
Kitajska

Program po dnevih

B. Kitajska, program po dnevih

15 dni

1. Polet proti Pekingu.
2. Peking: Prihod zvečer. Če je čas, obiščemo starodavni Hutong, kjer življenje teče po starem
in ulice šepetajo pripovedke. Nočitev Peking.
3. Kitajski zid, celodnevni izlet: Hodili bomo po zidu med krajema Jinshanling in Simatai. Ta del
velja za najbolj pristen odsek Velikega zidu, ki ga ne oblegajo množice turistov ter kazijo
plastične stojnice in zabaviščni parki. Ob sanjski gorski pokrajini zid zaživi v vsej svoji veličini.
Zvečer planemo po raci oziroma nočna tržnica in ražnjič tura po njej.
4. Hutong tura, v kolikor nam ni uspelo prvo popoldne, po tem pa kolikor nam rata od
znamenitosti: Trg nebeškega miru, kompleks Prepovedanega mesta, Nebeškega templja ...
Zvečer se odpravimo na železniško postajo in odhod iz Pekinga z vlakom (spalnikom) za Xian.
5. Xian: ogled mestnega obzidja, enega največjih na Kitajskem. Zidovi tvorijo kvadrat, v obsegu
14 km. Na vsaki strani zidu stoji ogromen vhod v mesto, na vsakem kotu pa je velik razgledni
stolp. Tisti, ki boste pri močeh, se boste po obzidju zapeljali kar s kolesom. Zvečer sprehod čez
stari del Xiana, mimo bobnarskega in zvonarskega stolpa ter skozi tržnice muslimanske četrti.
Nočitev Xian.
6. Xian - Huashan: Z avtobusom se bomo odpeljali do nahajališča vojščakov Terracotte. Več kot
6000 različnih figur vojščakov, kočij in konjev naravne velikosti je tu počivalo več kot 2000 let.
Veljajo za največje arheološko odkritje 20. stoletja. Popoldan premik na sveto goro Huashan,
peš (4h) ali z gondolo (25 EUR doplačila) na Zahodni ali Južni vrh. Še urco hoje do enega od
planinskih hotelov, kjer prespimo.
7. Po sončnem vzhodu naredimo krog okoli vseh vrhov. Uživamo v eni najbolj neverjetnih
pokrajin na svetu (granitne skulpture obrasle z miniaturnimi iglavci). Popoldne povratek v dolino.
S hitrim vlakom do kraja Louyang.
8. Louyang: ogled starodavnih budističnih jam iz obdobja dinastije Tang. Nekatere več deset
metrske figure kljubujejo času že več kot 1000 let. Nočitev.
9. Louyang – Zhengzhou: Premik do slovitega templja Shaolin. Poleg templja, kjer vadijo menihi
in drugi gojenci, si pogledamo tudi gozd pagod. Naprej v Zhenghzhou. Nočni vlak proti Guilinu.
10. Prihod v Guilin. Od tu je le urica z busom v Yangshou, priljubljeno vasico v osrčju kitajskega
krasa. Biciklistično raziskovanje pravljične kitajske pokrajine. Peš se v nekaj minutah
povzpnemo na razgledni Mesečev hrib. Nočitev.
11. Le kdo še ni na slikah ali fotkah videl idiličnih slik, ki očarajo s sanjsko pokrajino, katero
obvladujejo veliki stožčasti hribi, ki se navpično dvigujejo iz riževih polj ali obal vijugaste reke?
Toda to niso le sanje ali domišljija umetnikov. Taka pokrajina dejansko obstaja in sicer v
provinci Guangxi. Najbolj pa je izrazita okoli vasice Yuangshuo. Naužili se je bomo na ladji, ki
nas bo popeljala vzdolž reke Li. Nočitev.
12. Še kak ogled, npr. v Vodno jamo ali pa na podeželje. Zvečer nazaj do Guilina, z vlakom do
Shangai-ja oziroma preko Guangzhoua do Hongkonga (odvisno od letala v Evropo).
13. Shanghai: Sloviti Bund in kolonialna arhitekturna zapuščina, ulica Nanking, kitajska četrt, žur
v francoski četrti.
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14. Shanghai: obisk novih teritorijev Pudonga ter ene od stolpnic z razgledom, šop til ju drop.
Zvečer ali zgodaj zjutraj naslednjega dne prevoz na letališče.
15. Prihod domov.

Nočitve: v hotelih *** (po lokalni kategorizaciji) ali hostlih brez lokalne kategorizacije, vendar v
podobnih sobah turističnega standarda, brez vključenih obrokov hrane.

Prevozi: med posameznimi glavnimi mesti provinc nočni vlaki, vmes najeti avtobusi (brez
lokalne kategorizacije), organizirani izleti, deloma pa tudi lokalni redni avtobusi in taksiji.

Program priporočamo tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta.

Lista stvari

Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na Kitajsko

Na letalu je prostora za največ 20 kilogramov prtljage na osebo (plus osebna prtljaga). Na
eventuelnih notranjih letih celo manj (do 15kg, kar je več, potrebna doplačila, pravtako za
osebno prtljago). V pomoč ti podajamo listo potrebnih stvari, ki naj se znajdejo v nahrbtniku.

Zlato pravilo: Spokamo za 3 dni, vmes v civilizaciji peremo, potem pa to nosimo en teden!

 V nahrbtniku/potovalki/kovčku naj se znajdejo (nekaj od tega daj tudi nase):

Hardwear: nahrbtnik je bolj praktičen za »troganje« po postajah in prestopanje s transporta na
transport, potovalka ali kovček pa prideta bolj prav zaradi pogoste menjave hotelov. Odločitev je
vaša, vendar mora imeti potovalka ali kovček obvezno vsaj kolesa. Poleg tega obvezno rabite
še manjši nahrbtnik, kamor spravite vodo, vetrovko, kakšno knjigo in fotoaparat. Lahka spalna
vreča ni obvezna, poveča pa udobje.

Obleka: Več majic in kosov perila, poleg kratkih tudi lahke dolge hlače (platnene so bistveno bolj
primerne kot pa kavbojke, ki so za potovanje in vročino manj udobne), anorak, kakšno toplo
oblačilo (npr. flis), kopalke, sončna očala, kapa s senčnikom oziroma podobno pokrivalo...

Obuvalo: čevlji ali sandali primerni za hojo (po možnosti s fiksirano peto, npr. Teva). Še eni
sandali ali natikači za rezervo ali za pod tuš. Nogavice rabimo le nekajkrat, saj sicer čez dan
raje hodimo v sandalih. Kar pozabimo doma, lahko ceneje kupimo na kitajskem, vendar bo na
začetku programa časa za nakupovanje malo.

Toaleta: poleg klasike še paket osvežilnih robčkov (da se človek očedi, če ge na ulici zadane
pljunek), krema za sončenje, nekaj za ustnice...

Zdravila in domača lekarna:
-proti prebavnim motnjam: oglje, Linex ter šnopček za dnevno razkuževanje (na kitajskem so
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original žgane pijače obupne ali pa so obupno drage – lahko se pa znajdete v duty free shopu),
šopek higienskega papirja...
-aspirini oz. protektin, antibiotiki (Klavocin, Ciprobay)...
-vitamini, vitergini, obliži.

Ostalo: brisača, nožek (za lupljenje na ulici kupljenega sadja – ne pozabi dati v ta veliko
prtljago, ko letimo), osebne fotografije, kopije dokumentov, fotoaparat s karticami (snemanje
digitalnih slik na cdje je sicer možno povsod), napihljiva ovratna blazinica, budilka, i-pod, dobra
knjiga ali dve za dolge vožnje z vlakom.

Pusti doma: predsodke, slabo voljo, tečno ženo/moža, tečnga fanta/punco, tečno lubico/lupčka,
drage uhane, zlate ogrlice, dragocene ure, lepe čeveljce, hlače zlikane na rob in ostale
nepomembne reči. Ne pozabi pa na kup dobre volje in jeklene živce!

ShaPPa

Dobro je vedeti

Dobro je vedeti!

Formalnoti in prehodi mej: Pri vstopu v Kitajsko imej potni list, ki velja še vsaj 6 mesecev od
konca našega potovanja. Vizum lahko urediš samostojno na kitajski ambasadi v Ljubljani
(Koblarjeva 3, tel.: 01/420-2855; uradne ure: torek in četrtek od 8h do 11h). Izdelava traja 1
teden, potrebuješ pa 60 evrov (dokler tega ne bodo spremenili), potni list, 2 sliki ter izpolnjen
obrazec, ki ga dobiš na njihovi internetni strani http://si.china-embassy.org/eng/lsfw/ oziroma ti
ga pošljemo preko elektronske pošte (piši mi na niks@shappa.si).  Če želiš, da ti vizum izdelajo
hitreje (v enemu ali dveh delavnih dneh), plačaš 15 evrov več. Vizo si uredi šele, ko bo z naše
strani potrjen odhod.
Za osebno uporabo lahko čez mejo nesemo 1l žgane pijače in škatlo cigaret. Količina pijače
(oziroma katere koli tekočine), ki jo lahko vzamemo na letalo kot osebno prtljago, ne sme
presegati 1 deciliter. Lahko pa pijačo spravimo v nahrbtnik, potovalko ali kovček, ki ga odložimo
na check-innu.

Dokumenti: Priporočljivo je, da naredite dvojno kopijo sledečega: potnega lista, morebitnih
potovalnih čekov in kreditnih kartic. Če imate možnost, si kopijo poskenirajte (ali jo pofotkajte) in
shranite na mailu. Priporočljivo je, da s seboj vzamete tudi svojo fotografijo (za dokumente). Če
imate možnost, si priskrbite ISIC študentsko kartico, ki ponekod pomeni cenejše vstopnine.

Cepljenje in zdravje: Higienske razmere so se v zadnjih letih v večjih kitajskih mestih in
turističnih destinacijah bistveno izboljšale; pljuvanje je prepovedano, ulice mest redno čistijo,
pripravljanje hrane je podvrženo evropskim standardom (kuharji sploh ne pljuvajo več v vok,
zatorej se upravičeno sprašujemo ali je kitajska kuhinja sploh še avtentična ;-).
Nobeno cepljenje ni obvezno. O tabletah proti malariji naj razmislijo predvsem tisti, ki bodo
potovanje podaljšali v odročnejše predele države, sicer pa malarija ne predstavlja nevarnosti.
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Zemljevid bolj ali manj malaričnih področij v sami državi je na voljo na tej spletni strani: 
http://cdc-malaria.ncsa.uiuc.edu/
Bolj pazljivi naj se cepijo proti hepatitisu A. Trebušne preglavice lahko zdravite tudi s pravilno
prehrano in tabletami na potovanju. Voda iz vodovoda ni pitna. Ne pijte razredčenega soka in
pijač v katerih so ledene kocke. Steklenice in plastenke naj odpirajo pred vami. Pijačo iz na ulici
kupljenih pločevink pijte po slamici. Sadje vedno olupi, za umivanje zob se raje uporablja
ustekleničena voda. Več informacij dobite na Inštitutu za varovanje zdravja RS, Trubarjeva 1,
Ljubljana (kjer pa se včasih zdi, da jim je velikokrat v interesu prodati čim več iz svoje zaloge).
Priporočamo, da si pri nas uredite zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini.

Denar: Kitajska valuta je kitajski yuan oziroma RMB (pogovorno Kuay). 1 EUR velja približno
9-10 RMB. Dolar uživa malenkostno ugodnejši tečaj in je včasih na bazarjih tudi direktno
plačilno sredstvo. EURe vam v privatnih trgovinah in bazarjih utegnejo obračunati enako kot
dolarje. Banke kovancev ne odkupujejo, enako velja za dolarske bankovce, starejše od 0
let..Potovalni čeki so težje vnovčljivi, zato jih ne priporočamo. Za rezervo vzemite s seboj raje
plačilne in kreditne kartice. Večinoma je najlažje operirati z gotovino.

Varnost: Kitajska je relativno varna dežela, vseeno pa se je potrebno paziti drobnih tatov.
Osebne dokumente, letalsko karto, denar/potovalne čeke/kartice vedno nosimo s seboj. Kar
pozabimo na vidnih mestih oziroma v hotelih, nas tam ne bo več čakalo. V izogib zapletom na
letališču prosimo, da pred vstopom na letalo pospravite kamere, baterije in mobilne telefone
med osebno prtljago (ki jo vzamemo s seboj na letalo), medtem, ko razna rezila (švicarski
nožek, pilica za nohte…) ter pijačo in drugo tekočino, ki presega volumen 1 dcl, obvezno
pustimo v potovalki oziroma nahrbtniku.

Stroški: Na kitajskem se po smešno nizkih cenah dobi marsikaj (npr. originalna obleka ali
obutev se dobi tudi več kot dvakrat ceneje, ponarejena pa desetkrat). Ugodni so tudi drugi
nakupi (elektronika).

Hrana je dobra (primerna tako za vegeterijance kot za ljubitelje mesa) in poceni. Imajo veliko
kitajskih restavracij – celo več kot pri nas ;-) Običajni obrok na ulici se dobi že za evro ali dva,
kosilo v spodobni restavraciji pa je nekajkrat dražje, a še vedno poceni (pribl. 4 - 6 evrov).
Ponavadi bomo imeli skupinsko kosilo ali večerjo, kjer se hrana servira po načelu »vsi jedo
vse«. Kitajska nacionalna pijača je pivo (pribl. 1 evro ), večina od nekaj sto znamk pa je kar
spodobnih.

Prenočišča varirajo od 60 do 70 RMB po osebi za ležišče v hostlu in okoli 15 evrov na osebo v
dvoposteljni sobi hotela *** (po loklani kategorizaciji).

Prevozi stanejo od evra ali dveh za taxi do 25-35 evrov za daljše vožnje s spalnim vlakom.

Vstopnine varirajo od smešno nizkih do precej dragih (za največje znamenitosti lahko odrinete
tudi do 20 evrov). Ponekod pomaga mednarodna študentska izkaznica ISIC.

Skromni bodo torej preživeli s pribl. 50 evri na dan, ki jih bodo porabili predvsem za prevoze,
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vstopnine, nočitve, obroke ter kako malenkost. Zavedajte se, da gremo potovati, doživljati in
obiskovati. Če želite priti na potovanjih čim ceneje skozi, potem potrebujete čas in pa literaturo,
da si vsaj preberete tisto, kar naj bi obiskali in doživeli. Vsak premik stane. Vsaka znamenitost
stane. Vsak izlet stane. In mi bomo skoraj vsak dan premikali, gldali znamenitosti, vstopali v
razne hrame in doživljali Kitajsko v prvi osebi!

Hoteli in vlaki: Prenočišča, v katerih bomo stanovali, so različna. Večinoma stanujemo v hostlih,
v katerih pa so sobe (včasih celo t.i. večposteljni dormitorji) povsem dostojnega bekpekerskega
turističnega standarda (dvoposteljne, klima, lastni tuš, wc...). Skoraj vedno obstaja možnost
izbire med zakupom 2 posteljne sobe ali cenejšim spanjem v 4 do 6 posteljnem skupnem
ležišču. Izjema je takrat, ko imamo vsi rezerviran hotel (ponavadi **/***, po lokalni
kategorizaciji). Pred potovanjem nam sporočite, kaj preferirate. V ceno stroškov potovanja je
všteto spanje na skupnih ležiščih, ker vse ostalo smatramo kot luksuz, ki pa si ga seveda
nekateri želijo privoščiti (parčki, novo nastali parčki ;-).
Na vlakih spimo v spalnikih (t.i. hard ali soft sleep), ki pa so tudi zelo različni. Njihova kvaliteta je
odvisna od voznega reda, ki se pogosto spreminja. Ponekod gre za 4 posteljne zaprte kabine,
drugod pa imamo na voljo separeje s po 6 posteljami v 3 nadstropjih. Čeprav je na spalnikih na
voljo sveže oprana posteljnina, pa lahka spalna vreča ne bo odveč, saj osebje včasih pretirava
s klimo. Praktična je tudi lahka, v obliki spalne vreče prešita rjuha. Čistoča in urejenost vlakov je
že nekaj časa skoraj na evropskem nivoju, včasih pa se vendarle zgodi, da moramo zaradi
zasedenosti vlakov potovati z lokalnim vlakom ali pa sedeti v t.i. »hard seat« ali »soft seat«
razredu (kar pa je pravzaprav pravo in posebno doživetje Kitajske).

Komunikacija z domačini: Kitajci večinoma ne govorijo tujih jezikov, mlajše generacije se sedaj
množično učijo angleško, čeprav je njihovo znanje po večini zelo slabo. Za manjše nakupe se
ponavadi da zmeniti vse (roke, mimika, smeh).

Internet in telefon: Internet in telefon sta na kitajskem lahko dosegljiva v vseh večjih mestih.
Mobitel izven večjih mest ne deluje.Za klic v Slovenijo zavrti (okej, pritisni) 00386… Za klic na
Kitajsko velja koda +86.

Možnost podaljšanja potovanja: Podaljšanje je brezplačno (se pravi mi ne poberemo nobenega
extra keša). Svojo namero sporoči čimprej (že ob prijavi, predvsem zaradi letalske karte).
Naknadno spremembo datuma (med potovanjem) lahko samostojno urediš na poslovalnicah
letalskega prevoznika oz. z našim agentom.

Podnebje: Podnebje je na kitajskem odvisno od regije. Kraji, kjer potujemo, imajo podobne letne
čase kot pri nas. Spomladi oziroma poleti (maj-avgust) so temperature nekoliko višje kot pri nas,
ogromno pa je vlage.

Napornost potovanja: Potovanje je mestoma naporno in ga ne priporočamo osebam z večjimi
zdravstvenimi težavami. Vseeno smatramo, da je odločitev o potovanju stvar vsakega
posameznika, zato prijav načeloma ne omejujemo.

Lokalni čas: Kitajski lokalni čas je poleti šest ur, pozimi pa sedem ur pred našim.
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Cena letalske karte: Se spreminja glede na letališke pristojbine, razne dodatke, termin
potovanja, čas rezervacije, čas plačila in glede na proste cenovne razrede na letih. Letalsko
karto se vplača, ko je potovanje potrjeno, to pa je ob minimalnem številu prijavljenih oz. po
vsakokratnih pogojih letalskega prevoznika.

Način potovanja: Je specifičen, saj vse stroške plačujemo na licu mesta. Cene stroškov, ki se jih
plačuje na licu mesta, so tako informativnega značaja. Opozorili bi še na spremenljiva valutna
razmerja, tudi EUR:USD.

Pomembne številke in kontakti:
-Veleposlaništvo Republike Slovenije
No. 57, Block F, Ya Qu Yuan, King"s Garden Villas
18 Xiao Yun Road, Chao Yang district
100600 BEIJING
PR of CHINA
Tel: (+) 86 10 6 468 11 54
Fax: (+) 86 10 6 468 10 40
Elektronska pošta: vpe@gov.si
Pristojno za: Vietnam, Severna Koreja v postopku
-Konzularni oddelek Veleposlaništva:
Tel: (+) 86 10 6 468 10 30
Uradne ure za vize so v ponedeljek, sredo in petek od 14h do 15h.
-Konzulat Republike Slovenije
Fu Hing Bldg, 9th Floor
10, Jubilee st.
Hong Kong
PR of China
Tel: (+) 852 2 545 21 07
Fax: (+) 852 2 543 46 69
-Veleposlaništvo Ljudske republike Kitajske
Koblarjeva 3
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: (+) 386 1 420 28 55
Fax: (+) 386 1 282 21 99
Elektronska pošta: kitajsko.veleposlanistvo@siol.net
G. Zhu Weidong, začasni odpravnik poslov          

Pozor!
Zaradi hitre gospodarske rasti se cene predvsem turističnih storitev (vstopnine, krajši lokalni
prevozi) na Kitajskem nenehno dražijo in to morate vzeti v zakup.

 Kako dodatno uporabno informacijo dobiš tudi na spletni strani: www.zdravinapot.si
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