
Navštívte s nami nezabudnuteľnú cestu Čínou od mauzólea Maa v Pekingu cez 
ultramoderný Šanghaj, historický Xian s neskutočnou Terakotovou armádou až po 
duchovný Tibet. Všetky tieto jedinečné miesta počas nášho zájazdu do Číny a Tibetu. 

 

 
 

   
 
TERMÍN:    október 2021/ 12dní/  
ODBORNÁ ČASŤ:   China Dental Show 

vzdelávanie - jazykový kurz angličtiny s použitím jazyka  v praxi  
    teoretická časť výučby jazyka podľa predlohy 
    používanie jazyka pri praktických situáciách - reštaurácie, 
    turizmus, relax a podobne 
    business English časť – travel, finance, accounting 
    certifikát z absolvovania vzdelávacieho kurzu 
CENA:  2690€ 
CENA ZAHŔŇA: medzinárodnú letenku z Viedne do Pekingu a z Lhasy do 

Viedne, miestnu letenku z Xianu do Lhasy vrátane leteckých, 
bezpečnostných a palivových poplatkov a batožiny 
10 x ubytovanie v dvojlôžkových izbách v min. 4* hoteli 
s raňajkami, rýchlovlak z Pekingu do Suzhou a zo Šanghaja do 
Xianu, vstupy do pamiatok v programe/ okrem Shanghai tower/ 
všetky prepravy v rámci itineráru/ letiská, hotel atď. /  

 slovenský sprievodca počas celého zájazdu   
PRÍPLATKY: polpenzia – 50eur/osoba 
 víza do Číny – 60eur/osoba 
 povolenie do Tibetu – 10eur/osoba 
 vstup na Shanghai tower – 20eur/osoba 
 miestne prepitné, cestovné poistenie   



PROGRAM: 
 
1.Deň   ODLET Z VIEDNE         

Odlet z Viedne do Pekingu v popoludňajších hodinách. 

 

2.deň   PEKING           

- prílet do Pekingu, prehliadka Zakázaného mesta – Zimného paláca, Hutongu - najstaršia  
časť Pekingu - jazda na tradičných rikšách, námestie Tianmen, obed kulinárska lahôdka - 
Pekingská kačica, osobné voľno 

   
 

3.deň    PEKING – VEĽKÝ ČINSKY MÚR           

- výlet na Veľký činsky múr - časť -  Mutianyu, popoludní návšteva Letného paláca v Pekingu – 
najväčšia imperiálna záhrada v Číne, osobné voľno 

   
 

4.deň   PEKING -  SUZHOU         

- v dopoludňajších hodinách návšteva Chrámu nebies v Pekingu, popoludní presun 
rýchlovlakom do Suzhou 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.deň   ŠANGHAJ          

- presun do tisícročnej vodnej dedinky Zhouzhuang, ktorá sa pokladá aj za čínske Benátky, kde 
sú vodne kanály lemované drevenými domami, kamenné mosty a úzke uličky a budeme sa tu 
plaviť na kanáli loďkou, popoludní sa presunieme do Šanghaja a navštívime asi najkrajšiu časť 
tohto moderného mesta - britský Bund - promenádu a večer pôjdeme na plavbu po rieke 
Huangpu 

   
 
 

6.deň   ŠANGHAJ -  XIAN         

- prehliadka Shanghai Tower, následne presun rýchlovlakom do Xianu 

   
 
7.deň   XIAN – TERAKOTOVA ARMÁDA       

- návšteva nezabudnuteľného múzea Terakotovej armády neuveriteľných rozmerov - opäť 
jedno z najznámejších miest Číny, popoludní prehliadka mesta Xian - Big Wild Goose tower, 
mestské hradby, Drum a Bell tower 

   
 

8.deň   ODLET DO TIBETU         

- dopoludňajší let do Lhasy/Tibet, popoludňajšie voľno na aklimatizáciu v nadmorskej výške 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.deň   TIBET           

- prehliadka Lhasy - Bakhor street, Jokkang Temple, Potala Palace 

   
 

10.deň   TIBET            

- pokračovanie prehliadky Tibetu a kláštorov -  Sera Monastery, Drepung Monastery 

   
 

11.deň   TIBET            

- opúšťame Lhasu a vyrážame na západ, zastavíme sa pri krásnom jazere Yamdrok, ktoré je 
jedným z prírodných skvostov Tibetu, nádherná príroda a pravý Tibet okolo, návrat to Lhasy 

   
 

12.deň   ODLET            

Dopoludňajšie voľno, následne večerný odlet do Viedne. 


