Cesarski Peking, 6 dni
Hotel 4*, polpenzion
– oglejte si veličastni Kitajski zid
– sprehodite se skozi največji trg na svetu v »Prepovedano mesto«
– privoščite si nakup prave kitajske svile ter preizkusite njihovo eksotično hrano

24.10.2019 do 29.10.2019
2 - Oskarjevo turistično potovanje
Kitajska nas s svojimi tisočimi obrazi preprosto navduši. Od vzhoda do zahoda in od
severa do juga nas preseneča z raznolikostjo ter nam ponuja mnogo hodov na našo
potovalno mizo. Prostrana dežela v daljni Aziji se ponaša z eno najstarejših civilizacij, bogato
kulturno dediščino in neverjetnimi naravnimi lepotami.
Potovanje nas popelje po Cesarskem mestu. Dodobra bomo spoznali Peking in
njegove glavne veličastne znamenitosti ter dobili majhen vtis te hitro spreminjajoče se dežele
na drugem koncu sveta.
Potovanje lahko tudi podaljšate. Oglejte si program Kitajski Biseri 10 dni (kliknite).
1. dan LJUBLJANA – PEKING. Zbor na ljubljanskem letališču (ali prevoz do okoliškega
letališča) in polet preko vmesnega letališča proti Pekingu. Obroki in nočitev na letalu. (letalo)
2. dan PEKING. Pristanek v Pekingu. Odpeljemo se do mesta in se namestimo v hotelu.
Zvečer si privoščimo pravo pekinško račko. Nočitev. (letalo, H*, V)
3. dan PEKING – ogled glavnih znamenitosti mesta. Po zajtrku se odpravimo po
dovoljeni poti skozi največji trg na svetu (Tiananmen) v “Prepovedano mesto” (Unesco),
največjo in najbolje ohranjeno cesarsko palačo na Kitajskem, ki je bila domovanje dveh
pomembnih kitajskih dinastij – Ming in Qing. Nadaljujemo do Templja nebeškega miru
(Unesco), kjer so kitajski cesarji molili za dobro žetev. Po ogledu se sprehodimo do
“Hutongov” in se z rikšami zapeljemo po starih ozkih uličicah, kjer živijo, kupujejo in se
prehranjujejo preprosti Pekinžani. Povratek v hotel in večerja. Zvečer se lahko po želji
odpravite na ogled ene izmed tradicionalnih predstav. Nočitev. (H*, ZV)
4. dan PEKING – Kitajski zid (Unesco) – PEKING . Zajtrk. Odpeljemo se do enega izmed
sedmih čudes sveta, Velikega kitajskega zidu, in se sprehodimo po tej 7.000 km dolgi
kamniti kači, da začutimo vzdušje “meje” med civilizacijo in “nevarno neobvladljivostjo” na
drugi strani. Na poti nazaj proti Pekingu se sprehodimo skozi Sveto pot do grobnic dinastije

Ming (Unesco). Izmed vseh trinajstih je zagotovo najbolj zanimiva ”podzemna” grobnica, ki
so jo arheologi odkrili čisto po naključju. Odpravimo se še do Olimpijskega mesta, kjer se
sprehodimo okoli znamenitega stadiona ter si ogledamo slavno ”vodno kocko”. Po prihodu
prosto. Večerja in nočitev. (H*, ZV)
5. in 6. dan PEKING – LJUBLJANA. Po zajtrku prosto za samostojne aktivnosti ali nakupe
do odhoda na letališče. Polet preko vmesnega letališča do Ljubljane (ali okoliškega letališča).
(Z, letalo)
Cesarski Peking 6 dni je prvi del potovanja Kitajski Biseri 10 dni oziroma Kitajsko
doživetje 17 dni.
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
1320 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 15 - 19 oseb
Doplačila po želji
Odstopnina (4,56 %-fix) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
Doplačilo za enoposteljno sobo
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Zdr. zav. Mondial, do 8 dni, svet, posamično, osnovno kritje - S*
Popusti
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču

Aktualna cena
1242 EUR

45,00 EUR

4,56 %
150,00 EUR
30,00 EUR
15,73 EUR

10,00 %
3,50 %
20,00 %

Cena (najmanj 20 udeležencev) vključuje: po potrebi prevoz do okoliškega letališča in
nazaj, letalski prevoz, letališke pristojbine in varnostne takse, 3 nočitve v hotelih 3-4* z
polpenzionom, prevoze in oglede s klimatiziranim avtobusom in drugimi vozili, slovensko
vodenje in lokalne vodnike, vse vstopnine po programu, stroške priprave in organizacijo
potovanja.
Doplačila po želji na kraju samem (na osebo): – kung fu predstava 45 EUR– operna
predstava 45 EUR
VIZE: Slovenci potrebujemo kitajski vizum. Vizum si mora vsak potnik urediti sam v Ljubljani.
Cena vizuma je 60 EUR. Mesec pred odhodom vam bomo poslali navodila in dokumente, ki
jih boste potrebovali pri ureditvi.ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to potovanje ni.

VIZUM: Slovenci potrebujemo kitajski vizum. Lahko si ga uredite sami v Ljubljani ali vam ga
za doplačilo uredimo mi. V zadnjem primeru vam ob prijavi pošljemo obrazec, potni list in
barvno fotografijo pa nam dostavite najmanj 10 dni pred odhodom. Potni list mora biti
veljaven najmanj 6 mesecev.
ZDRAVJE: Obveznih cepljenj ni.
VREME: Kitajska je ogromna dežela in zato lahko pričakujemo mnogo raznolikih podnebnih
območij. Na Kitajskem poznamo vse mogoče podnebne ekstreme, od hudega mraza do
izjemne vročine. Lahko pa Kitajsko geografsko razdelimo na podnebna območja:
1. Sever in severo – vzhod ima zimsko obdobje med novembrom in aprilom, ko so
temperature izjemno nizke in pogosto padejo pod 0°C, veliko je tudi ekstremno nizkih
temperatur v najbolj severno ležečih krajih. Kar je padavin, padejo v tem času. Poletja so v
tem območju med majem in septembrom, so vroča in suha, dnevne temperature se dvignejo
tudi nad 35°C, nočne padejo do 15°C ali nižje. To je najbolj primeren čas potovanja.
2. Osrednja Kitajska okrog reke Yangzi je znana po dolgih, vročih in tudi vlažnih poletjih, ki
trajajo od aprila do oktobra. Temperature se gibljejo med 25 in 35°C, lahko tudi več. Zime so
kratke, zelo hladne in takrat je največ padavin. Trajajo od decembra do februarja. Najbolj
primeren čas potovanja je v poletnih mesecih.
3. Južna Kitajska ima poletno obdobje med aprilom in septembrom, ko je vroče
(temperature do 38°C) in vlažno. To je tudi deževno obdobje s pogostimi plohami. Zime so
kratke, med januarjem in marcem in manj hladne, kot drugod po državi. Za najbolj primeren
čas potovanja tudi tukaj velja poletje.
4. Severo – zahod Kitajske je zelo vroč in suh poleti, s temperaturami do 35°C in več. Zime
so zelo hladne in temperature se pogosto spustijo do -10°C ali celo nižje. Najbolj primeren
čas potovanja so zato poletja.
5. Tibet pogosto daje občutek, da se več letnih časov zgodi v enem dnevu. Značilne so
ekstremne temperaturne razlike med dnevom in nočjo in tudi med soncem in senco. Pogosto
dnevne temperature skočijo vse do 38°C, nočne pa se lahko spustijo tudi do 0°C v istem
dnevu. Poleti so dnevi toplejši, noči pa še vedno hladne, zime pa so znane po hudem mrazu
tako podnevi kot ponoči. Večino leta Tibet ne prejme veliko padavin, tako da je v vseh letnih
časih zelo suho podnebje. Primeren čas potovanja je med aprilom in oktobrom.
V celoti gledano je potovanje na Kitajsko primerno v kateremkoli delu leta, potrebno je le
izbrati kraje s takrat najbolj ugodnim podnebjem. Za celotno državo pa se vedno najbolj
priporočajo meseci med marcem in zgodnjim novembrom, ko je v večjem delu države
pomlad, poletje ali jesen in so temperature najbolj prijetne.

Več informacij na www.wunderground.com .
HRANA IN PIJAČA: Kitajska kulinarika je znana in priljubljena po celem svetu in nemalo je
kitajskih restavracij izven meja države izvora te kulinarike. Prav posebno doživetje pa je
preizkušanje kitajske hrane prav tam, od koder je doma, na Kitajskem. Osnova vsakega
kitajskega obroka je vedno riž, kateremu se dodajo raznolike omake in priloge. Seznamu teh
omak in prilog kar ni videti konca in so tako mesne, ribje kot zelenjavne. Veliko je tudi jedi z
rezanci, kateri so pogosto riževi. Ker je Kitajska tako velika, se specialitete spreminjajo iz
regije v regijo in dovolj je možnosti za preizkušanje. Tibet ima recimo popolnoma drugačno
kulinariko, kot Kitajska sama. Kitajska kulinarika poskrbi tudi za nemalo možnosti pravih
kulinaričnih izzivov za tiste najbolj drzne.
Na Kitajskem je na voljo tudi dovolj svežega sadja in raznolikih slaščic. Med pijačami
kraljuje vedno prisotni kitajski zeleni čaj, ne manjka pa niti ostalih zanimivih brezalkoholnih
pijač na zeliščni ali sadni osnovi. Med alkoholnimi pijačami je moč poizkusiti zanimivo
rumeno vino, raznorazna lokalna žganja in tudi lokalna piva.
Svetujemo vam pitje zgolj ustekleničene vode. Na Kitajskem je v vseh hotelih in restavracijah
na voljo prekuhana voda, ki je pitna. Za vse ostale podatke pa vam bo na voljo vaš vodnik.
VARNOST: Kitajska je varna dežela. Kljub pretežno prijaznim in poštenim ljudem pa se v
gneči tržnic in turističnih krajev vedno gibljejo tudi žeparji, ki jim diši vaša lastnina.
Priporočamo vam, da ste skozi ves čas potovanja pozorni na osebno lastnino in da ne nosite
na potovanje dragocenosti ali drugih vrednejših predmetov! Agencija Oskar ne odgovarja za
njihovo morebitno izgubo.
OBLEKA: Na Kitajskem smo lahko oblečeni po “evropski” modi. Predlagamo, da vaša
garderoba vključuje obleko, ki zakriva kolena (“capri” polkratke hlače). S seboj je dobro imeti
oblačila tako za vroče, kot hladnejše vreme. Dobro je, da ste pripravljeni na vse vremenske
razmere, ki so različne glede na območje, kamor potujete. Nikjer pa kakšen dodaten kos
toplih oblačil ni odveč.
Priporočljiva je dobra zaščita pred močnim soncem in zaščita pred vetrom in morebitnim
dežjem. Od obutve vam priporočamo udobne zaprte čevlje, v katerih lahko dobro hodite in
odprte čevlje z dobrim podplatom za vroče dni.
LOKALNA VALUTA: Yuan; 1 Yuan (= 10 jiaov) 1 Yiao (= 10 fenov)
KREDITNE KARTICE, BANKOMATI: S kreditnimi karticami lahko plačujete v večjih
trgovinah v mestih. Denar lahko dvignete tudi na bankomatih z različnimi provizijami (VISA,
MASTERCARD, nekje MAESTRO). Včasih dvigovanje na bankomatih in plačevanje s
kreditnimi karticami ne deluje, zato vam priporočamo dovolj gotovine za vsak slučaj!

PLANIRANI STROŠKI: Za tekočo potrošnjo (hrana, pijača, manjši nakupi) se predvideva
poraba od 20 do 25 EUR na dan. V gornji znesek niso vštete priporočljive napitnine in
doplačila.
KOMUNIKACIJA, TELEFON, INTERNET: Klicna številka iz Kitajske v Slovenijo je 00386
+ območna št. (brez 0) + klicana številka.
Klicna številka iz Slovenije na Kitajsko je 0086 + območna št. (brez 0) + klicana številka.
Telefoni so na voljo v večjih krajih, mobiteli delujejo večinoma povsod. Tudi internet je na
voljo skoraj v vseh krajih.
ELEKTRIČNA NAPETOST: Napetost je 220 V in uporabljajo večinoma enake vtičnice, kot
jih uporabljamo mi.

SPLOŠNI PODATKI O DEŽELI
Velikost: 9.596.961 km2Prebivalstvo: cca. 1,35 milijardeGlavno mesto: Beijing
(Peking)Jezik: kitajščina oz. mandarinščina; mongolski jezik (uraden v avtonomni regiji Nei
Mongol), jezik uigur (uraden v avtonomni regiji Xinjiang Uygur), tibetanski jezik (uraden v
avtonomni regiji Xizang – Tibet) + mnogi jeziki številnih etničnih skupin;Vera: večinsko
taoizem in vudizem, 3-4% krščanstvo in 1-2% islamUreditev: komunistična država, 23
provinc, 5 avtonomnih regij in 4 mestne občine, predsednik države: Hu JintaoLokalni čas:
GMT + 8 (za celotno državo)Priporočamo: knjige, zemljevidi, vodiči …
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 15
PRIPRAVA POTOVANJA: 18.01.2019
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije
potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s
kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V

primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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