PONUKA – BUSINESS GROUP CHINA

PROGRAM ZÁJAZDU:
05.10.2016
Transfer z Bratislavy na letisko vo Viedni. Odlet z Viedne do Pekingu o 17:40.

06.10.2016
Prílet do Pekingu o 09:15.
Prehliadka Pekingu  Námestie Tianamen (Námestie nebeského pokoja) – najväčšie námestie sveta s
rozlohou 44 hektárov, obkolesené monumentálnymi budovami. Chrám Nebies – najväčšie posvätné
miesto cisárskeho obdobia. Sem prichádzali vládcovia z dynastií Ming a Qing modliť sa za dobrú úrodu.
Mao Zeding mauzóleum a Historické múzeum. Večer návšteva predstavenia Pekingskej Opery ( začiatok
predstavenia cca 19:30 – 20:00). Nočný food market s možnosťou ochutnať veľké množstvo (aspoň z
európskeho pohľadu) zvláštnych jedál.

* vzhľadom ku skorému rannému príletu je ubytovanie až po 14:00 – prehliadka teda začína hneď po
prílete do Pekingu.
07.10.2016
Raňajky v hoteli. Slávna “Zádušná cesta“ lemovaná kamennými sochami zvierat, mystických šeliem a
služobníkov prichystaných poslúžiť panovníkovi počas jeho posmrtného života. Veľký čínsky múr –
najznámejší symbol Číny. Jedinečný obranný múr začal stavať Qin Shihuang, prvý panovník zjednotenej
Číny, okolo 3. storočia pred naším letopočtom a takmer všetky nasledujúce dynastie v tomto diele
pokračovali. Plavba kaňonom Longqing – znalci ju porovnávajú s plavbou po rieke Li v Južnej Číne.
Absolútna „vychytávka“ s dychvyrážajúcimi scenériami, ktoré inde v ponuke nenájdete! Večera – tradičná
pekingská kačka.

08.10.2016
Raňajky v hoteli. Zakázané Mesto – Zimný kráľovský palác postavený v roku 1420 tretím vladárom
dynastie Ming. Monumentálne pavilóny z dreva, dlhé chodby, rozľahlé vnútorné dvory, mramorové terasy
a schodiská tvoria spolu jeden z najkrajších architektonických komplexov na svete. Jazda rikšou
najstaršími časťami Pekingu (tzv. hutongy). Letný cisársky palác – najväčšia imperiálna záhrada v Číne.
Tradičné pavilóny obkolesené nádhernou scenériou. Dlhá chodba pôsobí ako umelecká galéria.
Obrovské jazero Kunming tvorí 2/3 územia celej záhrady. Plavba loďou po jazere.
Zastávka pri štadióne

“Vtáčie hniezdo” a „Vodnej kocke“, vybudovaných pri príležitosti Olympijských hier v roku 2008.
Návšteva

Domu sladkovodných perál a čajovne s ochutnávkou a ukážkou prípravy jednotlivých typov čajov.
Špeciálna slávnostná večera v hoteli Courtyard na „Pekingský spôsob“.
09.10.2016
Voľný program.
10.10.2016
Raňajky v hoteli, voľný program, transfer na letisko, prelet do Šanghaja – let CA1885: 18:30 – 20:40.
11.10.2016
Námestie ľudu – hlavné námestie Šanghaja. Staré mesto – jediné miesto so zachovalou tradičnou
architektúrou uprostred moderného veľkomesta plného mrakodrapov. Posvätný Chrám Nefritového
Budhu. Mestské múzeum s najlepšou zbierkou čínskeho umenia. Najvyššia TV veža Ázie, známa “Perla
Orientu”. Prechádzka prístavom Bund. Najznámejšia obchodná oblasť Šanghaja, ulica Nanjing. Trh s
kvetmi a vtákmi, tržnica – čas na nákupy.
12.10.2016
Raňajky v hoteli, voľný program na nákupy v jednom z najväčších obchodných centier sveta. Večerná
plavba po rieke Huang Pu s výhľadom na jedinečnú panorámu.
13.10.2016
Voľný program.
14.10.2016
Po raňajkách presun na letisko rýchlovlakom maglev, odlt priamym letom naspäť do Európy. Prílet na
letisko vo Viedni o 16:10. Transfer do Bratislavy

UBYTOVANIE POČAS PROGRAMU:
Pre tento zájazd bude ubytovanie zabezpečené v jedno a dvojposteľových izbách s raňajkami v 3+*
hoteloch. Všetky izby sú s vlastným príslušenstvom, kúpeľňou vybavenou základnými hygienickými
potrebami (uterák, šampón a mydlo).

Ubytovanie v Pekingu:Yongan hotel 3*+
Peking
http://www.yonganhotelbeijing.com/

Ubytovanie v Shanghaji:

Jiutong hotel 3*+
S
hanghai
http://www.jiulonghotel.net/en/


ČÍNA ZLATÝ TROJUHOLNÍK
Termín: 
05.10.2016 – 14.10.2016
Letecká spoločnosť
: AUSTRIAN – PRIAMY LET

Letový itinerár:
OS 063 05OCT VIEPEK
OS 076 14OCT PVGVIE

1740 0915+1
1050 1610

1. CENOVÁ PONUKA 
BEZ FAKULTATÍVNYCH
VSTUPOV
Dospelý na základnom lôžku v 2lôžkovej izbe:
1298 EUR / osoba
Servisné poplatky
460 EUR / osoba
Víza do Číny
76 EUR / osoba 
(vrátane poplatku za vybavenie
víz)

Nepovinné príplatky:
Príplatok za jednolôžkovú izbu:
Komplexné cestovné poistenie:

290 EUR / osoba
2,70 EUR / osoba / deň

CENA ZAHŔŇA
● medzinárodnú leteckú dopravu v letovej triede Economy
● servisné poplatky
● transfer z Bratislavy na letisko Schwechat a späť
● ubytovanie v 3*+ hoteloch – všetky v blízkosti centra
● leteckú prepravu Peking  Šanghaj
● prehliadky a vstupy podľa programu (okrem fakultatívnych vstupov uvedených nižšie)
● stravu: raňajky v hoteli, obedy alebo večere (v reštauráciách formou menu) podľa programu
● služby miestneho anglicky hovoriaceho sprievodcu
● povinné prepitné pre miestnych sprievodcov a šoférov
● služby slovensky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR– poletí so skupinou už z Viedne
● dopravu klimatizovaným autobusom podľa programu
● vstupné vízum do Číny – kompletný servis spojený s vybavením víz (neplatí pre expres vízum)
CENA NEZAHŔŇA

● cestovné poistenie a poistenie pre prípad storna zájazdu
●
povinné prepitné pre miestnych sprievodcov a šoférov (cca 35 USD, platí sa priamo na
mieste sprievodcovi)
● inú stravu ako uvedené
● fakultatívne vstupy a výlety
● osobné výdavky

FAKULTATÍVNE VSTUPY (ZA DOPLATOK)
● Chrám Nebies
● Pekingská opera
● Zádušná cesta
● Veľký čínsky múr
● Plavba kaňonom Longingxia
● Zakázané mesto
● Jazda rikšou
● Letný palác
● Plavba po jazere Kunming
● Múzeum terakotovej armády
● Pagoda Veľkej divej husi
● Mestské opevnenie
● Veľká mešita v Xiane
● Vstup do TV Tower v Šanghaji
● Chrám Nefritového Budhu
● Večerná plavba po rieke Huang Pu
●
Kompletný balík fakultatívnych výletov a vstupov možno zakúpiť už vopred spolu so zájazdom,
v tom prípade je cenová ponuka nasledovná:
2. CENOVÁ PONUKA 
S FAKULTATÍVNYMI 
VSTUPMI
Dospelý na základnom lôžku v 2lôžkovej izbe:
1429 EUR / osoba
Servisné poplatky
460 EUR / osoba
Víza do Číny
76 EUR / osoba 
(vrátane poplatku za vybavenie
víz)

Nepovinné príplatky:
Príplatok za jednolôžkovú izbu:
Komplexné cestovné poistenie:

290 EUR / osoba
2,70 EUR / osoba / deň

CENA ZAHŔŇA
● medzinárodnú leteckú dopravu v letovej triede Economy
● servisné poplatky
● transfer z Bratislavy na letisko Schwechat a späť
● ubytovanie v 3*+ hoteloch – všetky v blízkosti centra
● leteckú prepravu Peking  Šanghaj
● prehliadky a vstupy podľa programu
● stravu: raňajky v hoteli, obedy alebo večere (v reštauráciách formou menu) podľa programu
● služby miestneho anglicky hovoriaceho sprievodcu
● povinné prepitné pre miestnych sprievodcov a šoférov
● služby slovensky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR– poletí so skupinou už z Viedne
● dopravu klimatizovaným autobusom podľa programu
● vstupné vízum do Číny – kompletný servis spojený s vybavením víz (neplatí pre expres vízum)

CENA NEZAHŔŇA
● cestovné poistenie a poistenie pre prípad storna zájazdu
●
povinné prepitné pre miestnych sprievodcov a šoférov (cca 35 USD, platí sa priamo na
mieste sprievodcovi)
● inú stravu ako je uvedené
● osobné výdavky
Všetky benefity a zľavy za včasný nákup sú už zakalkulované v cene. Jedná sa o ponuku na mieru,
ubytovanie je zabezpečené v hoteloch vyššej kategórie s atraktívnejšou lokalizáciou, ako pri
katalógových skupinách. Čo sa týka balíka fakultatívnych vstupov, je na Vás či si tento zakúpite vopred
alebo si účastníci budú na mieste hradiť nimi vybrané vstupy. Pri katalógových skupinách sú tieto vstupy
v cene, t.j. klienti na mieste už nedoplácajú – avšak, ak by ste si chceli program na mieste operatívne
upravovať, je tu možnosť si vstupy hradiť priamo na mieste.
Menný zoznam spolu s pasovými detailmi treba dodať najneskôr 
15.07
. – následná zmena mena nie je
možná, nakoľko vlakové lístky sa v Číne kupujú na konkrétne meno a číslo pasu – v prípade zmeny
mena cestujúceho po tomto termíne treba zakúpiť nový vlakový lístok.
Cena je kalkulovaná pri minimálnom počte osôb 25.

