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Πρόγραμμα εκδρομής 
 

1η-2η HMEPA: AΘHNA – ΠΕΚΙΝΟ 

Πτήση για την πρωτεύουσα της Κίνας, την αιώνια πόλη, το Πεκίνο. Άφιξη την επόμενη ημέρα. 

Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

3η HMEPA: ΠΕΚΙΝΟ (Σινικό Tείχος) 

Ημέρα αφιερωμένη στο θρυλικό και παραμυθένιο Σινικό τείχος, ηρωικό εγχείρημα, κατασκευαστικό 

επίτευγμα, δόξα των Κινέζων, ένα από τα θαύματα του αρχαίου κόσμου! Σαν ένας μεγάλος 

κοιμισμένος δράκος, που τεντώνεται και λιάζεται στις κορφές και τα φαράγγια ενός από τα πιο 

όμορφα ορεινά τοπία στον κόσμο .Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Διανυκτέρευση. 

 

4η HMEPA: ΠΕΚΙΝΟ (Απαγορευμένη Πόλη – Θερινά Ανάκτορα) 

Ξενάγηση στην «Απαγορευμένη Πόλη». Λέγεται έτσι γιατί ήταν εκτός των ορίων των κοινών θνητών 

για περίπου 500 χρόνια. Τότε η είσοδός τους σήμαινε θάνατο. Σήμερα αρκεί ένα εισιτήριο! 

Εγκαινιάστηκε το 1421 από τον 3ο αυτοκράτορα της δυναστείας των Μινγκ και έκτοτε διέμειναν εκεί 

όλοι οι επόμενοι καθώς και η κατοπινή δυναστεία των Τσινγκ (1644-1911), με τους οποίους 

τερματίστηκε το αυτοκρατορικό καθεστώς στην Κίνα. Υπήρξε το πολιτικο-διοικητικό κέντρο της 

απέραντης αυτοκρατορίας, μια πραγματική «πόλις εν πόλει». Στη συνέχεια επίσκεψη στα θερινά 

ανάκτορα. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Διανυκτέρευση. 

 

5η HMEPA: ΠΕΚΙΝΟ (Ναός του Ουρανού – Χουτόνγκ) 

Επίσκεψη στο ναό του Ουρανού , στο εργοστάσιο με τις πέρλες και στα χουτόνγκ με ειδικά αμαξίδια 

–ricksaw. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Διανυκτέρευση. 

 

 

Κίνα: 

Ένα ταξίδι που συνδυάζει την μεγαλοπρεπή 

πρωτεύουσα της Κίνας, το Πεκίνο, με το 

Ξιάν, την πόλη-θησαυροφυλάκιο του 

κινέζικου πολιτισμού, στην οποία βρίσκεται 

και ο περίφημος Πήλινος Στρατός και την 

Σαγκάη, την οικονομική πρωτεύουσα και το 

μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας 

 

 Πεκίνο – Ξιάν – Σαγκάη (Σουτσόου) 

 12 ΗΜΕΡΕΣ – 9 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 

 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 

 

 

 



6η HMEPA: ΠΕΚΙΝΟ – ΞΙΑΝ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση 

για το Ξιάν, μιααπό τις σημαντικότερες 

μητροπόλεις του αρχαίου κόσμου και 

αφετηρία του περίφημου Δρόμου του 

Μεταξιού. Εδώ έγινε το 1974 μια 

εκπληκτική αρχαιολογική ανακάλυψη: ο 

περίφημος Πήλινος Στρατός, το 

μεγαλύτερο ταφικό κτέρισμα της 

ανθρωπότητας. Άφιξη και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο. Γεύμα σε τοπικό 

εστιατόριο. Διανυκτέρευση. 

 

7η HMEPA: ΞΙΑΝ (Ξενάγηση) 

Ολοήμερη εκδρομή στα ανατολικά της πόλης Ξιάν, όπου θα θαυμάσουμε τον ξακουστό πήλινο 

στρατό - ένα Μουσείο με 60 πήλινους στρατιώτες σε φυσικό μέγεθος, που στέκουν φύλακες στο 

Μαυσωλείο του αυτοκράτορα Τσιν Σι Χουάνγκ Τι, ο οποίος πέθανε πριν από περίπου 2.300 χρόνια. 

Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο με παρακολούθηση σώου της δυναστείας 

των Τανγκ. Διανυκτέρευση. 

 

8η HMEPA: ΞΙΑΝ – ΣΑΓΚΑΗ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Σαγκάη, το «Μαργαριτάρι της Ανατολής», «το Παρίσι της 

Ανατολής», την πόλη-φάρο στον δρόμο 

του εκσυγχρονισμού της Κίνας. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ημέρα 

ελεύθερη. Προαιρετικά μπορείτε να 

παρακολουθήσετε τα παγκοσμίως 

φημισμένα ακροβατικά της Σαγκάης σε 

μια σούπερ παράσταση!  

 

9η HMEPA: ΣΑΓΚΑΗ (Ξενάγηση) 

Ξενάγηση πόλης, κατά τη διάρκεια της 

οποίας θα επισκεφθούμε τον ναό του 

Jade Buddha, όπου φυ-λάσσεται το 

ομορφότερο ίσως άγαλμα του Βούδα 

ολόκληρης της Ασίας, τους κήπους του 

μανδαρίνου Γιού - ένα εντυπωσιακό 

σύνολο από κήπους, λιμνούλες και 

σκιερούς διαδρόμους με περίτεχνα περίπτερα και μικρές γέφυρες - τον περίφημο δρόμο Nanjing, 

την διάσημη λεωφόρο Bund κ.ά.. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Διανυκτέρευση. 

 

10η HMEPA: ΣΑΓΚΑΗ (Ολοήμερη εκδρομή στο Σουτσόου) 

Εκδρομή  στην πόλη του νερού, του ρυζιού και του μεταξιού. Με ιστορία 6.000 αποτελεί σημαντικό 

κέντρο πολιτισμού. Με τη βαρκάδα που θα έχουμε στα κανάλια θα έχουμε την ευκαιρία να 

φωτογραφίσουμε τα σπίτια και την παγόδα της λευκής τίγρης. Επιστροφή στη Σαγκάη . Γεύμα σε 

τοπικό εστιατόριο. Διανυκτέρευση. 



 

11η ,12η  HMEPA: ΣΑΓΚΑΗ – AΘHNA 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα. Άφιξη την επομένη μέρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Πόλη Ξενοδοχείο 
Τιμή κατά άτομο σε 

δίκλινο 

 

ΠΕΚΙΝΟ 

 

Presidential  Hotel για  4 νύχτες 

Από 1.765 € 
 

ΞΙΑΝ 

 

Jian Guo Hotel Xi’an για  2 νύχτες 

ΣΑΓΚΑΗ Ocean Hotel Shanghai για 3 νύχτες 

 

Περιλαμβάνονται 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Qatar Airways 

 Διαμονή όπως αναφέρεται 

 Μεταφορές από/προς τα αεροδρόμια εξωτερικού 

 Ξεναγήσεις  

 

Δεν Περιλαμβάνονται 

 Φόροι αεροδρομίου & ασφάλεια ταξιδίου και πρόσθετες καλύψεις  320 € 

 Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα 

 Βίζα εσόδου στην Κίνα 60 € περίπου 

Oι τιμές βασίζονται στον οικονομικότερο αεροπορικό ναύλο μέχρι 31.10.19 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα εκδρομής 

 
1η-7η ΗΜΕΡΑ: Όπως περιγράφονται στο βασικό πακέτο 

 

8η HMEPA: ΞΙΑΝ – ΣΑΓΚΑΗ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Σαγκάη, το «Μαργαριτάρι της Ανατολής», «το Παρίσι της 

Ανατολής», την πόλη-φάρο στον δρόμο του εκσυγχρονισμού της Κίνας. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Ημέρα ελεύθερη. Προαιρετικά μπορείτε να παρακολουθήσετε τα παγκοσμίως 

φημισμένα ακροβατικά της Σαγκάης σε μια σούπερ παράσταση! 

 

9η HMEPA: ΣΑΓΚΑΗ (Ξενάγηση) 

Ξενάγηση πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε τον ναό του Jade Buddha, όπου 

φυλάσσεται το ομορφότερο ίσως άγαλμα του Βούδα ολόκληρης της Ασίας, τους κήπους του 

μανδαρίνου Γιού - ένα εντυπωσιακό σύνολο από κήπους, λιμνούλες και σκιερούς διαδρόμους με 

περί-τεχνα περίπτερα και μικρές γέφυρες - τον περίφημο δρόμο Nanjing, την διάσημη λεωφόρο 

Bund κ.ά. 

 

Κίνα 

Το Χονγκ Κονγκ, το «λιμάνι των αρωμάτων», 

η «Νέα Υόρκη της Ανατολής», το πιο 

μεθυστικό, πολύβουο, πολύχρωμο μέρος 

του κόσμου, συνεχίζει να είναι μια από τις 

πιο εντυπωσιακές μητροπόλεις της γης. Ένα 

καλειδοσκόπιο όπου εναλλάσσονται η 

Ανατολή με τη Δύση, ο πλούτος με τη 

φτώχεια, ο ρεαλισμός με τη δεισιδαιμονία. 

Αποτέλεσε Βρετανική αποικία από τα μέσα 

του 19ου αι. μέχρι το 1997 που επεστράφη 

στην Κίνα. Στο Χονγκ Κονγκ βρίσκονται 

μερικά από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα 

στον κόσμο, αλλά οι ζωντανές υπαίθριες 

αγορές δεν παύουν να σφύζουν από ζωή 

και υπάρχουν σε κάθε σημείο της πόλης. 

Έτσι, το ταξίδι στο Χονγκ Κονγκ δίνει τη 

δυνατότητα στον επισκέπτη να βιώσει την 

παράδοση μιας Κινεζικής πόλης δίχως να 

χάνει τις «δυτικού τύπου» ανέσεις. 

 
 ΠΕΚΙΝΟ – ΞΙΑΝ – ΓΚΟΥΙΛΙΝ – ΣΑΓΚΑΗ - 

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 

 15 ΗΜΕΡΕΣ / 12 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 

 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 17 & 31.05 , 14 & 28.06, 12 & 

26.07 , 09 & 23.08 , 06 & 20.09, 11 & 18.10 

 

 

 



10η HMEPA: ΣΑΓΚΑΗ – ΓΚΟΥΙΛΙΝ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 

αναχώρηση για το Γκουιλίν! Άφιξη και 

μεταφορά στο ξενοδοχείο. Ημέρα 

ελεύθερη.  

 

11η HMEPA: ΓΚΟΥΙΛΙΝ 

Προαιρετική Κρουαζιέρα στον ποταμό 

Λι Ζιανγκ: με ποταμόπλοιο θα 

διασχίσουμε ένα τμήμα του ποταμού 

Λι ανάμεσα στα «κομψότερα βουνά 

κάτω από τον ουρανό». Ένας 

τεράστιος πίνακας πράσινου 

αποκαλύπτεται στα βλέμματά μας. 

  

12η HMEPA: ΓΚΟΥΙΛΙΝ – ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 

Μεταφορά στον σιδηροδρομικό σταθμό και αναχώρηση για Χονγκ Κονγκ μέσω Καντόνα. Άφιξη 

και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο. Περπατήστε στην εμπορική 

λεωφόρο Νάθαν, κάντε μια βόλτα στην προκυμαία με τη συναρπαστική θέα των ουρανοξυστών, 

όπου δεσπόζει ο «Πύργος του Διεθνούς Εμπορίου». Το βράδυ μια επίσκεψη στη νυχτερινή αγορά 

θα σας ενθουσιάσει. 

 

13η HMEPA: ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 

Προαιρετική ξενάγηση πόλης με γεύμα. Το βράδυ σας προ-τείνουμε να πάτε για ένα ποτό στο μπαρ 

του ξενοδοχείου Peninsula. 

 

14η HMEPA: ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ – AΘHNA 

Ελεύθερη ημέρα. Mεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα. 

 

15η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη στην Αθήνα 

 

  

Πόλη Ξενοδοχείο 
Τιμή κατά άτομο σε 

δίκλινο 

 

ΠΕΚΙΝΟ 

 

Presidential  Hotel  

Από 2.790 € 

 

ΞΙΑΝΓΚ 

 

Jian Guo Hotel Xi’an  

ΣΑΓΚΑΗ Ocean Hotel Shanghai  

ΓΚΟΥΙΛΙΝ Park Hotel Guilin 

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ Best Western 

 



 

 

 

Περιλαμβάνονται 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Qatar Airways 

 Διαμονή όπως αναφέρεται 

 Μεταφορές από/προς τα αεροδρόμια εξωτερικού 

 Ξεναγήσεις  

 Ημιδιατροφή καθημερινά εκτός από το Χονγκ Κονγκ όπου προσφέρεται μόνο πρωινό. 

 

Δεν Περιλαμβάνονται 

 Φόροι αεροδρομίου 

 Ασφάλεια ταξιδίου και πρόσθετες καλύψεις  320 € 

 Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα 

 Βίζα εσόδου στην Κίνα 60 € περίπου 

 

 


