BÜYÜK ÇİN SEYAHATİ - TUR PROGRAMI
1. Gün

Antalya - İstanbul
Türk Hava Yolları'nın TK 2439 kodlu uçağı ile saat 22.05’te Antalya Havalimanı'ndan İstanbul
Atatürk Havalimanı’na hareket ve 23.30’de İstanbul'a varış.

2. Gün

İstanbul - Şanghay
TK 026 IST-PVG (Şanghay) 01:20-16:30 Şanghay’a vardıktan sonra akşam yemeği alınır ve
limanda akşam yürüyüşü yapılır. Işıklı gökdelenleriyle ünlü şehir merkezi ve liman dünyanın en
hareketli yerlerinden biridir.
Konaklama: Şanghay

3. Gün

Şanghay
Yaklaşık 24 milyon nüfusu olan Şanghay’ı yakından tanıyoruz: Tarihi kent ve eski bir çay evi,
Zikzak- Köprü, ünlü Yu Bahçeleri, Pudong bölgesi ve ünlü alışveriş caddesi Nanjing Lu
görülmeye değer. Akşam Şanghay – Guilin uçuşu
Konaklama: Guilin

4. Gün

Li-Nehri Tekne Turu
Çin’ in 5 otonom bölgesinden biri olan Yangshuo’dan geçen 437 km uzunluğundaki Li-Nehri
doğa harikası bir çevrede bulunur: yeşilliklerle kaplı tepeler, mağaralar ve tapınaklar müthiş
manzaralar sunar.
Akşam Liu Sanjie Açıkhava Gösterisi: 600 sanatçının nehir üstündeki doğal bir alanda sergilediği
bu show son derece etkileyicidir (Bu tur extradır, kişi başı 50.- EUR).
Konaklama: Yangshuo

5. Gün

Guilin
Dünyaca ünlü pirinç tarlaları görülür ve Guilin’e hareket edilir. Akşam Guilin-Chengdu uçuşu
Konaklama: Chengdu

6. Gün

Chengdu
Soyu tükenmekte olan panda ayılarının doğal yaşam alanı olan parkta pandaların yemek
yemesini, uyumasını ve birbirleriyle oynamalarını izlemenin keyfini çıkardıktan sonra
Chengdu’nun tarihi semti gezilir. Otantik yemekleriyle ünlü şehir merkezindeki Tao Tapınağı ve
çarşıda sunulan yerel ürünler tüm ziyaretçilerin ilgisini çeker.
Konaklama: Chengdu

7. Gün

Dazu-Buddha
Chongqing’e doğru otobüs yolculuğu. Yolda Dazu-Buddha mağaraları ziyaret edilerek yapımı
7.yüzyıla kadar geri giden kaya oyması dev Buddha heykelleri görülür (UNESCO Dünya Kültür
Mirası). Akşam: MS Victoria Selina (5*) gemisine çıkış (www.victoriacruises.com)
Konaklama: Gemi

8. Gün

Yangtze Nehri
Yangtze Nehrinde yolculuk “Altın Su Yolu” olarak adlandırılan ve 6.370 km uzunluğuyla Asya’nın
en uzun nehri olan Yangtze, Çin’in batısından doğusuna doğru akar ve Şanghay’dan denize
dökülür.
Konaklama: Gemi

9. Gün

3 Kanyon
Yolculuk boyunca doğa manzaralarıyla ünlü 3 kanyondan geçilir ve karaya çıkılarak çeşitli turlar
yapılır.
Konaklama: Gemi

10. Gün

Yichang
3 Kanyon Barajı görüldükten sonra gemi Yichang’a varır. Yichang-Xi'an uçuşu.
Konaklama: Xi'an

11. Gün

Xi'an
Xi'an neredeyse tamamı korunmuş olan şehir surlarıyla İpek Yolu’nun başlangıç noktası
sayılmaktadır. Burada pişmiş topraktan yapılmış ilk Çin imparatorunun yeraltı heykel ordusu
(UNESCO Dünya Kültür Mirası) ile tarihi kentte bulunan cami ve otantik çarşı görülür. Akşam:
Xi'an-Pekin hızlı tren (18:05-23:38)
Konaklama: Pekin

12. Gün

Yasak Şehir
Ming ve Qing hanedanları döneminde yasak şehrin ana girişi sayılan ve günümüzde dünyanın en
büyük şehir meydanı olan Tiananmen Meydanı, 8.707 odalı Yasak Şehir olarak anılan
imparatorluk sarayı ziyaret edilir.
Akşam Kung-Fu tiyatrosu: Shaolin rahiplerinin bu gösterisi esnasında nefes kesen heyecanlı ve
zevkli dakikalar yaşanır (Bu tur extradır, kişi başı 50.- EUR).
Konaklama: Pekin

13. Gün

Çin Seddi
Moğol ve Türk saldırılarından korunmak için inşasına M.Ö. 400 yılında başlanan ve M.S.
17.yüzyıla kadar devam eden, yaklaşık 8 bin km uzunluğundaki Çin Seddi ziyaret edilir (UNESCO
Dünya Kültür Mirası). Öğleden sonra Pekin’in ünlü Lama tapınağı ve Konfüçyüs tapınağı
gezilerek kültür seyahati sonlandırılır. Bu ziyaretlerden sonra alışveriş imkanı sağlanır. Saat
22.00’de havalimanına transfer.

14. Gün

Pekin - İstanbul - Antalya

TK 021 Pekin-IST 00:10-05:15 TK 2410 IST – AYT 08:35 – 10:05

*Bu program Chi Tur tarafından düzenlenmekte olup farklı acente yolcularının da tura
katılımı muhtemel olacaktır.

*Chi Tur ilgili programda değişiklik/iptal yapma hakkını saklı tutarı

Önemli Bilgiler
• Chitur, yeterli katılımcı olmaması halinde, tur çıkış tarihinden 1 ay öncesine kadar, turu iptal etme
hakkını saklı tutar. Turun azami kaşif sayısı ise 25’tir (yirmibeş).
• Tur kapsamı aynı kalmak üzere; Chitur, program dahilindeki, uçak, otel ve gezi programlarında
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Tur fiyatına dahil olan hizmetler
→ Türk Hava Yolları ile ekonomi sınıfı uluslararası uçuşlar: Antalya-İstanbul-Şanghay ve Pekinİstanbul-Antalya
→ Ekonomi sınıfı iç hat uçuş: Şanghay-Guilin, Guilin-Chengdu, Yichang-Xi’an
→ Ekonomi sınıfı hızlı tren: Xi’an-Pekin
→ Tüm havalimanı, tren istasyonu ve otel transferleri
→ Tüm otobüs turları
→ Farklı kentlerde 8 gece, 4* otellerde kahvaltı dahil konaklama

→ Öğle ve akşam yemekleri yemekleri (7, 11 ve 13. günlerin akşam yemekleri hariç)
→ Tüm örenyeri ve müze girişleri
→ Guilin ile Yangshuo arasında 4-5 saatlik nehir gezisi
→ Klimalı araçlar
→ Tüm seyahat boyunca Türk grup lideri ve transferlerde Çinli transfer elemanı
→ Zorunlu Güvence Paket Tur Sigortası

Tur fiyatına dahil olmayan ücretler
← Vize ücreti (kişi başı) 110 €
← Yurtdışı çıkış harcı 15 ₺
← 7, 11 ve 13. günün akşam yemekleri
← Extra turlar
← Yemekler esnasında alınan içecekler
← Rehber ve şoföre verilen bahşişler
← Kişisel harcamalar

Ödeme Alternatifleri
← Tek seferde peşin ödeme ve banka havalesinde %5 indirim uygulanır.
← Kredi kartı ile tek çekimde vade farkı uygulanmaz.
← Bonus ve Garanti bankası kartlarına 2 ve 3 taksitte vade farkı uygulanmaz.
← Bonus ve Garanti bankası kartlarına 6 taksitte % 2.70, 9 taksitte % 4.36 vade farkı uygulanır.

