
 

  

 

 

 

 

Вартість туру дійсна з 09.02.2020 до 23.01.2021 

Дати початку туру: (крім дат з 30.09.2020 по 07.10.2020) 

Номер туру:  

 
День/Місто Програма 

1 день 

Пекін 

Груповий тур до Китаю починається  прильоту в Пекін, аеропорт Beijing Capital 

International. 

Зустріч в аеропорту (Термінал 2), трансфер в готель (приліт в аеропорт 

Пекіну не пізніше 09:50). Поселення в номери о 14:00. 

Відпочинок. Вільний час. 

2 день 

Пекін 

Сніданок у готелі.  

Екскурсійний день: 

Площа Небесного Спокою Тяньаньмень - найбільша в світі міська площа. 

Заборонене Місто Гугун (Зимовий Імператорський Палац) - палацовий 

комплекс налічує 8707 кімнат (за легендою - 9999). Тут жили 24 імператори 

династій Мін і Цин. 

Обід в ресторані «качка по-пекінcьки». 

Чайна церемонія. 

Храм Неба. 

Повернення в готель. Відпочинок. 

Харчування: сніданок, обід. 

3 день 

Пекін 

Сніданок у готелі. 

Екскурсійний день: 

Велика Китайська Стіна - грандіозна споруда, яка простягнулася на 6350 км 

уздовж північних кордонів Китаю. Її будівництво почалося в IV-III ст. до н. е. в 

період Воюючих царств для захисту держави від набігів кочового народу 

хунну. 

Легкий обід в ресторані за містом. 

Нефритова фабрика – тут захоплююче розкажуть про історію каменю, 

покажуть процес виготовлення і масу унікальних виробів. Існує прислів'я - "У 

золота - висока ціна, нефрит - безцінний". 

Літній Сад «Іхеюань» (Парк безтурботного відпочинку) - найбільший і 

стародавній садово-парковий ансамбль. 

Перлинна фабрика. 

Зовнішній огляд об'єктів Олімпіади 2008: стадіони «Пташине Гніздо» і 

«Водяний куб». 

Трансфер в аеропорт (Beijing Термінал 2) або на ж/д вокзал. 

Харчування: сніданок, обід. 
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Ціна на SNGL тільки у складі групи!!! 

 
У вартість входить: 

- проживання в готелі 4*; 

- харчування згідно з програмою туру; 

- трансфери і екскурсії за програмою з вхідними квитками; 

- послуги російськомовного гіда; 

- страхування (якщо старше 60 років, буде доплата за страхування). 

 

Додатково оплачується: 

- одноразова віза в Китай: 90 дол з людини - термін оформлення 7 днів; 

- міжнародний авіа переліт (вартість міжнародного перельоту Ви можете запросити у нашого 

менеджера); 

за потреби: 

- індивідуальний трансфер аеропорт-готель (готель-аеропорт) на 1-2 люд.: в Пекіні - 75 дол. за 

машину; 

- доплата за трансфер з  21:00 по 08:00 - 15 дол /машина в одну сторону; 

- вартість додаткової ночі в Пекіні - 95 дол/номер DBL/SNGL. 

 
 

Можливе розміщення в готелях інших категорій (за запитом).  

Можливе підселення (за запитом). 

Можливе продовження програми у будь-які інші міста Китаю, у тому числі відпочинок на пляжі на 

острові Хайнань. 

 

Туроператор залишає за собою право вносити зміни в маршрут прямування в групових турах зі 

100% збереженням екскурсійної програми. 

 

 

Ознайомитись з програмою туру Ви можете за посиланням  

 

Ознайомитись з іншими турами по Китаю Ви можете за посиланням  
 

 

+38 (050) 488-74-40 

yulia.avikotour@gmail.com 

yulia@aviko-tour.com.ua 
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