
Guilin, Xi’an, Beijing & Shanghai 8 Nätter 

Kinas topp 4 städer - 2 nätter i varje stad   

Snabb tåg från Hongkong till Guilin, från Xi’an till Beijing, från Beijing till Shanghai 

 

 

Dag 1: Ankomst Guilin/ Piled Silk Hill, Elephant Trunk Hill 

Ni kommer med tåg G312 från Hongkong (12:06) till Guilin (15:25).  

Besöker sedan Elephant Trunk Hill och Piled Silk Hill på eftermiddagen. 

Elephant Trunk Hill: Det är symbolen för staden Guilin. Det fick sitt namn eftersom det ser ut som ett elefantdricksvatten. 

Alla som kommer Guilin skulle vilja ta en bild av den. 

 

Piled Silk Hill: Höjden på toppen är ca 80 meter från botten av kullen. På toppen är det den bästa utsikten till Guilin centrum 

med flod, sjö, kullar ...... Så vacker stad du kommer att se. 

                         
 

 

Dag 2: Guilin/Lijiang River Cruise, etc. 

Lijiang River Cruise: Det är en båttur från Guilin till Yangshuo, ca 4 timmar på den lyxiga 4-stjärniga båten. 

Avståndet är ca 60 km i den vackraste delen av Lijiang-floden, som inte bara är en av de vackraste floderna runt Guilin, det 

kanske det bästa som hela Kina har att erbjuda,  med varierande grad av attraktivitet under hela året . 

 

Silver Cave: Det är en nationell toppen upplevelse av scenisk plats i Lipu County, Guilin City, Guangxi-provinsen i Kina, 85 

km från Guilin och 18 km från Yangshuo. 

Silver Cave ligger i ett typiskt landskapet, som går genom 12 kullar. Grottan är en golvformad grotta, med tre lager och mer 

än tio spektakulära platser och olika typer av stalaktiter, som är kristallklara och mousserande som silver, vilket ger grottan 

sitt namn. De tre mest kända natursköna områdena är "Snow-Mountain With Waterfall" "Music Stone Screen" och "Jade 

Pool Wonderland". Grottans längd är ca 2000 meter. 

 

En show på Liu Sanjie: kl.19:45 ~ 20:  tar ca 4,5 En timmars show. 

Regisören är Zhang Yimou, den mest kända i Kina. Impression Sanjie Liu är utformad för att vara kärndelen av den 

fantastiska Lijiang River · Folk Song Fair av Sanjie Liu Scenic Area. Tillbaka mot 12 karaktäristiska höjder på Li-floden med 

ljus och färgstark belysning, samlar den här vackra vattenbilden den pittoreska naturen i Li River, de stora prestationerna från 

den etniska kulturen i Zhuang, Miao, Dong och Yao minoriteter och inspiration av 67 kinesiska artister. Alla skådespelare 

(över 600) är lokalbefolkningen, som växte upp vid Li-floden och perfekt visar känslan mellan den lokala naturen och sig 

själva i föreställningen. Tack vare det begåvade naturliga scenen är Impression Sanjie Liu hyllad som "ett kooperativt 

mästerverk av människan och guden". 

 

 



       
 

                            
 

 

 

Dag 3 Guilin/Longji Rice Terraces, Fly to Xi’an 

Longji ris terrasser (Dragon Backbone):  

De är belägna i Longsheng County, cirka 100 kilometer från Guilin, Guangxi, Kina. 

En lutande terrasslinje som börjar från bergsfoten upp till bergstoppen delar upp berget i vattenskikt på våren, lager av gröna 

risskott på sommaren, lager av ris på hösten och frostskikt på vintern. De terrasserade fälten byggdes för mer än 650 år sedan. 

Toppen ser ut som en drake där av namnet-Dragon Blackbone. 

På kvällen flyger vi till Xi'an klockan 19:00 eller senare. Flygtid är ca 2 timmar. 

  



Dag 4 Xi’an/ The Terracotta Army & City Discovery Tours 

 

Kejsare Qinshihuangs mausoleums och museum: Terracotta Armén är en samling terrakottaskulpturer som visar armén av 

Qin Shi Huang, den första kejsaren i Kina. Det är en form av begravnings konst begravd med kejsaren i 210-209 f.Kr. med 

syftet att skydda kejsaren i hans livstid. 

Siffrorna, som stod från ungefär slutet av tredje århundradet f.Kr., upptäcktes 1974 av lokala bönder i Lintong län, utanför 

Xi'an, Shaanxi, Kina. Siffrorna varierar i höjd enligt deras roller, med de högsta som generalerna är. Siffrorna inkluderar 

krigare, vagnar och hästar. Uppskattningar från 2007 var att de tre groparna som innehöll terrakotta hären rymde mer än 8000 

soldater, 130 vagnar med 520 hästar och 150 kavallerihästar, varav de flesta var begravda i groparna nära Qin Shi Huangs 

mausoleum. Andra terrakotta-icke-militära figurer hittades i andra gropar, inklusive tjänstemän, akrobater, starkare och 

musiker. 

Xi'an Ancient City Wall: Det byggdes först i Ming-dynastin (1370-1378 e.Kr.) och är den största och bäst bevarade antika 

stadsmuren i Kina. Den är formad som en rektangel med en total längd på 13,74 kilometer. 

 

Muslim Street: Det är känt som Huimin Jie på kinesiska, är en muslimsk citydeli staden. Det är en 1100 meter lång 

ringformig gångväg, inklusive banorna i Beiyuanmen, Xiyangshi och Huajue Lane, den första som är den mest trafikerade 

känd för människor i hela Kina. Ca 20 000 invånare bor i denna stadsdel. 

 

   
 

Dag 5 Xi’an/ Giant Wild Goose Pagoda, Go to Beijing by bullet train 

Giant Wild Goose Pagoda: Det är en buddhistisk pagoda, som ligger i södra Xi'an, Shaanxi-provinsen, Kina. Det byggdes år 

652 under Tang-dynastin och hade ursprungligen fem historier. Strukturen byggdes om 704 under Empress Wu Zetian och 

dess yttre tegelfasad renoverades under Ming-dynastin. En av pagodens många funktioner var att samla och bevara figurer av 

Buddha, som fördes till Kina från Indien av den buddhistiska översättaren och resenären Xuanzang. Idag har pagodans 

inredning väggar graverade statyer av Buddha av den kända konstnären Yan Liben. 

Bullet Train (Snabb tåget): G88 Xi'an 13:30 Peking 17:55. På tåget kan vi se utanför det typiska landskapet i nordvästra 

Kina. 
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Dag 6: Beijing/Tiananmen Square, Forbidden City, Hutong tour 
Himmelska fridens torg är ett torg i centrala Peking, Kina, uppkallat efter Himmelska freden ("Himmelska Fridens 

Gate"), som ligger i norr, och skiljer den från Förbjudna staden. Torget innehåller monumentet för folkets hjältar, Folkets 

stora hall, Kinas nationalmuseum och Mao Zedong Mausoleum. Himmelska fridens torg är ett av tio största torget i världen   

Den förbjudna staden är ett palats komplex i centrala Peking, Kina. Det tidigare kinesiska kejserliga palatset från 

Ming-dynastin till slutet av Qing-dynastin (år 1420-1912)nu ett palatsmuseet. Den Förbjudna staden fungerade som kejsarens 

hem och deras hushåll samt det ceremoniella och politiska centrumet för den kinesiska regeringen i nästan 500 år. 

Konstruerad från 1406 till 1420 består komplexet av 980 byggnader och täcker 72 hektar 

 

 

Hutong tur: I det moderna  Peking finns en plats där du fortfarande kan se den autentiska gamla Peking. Platsen är känd 

som Shichahai-området där de flesta lokalbefolkningen fortfarande bor i traditionella gårds stils hus präglade av gamla 

hutonger. Hutong betyder smal gata på kinesiska. Din Peking resa är inte komplett utan att du besöker Shichahai-området 
 

 

   

 

Dag 7 Beijing/Great Wall, Bullet train to Shanghai 

 

Besök vid Kinesiska Muren.  

Vi kommer att besöka muren i Mutianyu eller Badaling. Båda platserna är nästan lika för sightseeing. 

  

Bullet Train ( Snabb Tåg) : G13 Peking 17:00 ~ Shanghai 21:36 

 

 

    
 

 

 



 

 

Dag 8 Shanghai/Waitan, SWFC, Yu Garden 

 

The Bund eller Waitan: Det är ett strandområde i centrala Shanghai. Området ligger på en del av Zhongshan Road i den 

tidigare Shanghai International Settlement, som sträcker sig längs Huangpu-flodens västra del i den östra delen av Huangpu 

District. Området längs floden vetter mot de moderna skyskraporna i Lujiazui i Pudong-distriktet.  The Bund hänvisar 

vanligtvis till byggnaderna och bryggorna på denna del av vägen, liksom några intilliggande områden. Det är en av de mest 

kända turistmålen i Shanghai. Byggnadshöjder är begränsade i området. 

 

 

Shanghai World Financial Center (SWFC): Det är en superhög skyskrapa i Pudong-distriktet i Shanghai. Den är designad 

av Kohn Pedersen Fox och utvecklad av Mori Building Company, med Leslie E. Robertson Associates som sin 

konstruktionsingenjör och China State Construction Engineering Corp och Shanghai Construction (Group) General Co. som 

huvudentreprenör. Det är en blandad användning skyskrapa, bestående av kontor, hotell, konferensrum, observationsdäck 

och köpcentrum på bottenvåningen. 

 

 

Yu Garden eller Yuyuan Garden: Det är en omfattande kinesisk trädgård som ligger bredvid City God Temple i nordost 

om Gamla Stan i Shanghai vid Huangpu Qu, Shanghai. Det ligger mitt emot Yuyuan Tourist Mart, Huxinting Teahouse och 

Yu Garden Bazaar. 

 
 
Hotell: Vi kommer att bo på ett hotell i Waitan för att bli lättare för sightseeing. Att stanna två nätter blir bättre eftersom kvällen 

(natt) i Waitan är också mycket vacker. Vi kan njuta av tiden där på andra kvällen. 
 

  
 



 

Dag 9 Shanghai Departure 餐：早/中 

Transfer från ditt hotell till flygplatsen.  

(Om flygningen är på eftermiddagen eller kvällen kan vi gå runt i närheten av gatorna före avresan.) 

 

 

 

Pris: 50.500 kr/pers + flyg 

 

 

AllResor. Tel 0322-78990 eller mail direkt till Lars@allresor.se 

 


