych narzędziach 

marketingowych i pomoże 

wypracować komunikację z 

potencjalnymi odbiorcami. 



Dzień 1

Rozpoczynamy naszą wielką przygodę –

wieczorem wylatujemy z Warszawy do 

Chin. 

Dzień 2

Rankiem przylatujemy do Pekinu. Po 

zakwaterowaniu i chwili odpoczynku, około 

południa ruszymy zwiedzać miasto. 

Zobaczymy najpiękniejsze zabytki. 

Przed nami wielka przygoda – zobaczymy 

Wielki Mur! Będziemy mieli sporo czasu, by 

móc podziwiać jego majestat.

Kolejnym przystankiem będzie Zakazane 

Miasto, z piękną chińską architekturą z 

Dynastii Ming i Qing.

Po tych wrażeniach przyjdzie czas na 

zaspokojenie głodu. Master Class kuchni 

chińskiej powinno trafić w każde gusta. 

Kolacja i nocleg w hotelu. 



Dzień 3

Po śniadaniu ruszymy szybką koleją do 

miasta Xian – to jedna z czterech 

starożytnych stolic Chin.

Na miejscu czeka nas zwiedzanie 

Terakotowej Armii (Terracotta Warriors and 

Horses Museum), czyli zbiuru ponad 8000 

naturalnej wielkości figur armii terakotowej 

wpisanej na listy UNESCO. Wcześniej 

zajrzymy do muzeum w fabryce wytwórni 

figur z terakoty. 

Zaraz potem wrócimy do Xian, na przejazd 

po monumentalnych murach miejskich 

busikiem elektrycznym. Widok będzie 

niesamowity! 

Odwiedzimy również klimatyczny bazar 

Muslim Corner z produktami lokalnymi oraz 

rękodziełem. Zaraz potem zjemy 

obiadokolację i ruszymy na lotnisko. 

Lecimy do do Zhangjiajie, nocleg w hotelu.



Dzień 4

Czeka nas dzień pełen wrażeń. Rano 

ruszymy w góry Tianmen. Pojedziemy 

najdłuższą tego typu na świecie gondolą 

wśród kanionu. 

Wisienką na torcie będzie spacer po 

platformie szklanej zawieszonej na półce 

skalnej 300 metrów nad ziemią! 

Po takiej dawce emocji wrócimy do 

miasteczka na obiadokolację i ruszamy na 

lotnisko, by dostać się do Xian. 

Po przylocie transfer do hotelu i nocleg. 



Dzień 5

Rankiem jedziemy na lotnisko. Musimy 

dostać się do miejscowości Dunhuang. 

Warto, bo na miejscu czeka nas wyjątkowa 

przygoda - przesiadka na wielbłądy i 

całodzienny camelback po pustyni Gobi. Po 

Saharze to druga pod względem wielkości 

pustynia świata. 

To nie wszystko! Śpimy na pustyni, pod 

namiotami. Rozpalimy ognisko i wieczorem 

będziemy tańczyć, bawić się i rozkoszować 

atmosferą tego miejsca. Gwarantujemy, że 

wschód słońca na pustyni będzie jedną z 

najpiękniejszych widoków, jakie oglądaliście 

w życiu. 



Dzień 6

Po śniadaniu na pustyni ruszamy dalej. Przed 

nami Góry Śpiewających Piasków Mingsha

Shan, gdzie wydmy przesłaniają cały 

horyzont - najwyższe piętrzą się na wysokość 

300m!

Będziemy mieli również okazję podziwiać 

jezioro Półksiężycowe (Yueyaquan), a chętni 

spróbują sandsurfingu lub przelotu na 

paralotni nad wydmami.

To nie koniec zazpierających dech w 

piersiach widoków, bo przed nami Dunhuang

Yardang National Geopark Gobi. Zrobimy 

sobie off road po wyschniętym dnie morza.

Późbym popołudniem wrócimy do Dunhuang, 

gdzie zjemy obiadokolację. 

Wieczorem transfer na lotnisko i przelot do 

Urumqi. Nocleg w hotelu. 



Dzień 7

Po śniadaniu ruszamy zwiedzać jedno z 

najładniejszych muzeów w Chinach z bogatą 

kolekcją zabytków Jedwabnego Szlaku m.in. 

mumie z pustyni Takla Makan.

Później ruszymy do siedlisk pasterzy 

kirgijskich nad jeziorem Tian Chi lub na 

pastwiska Baiyang Gou. Będziemy mieli 

chwilę dla siebie, by rozkoszować się 

pięknem przyrody. Chętni spróbują jazdy 

konnej w terenie. 

Kolacja u rodziny kirgijskiej i nocleg na 

miejscu w jurtach. 



Dzień 8

Po śniadaniu u Kirgizów wrócimy do Urumgi, 

prosto na lotnisko. Lecimy do Pekinu, gdzie 

zaczęła się nasza przygoda. 

Na miejscu będziemy mieli czas na spokojny 

spacer po mieście i zakupy na lokalnych 

bazarach. Chętni będą mogli pozwolić sobie 

na relaksacyjny masaż chiński nóg oraz ciała.

Wieczorem zjemy pożegnalną kolację w 

hotelu, wspominając najlepsze momenty 

wyprawy. 

Dzień 9

Po śniadaniu transfer na lotnisko i wylot do 

Polski, po południu przylot do Warszawy. 



Cena zawiera:

- zakwaterowanie w pokojach 

dwuosoboowych (w tym jeden nocleg w 

namiotach na pustyni oraz w jurtach 

kirgijskich),

- śniadania i obiadokolacje,

- przelot samolotem relacji Warszawa-Pekin-

Warszawa,

- bilety samolotów wewnętrznych,

- bilety na szybką kolej (Pekin-Xian),

- transport busem-autobusem,

- wejścia do wszystkich odwiedzanych miejsc,

- wielbłądy,

- master class kuchni chińskiej,

- samochody terenowe off road po 

wyschniiętym morzu,

- masaż chiński,

- wizy,

- przewodnictwo lokalnych przewodników z 

ewentualnym tłumaczeniem na j.polski,

- obecność polskiego pilota,

- ubezpieczenie. 


