
 Cena zájezdu zahrnuje 

 Přímý let Praha-Peking-Praha s leteckou spol. Hainan Airlines (vč. letištních tax) 

 Transfery pronajatými minibusy dle programu 

 Technický česky mluvící doprovod k dispozici již z Prahy po celou dobu pobytu 

 Místního anglicky hovořícího průvodce 

 10 nocí se snídaněmi v hotelích 3* pro osobu 

 8x oběd a 4x večeře 

 Prohlídky zahrnuté v programu vč. vstupů 

 Jízdenky vlakem  

 Vízum do Severní Korey 
Cena zájezdu nezahrnuje 

 Vízum do Číny 

 spropitné 

 vstupy 

 komplexní pojištění léčebných výloh vč. pojištění pro případ storna zájezdu 
Fakultativní příplatky 

 pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna 1 350 Kč 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznávací zájezd 

ČÍNA A SEVERNÍ KOREA 



PPRROOGGRRAAMM  ZZÁÁJJEEZZDDUU  ::  

11..  DDEENN  --  OOddlleett  PPrraahhaa  --  PPeekkiinngg 

22..  DDEENN – Peking 
Brzy ráno je plánován přílet do čínského Pekingu, kde navštívíte náměstí Nebeského 
klidu známého stejně pojmenovanou bránou oddělující severní stranu náměstí od 
Zakázaného města. Náměstí Nebeského klidu je považováno za srdce celého 
Pekingu i Číny a je zároveň největším náměstím světa. Po zhlédnutí tohoto 
jedinečného místa se přesunete do Zakázaného města, bývalého sídla císařů, 
památky zapsané na seznamu UNESCO, jedinečného komplexu 800 budov 
obehnaného vodním příkopem a dnešního muzea. Závěrem v centru navštívíte ulici 
Qianmen Street, která je jedinečná pro svou starověkou čínskou architekturu a je 
také velmi oblíbeným místem pro nakupování. Po obědě bude zajištěn přesun do 
hotelu, po kterém bude následovat individuální program.  
 

33..  DDEENN – Peking 
Po snídani se vydáte s Vaším průvodcem do Letního paláce na severozápadním 
předměstí Pekingu, který byl v 18. století postaven jako dárek matce císaře z 
dynastie Čching. Letní palác se nachází u nádherného jezera s velmi impozantním 
mramorovým mostem a dech beroucí přilehlou zahradou. Následně se přesunete 
k nejznámější Velké čínské zdi, kde navštívíte část Juyongguan a budete mít 
možnost vidět západ Slunce. Po tomto jedinečném zážitku se přesunete do Pekingu, 
kde byste rozhodně měli ochutnat vyhlášenou specialitu čínské kuchyně, 
Pekingskou kachnu.  

 

44..  DDEENN – Peking - Tan-tung 
Přesun z Pekingu do Tan-tung (Dandong).  
 

 

55..  DDEENN – Tan-tung 

Navštívíte převážně neznámou východní část Velké čínské zdi, Hushan, která 

až do roku 1989 byla neobjevena a patří mezi méně navštěvované úseky této 

památky. Poté se vydáte na krátkou plavbu lodí po řece Yalujiang, při které 

poprvé spatříte Severní Koreu. Prohlédnete si také zbytky mostu zvaného 

„Broken Bridge“, který je připomínkou na Korejskou válku. 

TERMÍN 2020 

15.04. – 27.04. 
Cena 72 990,-  

 

 



 
INFORMACE a REZERVACE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

QUALITY TOURS s.r.o., Myslíkova 174/23, 11000 Praha 1 a Mukařovská 1740/22, 10000 Praha 10, tel.: 00420 226259060-2                                                                                                                    
LINKA ZDARMA:  800 707 111, e-mail:  info@qualitytours.cz, rezervace@qualitytours.cz,                                                                                                                                                                                          

web: www.qualitytours.cz, www.cestovaniproseniory.cz 

  

66..  DDEENN – Tan-tung - Pchjongjang 
Ráno se mezinárodním vlakem přesunete až do Pchjongjangu, kde se ubytujete na hotelu. 

 
77..  DDEENN – Pchjongjang 

Na kolech se vydáte na prohlídku velkolepého metropole Pchjongjang. Cestou 
uvidíte například gigantické náměstí Kim II Sung Square, dům People´s Large Study 
(s venkovní vyhlídkou), Vítězný oblouk a věž Juche, kde lze vyjet na vyhlídkovou 
plošinu a vychutnat si nádherný výhled na město Pchjongjang. Budete mít také 
možnost zažít jízdu s místními obyvateli ve 100m hluboko situovaném metru. 
Následně se vydáte autobusem na oběd, po kterém se projdete největším parkem 
Moranbong, který se těší veliké oblibě místních obyvatel. 
 

88..  DDEENN – Pchjongjang - Kaesong  

Nejjižnější severokorejské město Kaesong budete mít možnost objevit 
osmý den zájezdu. Kromě toho vkročíte do vesnice Pchanmundžom slavné 
především díky její poloze. Vesnička leží přímo na hranicích Jižní a Severní 
Korey (na mezikorejské demarkační linii) a tvoří takzvanou Společnou 
bezpečnostní oblast. Zde se podíváte na hraniční zeď. Po tomto až 
mrazícím pocitu vstoupíte do mauzolea krále Kyongghya, 31. krále dynastie 
Koryo a do muzea Koryo Songgyunkwan. Nakonec se vydáte na procházku 
do staré čtvrti města Kaesong. Večer si můžete pochutnat na 
tradiční místní kuchyni „Pansanggi“ a přenocovat v klasickém korejském 
hotelu Kaesong Folkcustom Hotel. 

 
99..  DDEENN – Kaesong - Pchjongjang 
Další den se vrátíte zpátky do Pchjongjangu, kde navštívíte místní farmu a 
na vlastní oči uvidíte taneční show farmáře. Naplánovaná je pro Vás 
procházka vinnou zahradou se zastávkou ve vinařství. Cestou navštívíte 
Mauzoleum krále Tongmyonga, prvního krále dynastie Koguryo. 
V Pchjongjangu se bude zůstávat přes noc.  
 

1100..  DDEENN – Pchjongjang - Peking 
Kousek od Pchjongjangu Vám průvodce ukáže bývalou rezidenci Mangyongdae, 
zároveň i rodinný dům vůdce Severní Korey, Kima II Sunga. Následně uvidíte 
dvě největší centra Severní Korey, a to Kwangbok Department Store, největší 
obchodní centrum a  Mansudae Art Studio, tedy největší kulturní centrum 
založené v roce 1959. Po obědě je naplánovaný přelet do Pekingu, kde na Vás 
bude čekat průvodce, jenž Vás zaveze do hotelu. 
 

 

1111..  DDEENN – Peking 
Předposlední den se vydáte na procházku kolem Chrámu Nebeského 
parku v jihovýchodní části Pekingu. Chrám Nebeského parku sloužil 
císařům dynastií Ming a Qing jako místo pro modlení za dobré sklizně a 
požehnání pro zemi. Nakonec se vydáte rikšou na prohlídku Hutongu 
(typické starobylé uličky v Pekingu), kde se podíváte do jednoho 
z místních tradičních domů. Jako poslední je pro Vás připravena 
prohlídka budhistického chrámu Lama s uměleckými poklady.  
 
 

1122..  DDEENN – Odlet Peking - Praha 
 


