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CHINY - PAŃSTWO ŚRODKA

NAZWA: Chiny

NAZWA OFICJALNA: Chińska Republika Ludowa 

STOLICA: Pekin

WALUTA: Renminbi (yuan) (CNY)

JĘZYK: mandaryński

Chiny to fascynująca mieszanka tradycji i nowoczesności. Państwo Środka zachwyca wspaniałymi zabytkami z listy UNESCO, długą historia 
odmierzaną kolejnymi dynastiami, baśniowymi krajobrazami, ciekawymi zwyczajami i rozmachem metropolii. Stolicą Chin od 800 lat jest Pekin 
ze słynnym placem Tiananmen i Zakazanym Miastem. Ale nazwanie Pekinu tylko stolicą Chin byłoby niedopowiedzeniem - Pekin to mikroko-
smos całego kraju i obecnie jedno z najszybciej rozwijających się miast świata. Innymi wielkimi metropoliami są: Hongkong, gdzie do tej pory w 
budownictwie przestrzega się zasad feng shui i Szanghaj - największe miasto Chin, położone w delcie rzeki Jangcy i najbardziej kosmopolityczne 
ze wszystkich chińskich miast. Na liście miejsc wartych odwiedzenia nie może również zabraknąć Muru Chińskiego - symbolu Chin, widocznego 
nawet z Księżyca, spotkania oko w oko z 8 tysiącami wojowników Terakotowej Armii z Xi’an i spaceru po słynnych ogrodach Suzhou.
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Pekin □ Xi’An □ Luoyang □ Nankin □ Wuxi □ Suzhou □ Luzhi □ Szanghaj

P R O G R A M

Dzień 1.
Warszawa - Pekin
Wylot z Warszawy.

Dzień 2.
Pekin
Przylot do Pekinu i rozpoczęcie programu. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie przed czasem rozpoczęcia doby hotelowej wyłącznie w przypad-
ku posiadania przez hotel wolnych pokoi. Odwiedzimy Pałac Pokoju i Harmonii - jeden z największych i najważniejszych klasztorów buddyzmu 
tybetańskiego na świecie. Został zbudowany w XVII wieku, stanowił pierwotnie dom dworskich eunuchów, a następnie rezydencję przyszłego 
cesarza Yongzhenga. Powrót do hotelu, obiadokolacja.

Dzień 3.
Pekin
Po śniadaniu udamy się na wizytę do ZOO, gdzie będziemy mogli podziwiać Pandy Wielkie. Następnie udamy się do świątyni Nieba - kompleksu, 
który był odwiedzany przez cesarzy Chin z dynastii Ming i Qing w czasie corocznych ceremonii, w czasie których modlono się do Nieba o obfite 
plony rolne. Cały kompleks został wpisany w 1998 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Później jedziemy do Letniego Pałacu, założo-
nego przez cesarza Qianlong w 1750 roku. Położony pod Pekinem kompleks pałacowy, zwany inaczej „Ogrodami Naturalnej Harmonii” urzeka 
rozmachem i przepychem. Obiadokolacja ze słynną kaczką po pekińsku.

Dzień 4.
Pekin
Po śniadaniu, przejazd do Badaling i zwiedzanie Wielkiego Muru - spacer po jednym z najlepiej zachowanych odcinków muru, uznanego za jeden 
z cudów świata. Następnie zobaczymy grobowce cesarzy z Dynastii Ming - wizyta na terenie jednego z 13-tu grobowców oraz spacer wzdłuż 
legendarnej „Drogi Duchów”. Czeka nas również wizyta w Świecie Pereł - demonstracja technik hodowli pereł słodkowodnych i możliwość doko-
nania zakupów biżuterii i kosmetyków. Powrót, po drodze krótki postój przy obiektach olimpijskich, możliwość zrobienia zdjęć.

Dzień 5.
Pekin - Xian
Śniadanie. Zakazane Miasto - zwiedzanie wpisanego na listę UNESCO Pałacu Cesarskiego, będącego rezydencją 24 cesarzy z dynastii Ming i 
Qing. Park Jingsan z panoramą miasta i Cesarskiego Pałacu ze słynnego Wzgórza Węglowego. Plac Niebiańskiego Spokoju (Tiananmen), gdzie 
zapoznamy się z architekturą największego i najważniejszego placu „Państwa Środka”, sąsiadującego z gmachami Mauzoleum Mao Zedonga i 
Parlamentu. Spacer i przejażdżka rykszami po najstarszej części miasta (tzw. hutongi). Wizyta w centrum medycyny chińskiej. Obiadokolacja w 
typowym chińskim domostwie. Transfer na dworzec kolejowy. Przejazd pociągiem nocnym do Xi’an.

Dzień 6. 
Xi’an
Przyjazd do Xi’an w godzinach porannych. Transfer do hotelu, śniadanie. Wizyta w zakładzie rzemieślniczym, produkującym kopie żołnierzy z 
terakoty. Muzeum Armii Terakotowej - 7500 figur naturalnej wielkości, wykonanych z wypalonej gliny, przedstawiających żołnierzy, oficerów i 
konie. Armia znajduje się w grobowcu pierwszego chińskiego cesarza Qin Shi. W trakcie pochówku cesarza, cała armia również została umiesz-
czona w podziemnych pomieszczeniach. Zoabaczymy również Małą Pagodę Dzikiej Gęsi - jednego z dwóch symboli miasta. Lekcja kaligrafii. 
Wizyta w Muzeum Xi’an. Obiadokolacja - pierożkowy bankiet (degustacja ok. 16 rodzajów tradycyjnych chińskich pierożków).

Dzień 7.
Xi’an - Luoyang
Śniadanie. Historyczne mury miejskie. Wielki Meczet - jeden z najstarszych i najbardziej znanych w całym kraju. Meczet został zbudowany w 
742 roku, w okresie rządów dynastii Tang i był wielokrotnie przebudowywany w późniejszych latach. Jest ciągle używany przez chińskich mu-
zułmanów (głównie przez mniejszość etniczną Hui). Przejazd pociągiem do Luoyang. Zakwaterowanie w hotelu. Spacer po malowniczym Starym 
Mieście. Obiadokolacja.

Dzień 8.
Luoyang - Dengfeng - Louyang
Po śniadaniu, udamy się do klasztoru Shaolin, historycznego ośrodka buddyzmu, miejsca powstania na terenie Chin sztuk walki. W okresie dy-
nastii Ming mnisi tego klasztoru służyli generałom Cesarstwa. Następnie udział w pokazie adeptów szkół walki w Shaolin. Las Pagód - miejsce 
pochówku klasztornych mnichów. Później udamy się do Świątyni Białego Konia - pierwszej świątyni buddyjskiej w Chinach. Powrót do hotelu i 
obiadokolacja.
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Dzień 9.
Luoyang - Nankin-Zhengzhou
Śniadanie. W programie Groty Longmen - pierwsze posągi pochodzą już z V w, gdy cesarz Xiaowen przeniósł stolicę państwa do miasta Luoyang. 
Na ścianach znajdują się tysiące małych figurek Buddy, od których jaskinia wzięła swą nazwę. Małym Buddom towarzyszą muzycy. Wapień, z 
którego są wykonane, umożliwia oddanie szczegółów. W jaskini znajduje się także duży posąg Buddy w towarzystwie czterech uczniów. Czas 
wolny na zakupy w lokalnym supermarkecie.Przejazd do Zhengzhou, Obiadokolacja..

Dzień 10.
Zhengzhou-Nankin
Po śniadaniu przejazd na dworzec i przejazd szybkim pociagiem do Nankinu. Wizyta w jednej z najważniejszych budowli Nankinu - Świątyni 
Konfucjusza, która sięga historią czasów dynastii Song - powstała bowiem w XI w. Przez stulecia odbywały się tutaj egzaminy na urzędników ce-
sarskich. Zobaczymy muzeum Masakry Nankińskiej dokonanej przez wojska japońskie na przełomie 1937-38r. Wjazd na Most na Rzece Jangcy. 
Obiadokolacja.

Dzień 11.
Nankin- Wuxi - Suzhou
Po śniadaniu przejazd autobusem do Wuxi, po drodze zobaczymy Mauzoleum Sun Jat-sena, pierwszego prezydenta Republiki Chińskiej. Zoba-
czymy po drodze Tai Hu - trzecie pod względem wielkości jezioro słodkowodne Chin. Odbędziemy rejs po jeziorze Tai. Po dotarciu do Suzhou 
- zobaczymy miasto nazywane „Wenecją Wschodu” i „Miastem - Ogrodem”. Obiadokolacja.

Dzień 12.
Suzhou
Dla chętnych poranna gimnastyka Tai Chi. Po śniadaniu zwiedzanie Suzhou, które w Epoce Trzech Królestw przez kilka lat było stolicą państwa 
Wu. Miasto, od XIV wieku zajmowało się produkcją jedwabiu. Zyski były przeznaczane na budowę ogrodów, z których 69 przetrwało do dziś. 
Mieszkali tu uczeni, artyści, urzędnicy i kupcy. Zobaczymy Ogród Lwi Zakątek oraz Ogród Mistrza Sieci - najmniejszy, lecz najpiękniejszy ze 
wszystkich ogrodów Suzhou. Pierwszy obiekt powstał w tym miejscu w XII wieku, ale obecne założenie pochodzi z połowy XVIII w., fabrykę 
jedwabiu, instytut hafciarstwa, a także zabytkową uliczkę Shantang. Obiadokolacja.

Dzień 13.
Suzhou - Luzhi - Szanghaj
Śniadanie. W okolicach Suzhou znajduje się wiele starych miasteczek, które są usytuowane na brzegach wodnych kanałów i noszą wspólną 
nazwę „wodnych wiosek”. Przejazd autokarem do Luzhi - zabytkowej wioski, której historia liczy 1400 lat. Na szczególną uwagę w tym miejscu 
zasługują mosty. Niektóre z nich sięgają okresu dynastii Songa, a te najmłodsze pochodzą z czasów Ming i Qing. Piesze zwiedzanie, a później 
rejs łódkami po malowniczych, wąskich kanałach. Następnie przejazd autokarem do Szanghaju, odwiedzimy Bund - czyli szanghajskie nabrze-
że - jeden z symboli miasta, który przeniesie nas w czasy kolonialne. Ogromne klasycystyczne budynki znajdujących się tu banków, urzędów 
państwowych i hoteli to pamiątka z czasów, gdy w mieście panowali Brytyjczycy. Następnie Perła Orientu, górująca nad rzeką Huang Pu wieża 
telewizyjna, która dzieli miasto na dwie części. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Wieczorne wyjście, fakultatywna wycieczka - rejs po 
rzece Huang Pu. Powrót do hotelu autokarem.

Dzień 14.
Szanghaj
Po śniadaniu wizyta w Muzeum Szanghajskim, znajdującym się na Placu Ludowym. Mieści w sobie kolekcję ponad 120 tys. sztuk reliktów kultury 
chińskiej, zajmując powierzchnię 12 tys. m2. Zobaczymy Świątynię Nefrytowego Buddy, która została wzniesiona w 1882 roku, jako miejsce 
przechowywania dwóch figur Buddy, przywiezionych z Birmy. Obydwie pokryte są białym nefrytem. Następnie udamy się na Nanjing-ulicę han-
dlową w Szanghaju, uznawaną za jedną z największych na świecie. Zwiedzanie Starego Miasta, a następnie czas wolny. Obiadokolacja.

Dzień 15
Szanghaj - Warszawa.
Śniadanie. Czas wolny. Transfer na lotnisko, zakończenie programu i wylot do Polski. Przylot do Warszawy.
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WJAZD I POBYT
Obywatele polscy udający się do Chin muszą mieć ważną wizę pobytową lub tranzytową. Osoby oczekujące na lotnisku na międzynarodowe połączenia lotnicze 
nie dłużej niż 24 godziny mogą opuścić lotnisko na podstawie krótkotrwałego zezwolenia uzyskiwanego bezpośrednio przy odprawie paszportowej. Wyjątek 
stanowią międzynarodowe lotniska w miastach: Pekin, Szanghaj, Kanton (Guangzhou), Shenzhen, Chengdu, Chongqing, Dalian, Shenyang, Hangzhou, Guilin, 
Kunming, Xi’an i Xiamen, gdzie władze chińskie wydłużyły okres ważności zezwolenia na tranzyt do 72 godzin (jednak bez prawa opuszczania obszaru administra-
cyjnego danego miasta). Lista miast jest stale rozszerzana, zwłaszcza o miejscowości turystyczne i centra biznesowe, należy sprawdzić to przed wyjazdem. Loty do 
Hongkongu, Makao i Tajwanu traktowane są jako loty międzynarodowe.
30 stycznia 2016 r. władze chińskie wprowadziły prawo do 6-dniowego (max.144 godz.) pobytu bez obowiązku posiadania wizy dla cudzoziemców podróżują-
cych tranzytem drogą lotniczą przez 4 międzynarodowe porty lotnicze: w Szanghaju (Hongqiao International Airport i Pudong International Airport), w stolicy 
prowincji Jiangsu, Nankinie (Nanjing Lukou Airport) oraz w stolicy prowincji Zhejiang, Hangzhou (Hangzhou Xiaoshan Airport). W tym czasie istnieje możliwość 
poruszania się w obrębie trzech wyznaczonych obszarów administracyjnych Chin tj. miasta Szanghaj, prowincji Jiangsu oraz prowincji Zhejiang jednakże bez 
możliwości przemieszczania się poza ich granice. Cudzoziemcy podróżujący tranzytem przez wyznaczone porty lotnicze, posiadając paszport oraz bilet na dalszy 
odcinek podróży, mogą ubiegać się na lotnisku, w wyznaczonym specjalnie do tego miejscu, o prawo do opuszczenia lotniska na czas odpowiednio do 144 lub 72 
godzin / 6 lub 3 dni, z obowiązkiem powrotu na wyznaczony lot.
Wyjazd z terytorium Chin kontynentalnych do Specjalnej Strefy Administracyjnej Hongkongu i/lub Makao traktowany jest jako opuszczenie granic Chińskiej 
Republiki Ludowej i automatycznie anuluje ważność posiadanej wizy jednokrotnej. Planując podróż do tych miejsc, należy pamiętać, aby w chińskich urzędach 
konsularnych ubiegać się o wizę dwu- lub wielokrotną. Wizę na wjazd do Chin kontynentalnych z Hongkongu lub z Makao można uzyskać w działających tam biu-
rach łącznikowych centralnych władz kraju, a także za pośrednictwem agencji turystycznej China Travel Service. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach wizę można 
uzyskać na lotnisku.
Pobyt na terytorium państwa bez ważnej wizy (przedłużenie okresu pobytu poza termin ważności wizy) karany jest grzywną w wysokości ok. 500 CNY za każ-
dy dzień pobytu bez ważnej wizy oraz pozbawieniem wolności. Paszport natomiast powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy ponad termin upływu ważności 
chińskiej wizy. Władze chińskie często nie informują turystów o zamknięciu niektórych lądowych przejść granicznych na czas świąt narodowych, co wielokrotnie 
już powodowało duże utrudnienia formalne dla planujących opuszczenie w tym czasie terytorium Chin. Od turystów indywidualnych chińskie urzędy konsularne 
mogą wymagać okazania biletu powrotnego. Nie ma obowiązku posiadania określonej kwoty pieniędzy na każdy dzień pobytu. Przedłużenia ważności wizy można 
dokonać jedynie w dużych miastach w Biurach Bezpieczeństwa Publicznego, tzw. gonganju (w Wydziałach Kontroli Ruchu Osobowego Cudzoziemców). Procedu-
ra przedłużania ważności wizy trwa zwykle 7 dni roboczych, co należy uwzględnić w planach podróży.
Poza międzynarodowymi portami lotniczymi i kolejowymi przejściami na granicy z Kazachstanem, Mongolią, Federacją Rosyjską, KRLD oraz na południu z Wiet-
namem dla cudzoziemców dostępne są nieliczne drogowe punkty graniczne. Sytuacja przedstawia się podobnie na granicy z Pakistanem, Kirgizją, Kazachstanem, 
Wietnamem, Laosem. Punkty graniczne między Nepalem i Tybetem czynne są tylko okresowo i zazwyczaj zamykane są podczas świąt państwowych (co należy 
zawsze brać pod uwagę, kiedy aplikujemy o określony termin ważności wizy).
Cudzoziemcom nie zezwala się na wjazd własnymi pojazdami na terytorium Chin. Wyjątek mogą stanowić międzynarodowe rajdy, ekspedycje itp., jednak imprezy 
takie muszą być zorganizowane przez wyspecjalizowaną chińską agencję turystyczną, która opracowuje trasę, uzyskuje stosowne zezwolenia od władz i deleguje 
osoby towarzyszące cudzoziemcom na trasie przejazdu.

BEZPIECZEŃSTWO
Mimo odnotowywanego z roku na rok wzrostu liczby czynów kryminalnych poziom przestępczości w Chinach jest wciąż stosunkowo niski. Najczęstsze są kra-
dzieże kieszonkowe w miejscach uczęszczanych przez turystów oraz w trakcie imprez masowych, w tym targów. Obecnie cudzoziemcy - kilka lat temu chronieni 
jeszcze przez prawo chińskie - podlegają tym samym restrykcjom jak obywatele Chin; w niektórych przypadkach można nawet mówić o dyskryminacji oraz wymu-
szaniu dużych kwot pieniędzy. W związku z tym warto ze szczególną uwagą odnosić się do przepisów ruchu drogowego, jak również nie uczestniczyć w sytuacjach 
potencjalnie zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bowiem sprawy sądowe ciągną się w Chinach latami.
Polskie urzędy konsularne mają do czynienia z licznymi przypadkami kradzieży dokumentów podróży. Należy wówczas natychmiast udać się na najbliższy poste-
runek policji w celu uzyskania zaświadczenia o jego kradzieży. Takie zaświadczenie wraz z paszportem tymczasowym wystawionym przez urząd konsularny jest 
warunkiem wystąpienia o nową chińską wizę na pozostały czas pobytu.
Zdarzają się także przypadki wymuszeń pieniędzy w wątpliwej jakości lokalach rozrywkowych, punktach masażu itp. oraz napady na turystów zagranicznych prze-
bywających w odludnych miejscach (np. biwakujących „na dziko”). Nowym zjawiskiem zgłaszanym przez turystów jest kilkakrotne ściąganie należności z konta ban-
kowego podczas płacenia rachunku kartą płatniczą - zwłaszcza w restauracjach, barach, sklepach oraz podczas pobierania pieniędzy z bankomatów. Wypożyczając 
rower, nie należy oddawać swoich dokumentów „w zastaw”. W przypadku kradzieży pojazdów właściciele żądają odszkodowań sięgających kilkuset dolarów. W 
lokalach zaleca się pilnowanie swoich napojów w celu uchronienia się przed dodaniem do nich niepożądanych substancji.
Brak oficjalnych informacji przekazywanych opinii publicznej o wprowadzeniu lub obowiązywaniu stopni zagrożenia terrorystycznego, brak ogłaszanego do pu-
blicznej wiadomości systemu ostrzegania o zagrożeniach terrorystycznych. W ramach działań prewencyjnych władze chińskie mogą miejscowo lub okresowo 
wprowadzać zaostrzone środki bezpieczeństwa (np. wzmożone kontrole na dworcach i lotniskach, wzmożone kontrole na ulicach, obecność wojska na ulicach, 
itp.). W związku z tym zaleca się zachowanie wzmożonych środków ostrożności podczas podróżowania po Chinach w trakcie ww. działań.

UBEZPIECZENIE
Ubezpieczenie zdrowotne lub NW nie jest wymagane, jednak zaleca się wykupienie przed wyjazdem polisy ubezpieczeniowej. Ważne, by polisa pokrywała koszty 
hospitalizacji, transportu medycznego, a w razie śmierci - koszt transportu ciała do Polski. Podróżujący samolotem na trasach krajowych mogą wykupić na lotni-
sku dobrowolne ubezpieczenie w cenie 20 CNY. Polisy zagranicznych firm ubezpieczeniowych nie są automatycznie uznawane. Cudzoziemiec płaci za wszystkie 
usługi medyczne gotówką. Zwrotu kosztów leczenia można dochodzić po powrocie do kraju, przedstawiając firmie ubezpieczeniowej rachunki, które w miarę 
możliwości powinny być wystawione w języku angielskim. Niektóre z firm ubezpieczeniowych wymagają poświadczenia rachunków przez właściwy terytorialnie 
urząd konsularny RP. 

ZDROWIE
Ważna książeczka szczepień jest wymagana, jeśli turysta przybywa z kraju lub regionu umieszczonego na liście zagrożeń epidemiologicznych WHO. Przynajmniej 
na sześć tygodni przed wyjazdem należy upewnić się jakie szczepienia są wymagane. Nie wpuszcza się do Chin chorych na gruźlicę, trąd, tyfus i cholerę, osób 
zarażonych wenerycznie, a także chorych psychicznie. Od czasu epidemii SARS, tj. od kwietnia 2003 r., podróżni są obowiązani do zgłaszania chińskim służbom 
sanitarno-epidemiologicznym takich objawów jak wysoka gorączka, kaszel, symptomy przeziębienia. Wszystkim podróżnym przybywającym do Chin mierzona 
jest przy użyciu elektronicznych skanerów temperatura ciała. W Chinach nadal odnotowuje się zwiększoną liczbę zachorowań na żółtaczkę pokarmową typu A - 
zalecane jest szczepienie profilaktyczne. Turyści często uskarżają się na biegunki i zatrucia pokarmowe - przyczyną takich dolegliwości jest najczęściej żywienie się 
w przygodnych zakładach gastronomicznych nie przestrzegających norm sanitarnych. Aby uniknąć dolegliwości gastrycznych, produkty spożywcze, szczególnie 
owoce, należy dokładnie myć przed spożyciem. Nie jest wskazane picie nieprzegotowanej wody z kranu. W południowej części Chin, na południe od 25. równoleż-
nika, występuje zagrożenie amebą, malarią, gorączką tropikalną. W regionach wiejskich Chin południowych występuje zagrożenie wirusowym zapaleniem opon 
mózgowych, które jest roznoszone przez komary. W Tybecie i w innych regionach wysokogórskich nie należy pić niefiltrowanej wody.
Opieka medyczna - poza rejonami głębokiego interioru (Tybet, Xinjiang, Gansu, Qinghai, Mongolia Wewnętrzna, część Sichuanu, Guizhou i Yunnanu) - nie stanowi 
problemu. W wielkich miastach działają szpitale wszystkich specjalności, wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę medyczną. Ceny usług medycznych w pry-

O P I S  K R A J U
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watnych punktach medycznych są wyższe niż w Polsce. W największych miastach Chin w zagranicznych klinikach usługi medyczne i stomatologiczne świadczone 
są na światowym poziomie, co wiąże się z niezwykle wysokimi kosztami. Ze względów praktycznych przed przyjazdem do Chin lepiej zaopatrzyć się w podstawowe 
leki krajowe, gdyż popularne jest tu leczenie specyfikami medycyny chińskiej, które nie mają odpowiedników w polskiej farmakologii. Osoby ze schorzeniami ukła-
du krążenia powinny unikać podróży do rejonów wysokogórskich (Tybet, Sichuan, Yunnan, Qinghai, Gansu, Xinjiang). Wybierając się do Chin, należy koniecznie 
uwzględnić występujące w niektórych regionach zagrożenie wirusem ptasiej grypy. Aby nie narażać się na ryzyko infekcji, należy unikać podróżowania po prowin-
cjach, w których wykryto ogniska choroby (np. Tybet, Qinghai, Xinjiang, Mongolia Wewnętrzna), unikać spożywania mięsa drobiowego niewiadomego pochodze-
nia, unikać styczności z ptactwem, jak również dokładnie śledzić sytuację epidemiologiczną.
Ze względu na wilgoć powietrza i smog, osoby z chorobami układu oddechowego powinny szczególnie na siebie uważać. Niektóre szpitale międzynarodowe posia-
dają własne apteki, w których dostępne są lekarstwa importowane. Niestety, nie wszystkie zagraniczne leki można znaleźć w Chinach, a ich cena jest w większości 
bardzo wysoka. Doradza się zabranie wystarczających zapasów własnych leków. Przy wwozie lekarstw należy zabrać ze sobą receptę. Tylko wówczas możliwy 
będzie wwóz leków do Chin.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Niemal całe terytorium Chińskiej Republiki Ludowej jest dostępne dla cudzoziemców, z wyjątkiem oznakowanych stref wojskowych, stref przygranicznych oraz 
innych oznaczonych obszarów. Odstępstwem od tej reguły są regiony, w których przyjmuje się wyłącznie zorganizowane grupy turystyczne (np. Tybet, północno-
-zachodni Xinjiang, niektóre parki narodowe). Planując wyjazd do Tybetu, należy wcześniej uzyskać zezwolenie na podróż. Można je otrzymać, wykupując świad-
czenia turystyczne w uprawnionym miejscowym biurze podróży. Nie ma formalnych przeszkód w odniesieniu do wyjazdów grupowych do Tybetu. Potrzebna 
jest natomiast specjalna zgoda władz Tybetu na poruszanie się po tym regionie. Należy ją otrzymać przed wyjazdem do Tybetu. Bez wcześniejszego uzyskania 
pozwolenia nie można dokonać zakupu biletów na pociąg lub samolot. Dla odwiedzenia szeregu regionów w Tybecie wymagane jest posiadanie dodatkowo od-
dzielnych pozwoleń. Każdy cudzoziemiec podróżujący do Lhasy musi być członkiem grupy turystycznej. Wielkość grupy powinna wynosić co najmniej 2 osoby, 
jednak minimalna liczba może być zwiększona do 3 lub 4 osób. Wszystkie osoby w grupie turystycznej muszą mieć to samo obywatelstwo oraz posiadać paszport 
tego samego państwa. Wszystkie formalności związane z podróżą do Lhasy muszą być załatwione co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym wyjazdem, z 
uwagi na to, iż tyle czasu jest wymagane przy ubieganiu się o uzyskanie pozwolenia na wjazd do Tybetu. Rezerwacja hoteli musi być dokonana z wyprzedzeniem, 
a cały program wycieczki turystycznej zaplanowany przed przyjazdem. Wszystkie wycieczki do Lhasy i Tybetu odbywają się w towarzystwie przewodnika (pilota) 
turystycznego, który musi być wynajęty przed przyjazdem oraz towarzyszy turystom przez cały okres podróży po Tybecie. Wszelkich formalności należy dopełnić 
w autoryzowanym chińskim biurze podróży, które wymaga przedłożenia: kopii ważnego paszportu, kopii wizy chińskiej z paszportu polskiego, informacji o osobach 
starających się o wjazd do Tybetu (CV), programu całego pobytu w Chinach oraz szczegółowego programu pobytu w Tybecie. Zgoda władz Tybetu jest odpłatna, 
a biuro podróży zazwyczaj potrzebuje 1 miesiąca na załatwienie wszystkich wymaganych formalności. Podróżując po Chinach, trzeba liczyć się z koniecznością 
dokonywania opłat na poczet obowiązkowego ubezpieczenia za jazdę autobusami dalekobieżnymi lub opłat turystycznych związanych z przebywaniem w miej-
scach atrakcyjnych pod względem kulturowym, historycznym lub przyrodniczym. Najbezpieczniejszym i dość tanim środkiem transportu jest kolej. Miejscowe linie 
kolejowe szybko się modernizują i obecnie oferują przyzwoity poziom usług. Jakość usług i stan techniczny transportu samochodowego w Chinach są bardzo zróż-
nicowane - od nowych, luksusowych autokarów z wszelkimi wygodami oraz profesjonalną obsługą do zrujnowanych, starych autobusów, których stan techniczny 
może budzić poważne zastrzeżenia, a podróżowanie nimi, szczególnie po górskich drogach Chin południowych, może być ryzykowne. 

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW 
Cudzoziemiec nie może wjechać na terytorium Chin własnym samochodem. Może jednak wynająć lub kupić samochód, jeśli zda egzamin i otrzyma chińskie prawo 
jazdy. Dokument ten może być wydany przez policję na podstawie polskiego prawa jazdy, po zdaniu egzaminu, obywatelowi polskiemu mającemu zezwolenie na 
pobyt na terenie Chin (residence permit) na okres nie krótszy niż jeden rok. Międzynarodowe prawo jazdy nie jest honorowane. Prowadząc samochód w Chinach, 
należy pamiętać, iż chińskie prawo drogowe traktuje pieszych oraz rowerzystów w sposób bardzo uprzywilejowany. Oznacza to, że najmniejsza nawet kolizja może 
pociągnąć za sobą niezwykle wysokie odszkodowanie oraz trwające często miesiącami sprawy sądowe. Niezależnie od tego, przechodząc przez jezdnię, trzeba 
zachować szczególną ostrożność. Miejscowi kierowcy nie respektują pierwszeństwa pieszych, nawet na pasach i przy zielonym świetle. 
  

CŁO
Wwożąc do Chin środki płatnicze w kwocie powyżej równowartości 5 tys. USD, cudzoziemcy obowiązani są do złożenia stosownej deklaracji celnej; na jej podsta-
wie przy wyjeździe przeprowadzana jest kontrola i odprawa dewiz wywożonych. Aby wywieźć nie zadeklarowane przy wjeździe dewizy o równowartości od 5 tys. 
do 10 tys. USD, cudzoziemiec musi mieć pisemne zezwolenie banku, o które może wystąpić, przedstawiając dokument podróży (paszport) oraz dokumentację po-
chodzenia środków płatniczych. Jeśli wywożone środki przekraczają równowartość 10 tys. USD, oprócz zezwolenia banku wymagana jest także zgoda Biura Kon-
troli Dewizowej. W deklaracji celnej wjazdowej cudzoziemiec ma obowiązek zgłosić wszystkie wartościowe przedmioty, które ma przy sobie (np. kamerę wideo, 
aparat fotograficzny, odbiornik radiowy, cenną biżuterię). Nie wolno wwozić narkotyków, broni, przedmiotów ostrych, amunicji i materiałów wybuchowych, waluty 
chińskiej, publikacji uznawanych przez prawo chińskie za szkodliwe (w tym pornografii i wydawnictw krytykujących władze i ustrój państwa oraz materiałów 
propagujących działanie zakazanych w Chinach sekt, np. Falungong), żywności, roślin, probówek z krwią. Władze chińskie wprowadziły również zakaz posiadania 
roślin żywych, suszu, nasion, wyciągów oraz ekstraktów z czuwaliczki jadalnej. Roślina ta została uznana za narkotyk psychotropowy, w Chinach nielegalny. Pod-
czas opuszczania terytorium Chin należy wypełnić tzw. deklarację wyjazdową, zgodnie z którą wolno wywieźć jedynie ograniczoną ilość alkoholu (zwykle jest to 1 
litr, nie może znajdować się w bagażu podręcznym), kamer, laptopów, aparatów fotograficznych o wartości przekraczającej 5 tys. CNY, waluty chińskiej w gotówce 
w kwocie wyższej niż 20 tys. CNY (lub 5 tys. USD), dóbr kultury, zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, przekaźników i odbiorników radiowych, a także wszelkich 
próbek, przedmiotów przeznaczonych do handlu, reklam i ogłoszeń. Złamanie tych przepisów karane jest konfiskatą zakwestionowanych artykułów przy przekra-
czaniu granicy. Bez certyfikatu zakupu nie wolno wywozić dzieł sztuki, rzadkich wydawnictw, wyrobów z kamieni szlachetnych oraz samych kamieni szlachetnych. 
 

PRZEPISY PRAWNE
Uczestnictwo w jakichkolwiek demonstracjach lub rozdawanie ulotek nie jest tolerowane i może skutkować aresztowaniem. Przebywanie w stanie nietrzeźwym 
w miejscach publicznych nie jest akceptowane i stanowi wykroczenie. Posiadanie i zażywanie narkotyków jest zabronione. Za przestępstwa związane z narko-
tykami prawo chińskie przewiduje surowe kary, z karą śmierci włącznie. Za popełnione przestępstwa cudzoziemcom grożą kary określone w przepisach prawa 
miejscowego. Dopuszczenie się przez cudzoziemców drobniejszych wykroczeń skutkuje zwykle natychmiastowym wydaleniem z Chin. Prostytucja jest zakazana, 
cudzoziemcom za korzystanie z niej grożą wysokie grzywny oraz kara pozbawienia wolności do 15 dni. 

RELIGIA, OBYCZAJE
W Chinach nie spotyka się szczególnych restrykcji związanych ze zwiedzaniem przez turystów miejsc kultu. W klasztorach buddyjskich, świątyniach taoistycznych 
i meczetach islamskich należy zachowywać się z szacunkiem właściwym miejscom religijnym i respektować obowiązujące tam zalecenia, np. nie fotografować 
wnętrz zwiedzanych obiektów. 

ŚWIĘTA
Świętami państwowymi w Chinach są: 1 stycznia (Nowy Rok), Chiński Nowy Rok - tzw. Święto Wiosny (święto ruchome, zależne od kalendarza księżycowego, zwy-
kle przypada na koniec stycznia - początek lutego). Ustawowo wolne są z tej okazji 3 dni, lecz w zależności od układu dni w kalendarzu Chińczycy mają w związku 
z tymi świętami co najmniej tydzień wolny od pracy, Święto Zmarłych - przypada na przełom marca i kwietnia, 1 maja (Święto Pracy), Święto Festiwalu Smoczych 
Łodzi - czerwiec, Święto Środka Jesieni lub Ciastek Księżycowych również wypada na przełomie września i października, 1 października (Święto Narodowe - 
Utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej). W okresie świąt ogromnie wzrasta krajowy ruch turystyczny. Miliony chińskich podróżnych odwiedzają turystycznie 
atrakcyjne miejsca. Ceny biletów i usług są wówczas najwyższe, mogą również występować trudności z rezerwacją hoteli i zakupem biletów komunikacyjnych. 
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PRZYDATNE INFORMACJE
•  Cudzoziemiec musi mieć przy sobie paszport z ważną chińską wizą - jest on niezbędny m.in. przy meldowaniu się w miejscu czasowego pobytu (hotele, pen-

sjonaty), przy zakupie biletów na wszystkie rodzaje środków komunikacji, a także przy wejściu na lotniska i wymianie pieniędzy w banku. Zaleca się posiadanie 
kserokopii pierwszej strony paszportu oraz strony, na której znajduje się ważna wiza chińska ze stemplem wjazdowym.

•  Podstawową jednostką monetarną jest yuan. W Chinach można wypłacić gotówkę bezpośrednio z bankomatów przy pomocy międzynarodowej karty w ban-
komatach banków chińskich, na których znajduje się logo Maestro lub Visa. Karty kredytowe są zazwyczaj akceptowane, ale przed dokonaniem zakupu należy 
sprawdzić możliwości płatności kartą. Większość bankomatów przyjmuje jedynie karty wydane przez chińskie banki. Udając się w odległe rejony Chin, lepiej 
upewnić się (np. przy zamawianiu hotelu), czy można posłużyć się tam konkretną kartą płatniczą, lub wcześniej zaopatrzyć się w gotówkę. Karty płatnicze są 
przyjmowane zwykle tylko w hotelach co najmniej średniej klasy oraz w większych sklepach i supermarketach w dużych miastach. Ostatnio na południu Chin 
(Kanton, Shenzhen) odnotowuje się przypadki wypłaty przez bankomaty fałszywych banknotów, o czym należy natychmiast powiadamiać miejscową policję. Nie 
należy udostępniać kart miejscowej obsłudze, która powinna zrealizować rachunek za pomocą tzw. terminalu w obecności klienta. Należy zapisać numer konta 
bankowego, EC lub kart kredytowych, numeru telefonu do swojego banku oraz nazwy wydawcy kart na wypadek ich utraty lub kradzieży.

•  Wymiany dewiz można dokonać w bankach i ich filiach na lotniskach, dworcach, w hotelach. Stanowczo przestrzega się przed korzystaniem z przypadkowych 
usług wymiany pieniędzy (proceder prawnie zabroniony, ponadto zdarzają się oszustwa - istnieje duże ryzyko otrzymania fałszywych banknotów chińskich).

•  Udając się w podróż po Chinach, należy pamiętać, że nie wszystkie hotele są uprawnione do przyjmowania cudzoziemców. Najtańsze hotele, gościńce i nocle-
gownie są zazwyczaj otwarte tylko dla Chińczyków i odmawiają przyjęcia cudzoziemców.

•  Chińska karta SIM, telefon trzyzakresowy oraz zdjęty SIM lock zapewnia możliwość połączeń telefonicznych pod numerem miejscowym podczas podróży. Karty 
SIM można zakupić na miejscu.

•  Internet jest dostępny w większości hoteli oraz kawiarni internetowych w mieście. Większość z nich jest oznaczona z zewnątrz.
•  edzenie jest zróżnicowane i niedrogie. Tam gdzie kelnerzy nie mówią po angielsku, należy wybierać restauracje z ilustrowanym menu. Woda butelkowana jest 

powszechnie dostępna. Wodę z kranu należy przegotować przed spożyciem.
•  Z języków obcych najbardziej rozpowszechniony jest angielski. W hotelach i biurach podróży w większości przypadków można się nim porozumieć. Na prowincji 

trzeba się liczyć z trudnościami.
•  Taksówki łatwo rozpoznać, jest ich mnóstwo, są generalnie bezpieczne i niedrogie. Zawsze należy mieć przy sobie wizytówkę hotelu. Znajduje się na niej adres 

i nazwa hotelu w j. chińskim, co pomoże kierowcy dojechać we właściwe miejsce. Na lotniskach, w hotelach, na stacjach kolejowych oraz w miejscach turystycz-
nych należy korzystać z taksówek czekających na postoju. Wszystkie taksówki mają liczniki, więc proszę uważać na osoby, które próbują negocjować cenę przed 
rozpoczęciem podróży. Po zakończonej podróży należy prosić o rachunek z taksometru (fapiao, zhangdan), który w razie stwierdzenia pozostawienia rzeczy w 
taksówce lub oszustwa jest jedynym sposobem zidentyfikowania kierowcy i pojazdu.

•  Stosunkowo nowoczesne metro jest bardzo tanim, szybkim i bezpiecznym sposobem poruszania się po dużych miastach. Bilety lub żetony należy zakupić na 
stacji metra.

•  Wypożyczenie samochodu jest możliwe jedynie z ważnym chińskim prawem jazdy.
•  Nie ma obowiązku ani zwyczaju dawania napiwków w Chinach. Jednak, jeżeli jest to wycieczka zorganizowana, pilot może zasugerować wręczenie stosownych 

gratyfikacji przewodnikom i kierowcom.
•  Zakupy w Chinach są narodowym sposobem spędzania wolnego czasu. Jednak markowe ubrania, papierosy, kosmetyki, DVD, itp. oferowane na ulicach po 

zniżkowych cenach są kopiami, zaś oryginały są droższe niż w Europie.. Podrabianie towarów jest nielegalne i produkty te mogą zostać skonfiskowane przy 
wyjeździe. Chińskie władze celne mogą zażądać dodatkowych opłat. W małych sklepach i na targowiskach należy się targować. Niektóre wyprzedaże mogą 
wydawać się atrakcyjne, ale należy podchodzić do nich rozważnie i płacić jedynie ceny, które wydają się rozsądne. W dużych sklepach nie negocjuje się cen, ale 
można poprosić o zniżkę.

•  Antyków, które nie posiadają czerwonej pieczątki władz chińskich nie można wywieźć z kraju.
•  Urzędy i przedsiębiorstwa pracują w Chinach od poniedziałku do piątku zwykle od 8.00 do 17.00, z przerwą na obiad. Nie dotyczy to sklepów i firm usługowych, 

które pracują w każdy dzień tygodnia. Sklepy rzadko są zamykane przed godziną 20.00.
•   Przydatne numery telefonów: ogólny numer alarmowy 110, policja - 110, pogotowie -120, straż pożarna - 119, wypadki na drodze - 122.
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T E R M I N Y  I  C E N Y

CENA: OK 5400 PLN/OS.

CENA ZAWIERA:

• zakwaterowanie w hotelach dobrej klasy 4* w pokojach dwuosobowych z łazienkami i klimatyzacją 
• śniadania w formie bufetu, obiadokolacje wg programu (w cenie: 1 szklanka napoju) 
• przelot na trasie Warszawa - Pekin, Szanghaj - Warszawa z przesiadkami 
• opłaty lotniskowe
•  lokalny transport: bilety kolejowe na trasach wymienionych w programie, (przy przejazdach nocnych - miejsca sypial-

ne, 4 osoby w przedziale), klimatyzowane autokary
• zwiedzanie wg programu (bez biletów wstępu)
• opieka polskiego pilota i serwis lokalnego przewodnika
• ubezpieczenie KL i NW

Terminy i ceny dostępne u konsultanta Ideal Travel pod numerem telefonu 61 646 8 767 

lub pod adresem info@idealtravel.pl .

Chcesz polecieć na ten program w małej grupie, ze znajomymi lub z rodziną?

Napisz do nas: info@idealtravel.pl .

OPŁATY DODATKOWE:

-  Dopłata do opcji „podróżujący samotnie” (uczestnik może być dokwaterowany do innej osoby tej samej płci) - w przy-
padku realizacji dokwaterowania w ramach opcji „podróżujący samotnie”, dopłata zostanie anulowana.

-  Obowiązkowa opłata za wstępy do zwiedzanych obiektów, obsługa lokalnych przewodników, serwis miejscowego 
agenta, zwyczajowe napiwki i inne opłaty lokalne w wysokości ok. 375 USD  na osobę jako pakiet płatny lokalnemu 
kontrahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczki.

- Koszty wizy chińskiej (260 zł/os.)
-  Koszty wycieczek fakultatywnych: 

> Legenda kung fu - przedstawienie (30 USD/os.) 
> Pekin nocą (25 USD/os.) 
> Chińska Opera (30 USD/os.) 
> Przedstawienie z czasów dynastii Tang (25 USD/os.) 
> Masaż stóp (25 USD/os.) 
> Rejs po rzece Huang Pu (30 USD/os.) 
> Przedstawienie cyrkowe w Szanghaju (35 USD/os.)


