
 

 

 

Двете столици Пекин – Шанхай 
 

 
 
Гарантирани дати: 
Февруари - 05.02., 12.02., 19.02., 26.02.2017 г. 
Март - 05.03., 12.03., 19.03., 26.03.2017 г. 
Април - 02.04., 09.04., 16.04., 23.04.2017 г. 
  
1 Ден  
Полет през Москва за Пекин с авиокомпания “Аерофлот”. Отпътуване от летище София, терминал 2 
за Пекин. Пристигане на следващия ден на Международно летище Пекин. 
 
2 Ден Пекин 

Посрещане на Международното летище в Пекин. Среща с руско говорящ екскурзовод. Трансфер до 
хотел 5*. Настаняване в стандартна стая. 
Обяд в китайски ресторант с традиционната "Патица по пекински". 

Екскурзионна програма: 
Посещение на ламайския храм “Юнхъгун”. 
Пешеходна разходка по знаменитата търговска улица Дашилан. 
Връщане в хотела. 
 
3 Ден Пекин 
Закуска в хотела. 
Екскурзионна програма: 
Разходка до Великата Китайска стена в района Бадалин (намиращ се на 60 км. от Пекин). 

Обяд в извънградски китайски ресторант (китайска кухня) 
Посещение на Летния императорски дворец (парк Ихъ юен) и Олимпийския комплекс – стадион 
“Гнездото” и “Водния куб” (външно разглеждане на обектите). 
Връщане в хотела. Свободно време. 
По желание срещу допълнително заплащане - посещение на Пекинската опера/ Китайски цирк.  
 
4 Ден Пекин 
Закуска в хотела. 



 

 

Екскурзионна програма: 
Посещение на Площада на Небесното спокойствие Тиенанмън и Зимния императорски дворец 
(Музея Гугун). 
Обяд в китайски ресторант (китайска кухня). 
Посещение на Храма на небето (Тиен Тан) и пазара Яшоу, предлагащ множество дрехи, сувенири, 
коприна и др. 
Самостоятелно връщане в хотела. Свободно време. 
 
5 Ден Пекин - Шанхай 
Закуска в хотела. До 12 часа освобождаване на стаите. Свободно време за разходка и покупки.  
Трансфер до жп гара. Пътуване с нощен влак до Шанхай (4-местно купе). 
 

6 Ден Шанхай 
Пристигане в Шанхай. Посрещане на жп гара от рускоговорящ екскурзовод, трансфер и настаняване 
в хотел 5*. 

Екскурзионна програма с включен обяд в китайски ресторант: 
Посещение на Градината на радостта Ю, Храма на Нефритения Буда, телевизионна кула „Перлата на 
Изтока” (наблюдателната площадка), Исторически музей на Шанхай. 
Самостоятелна разходка по пешеходната улица Нанкинлу.  
 
7 Ден Шанхай 
Закуска в хотела. 
Свободен ден. 
 

8 Ден Шанхай- Москва  
Закуска в хотела. 
Трансфер до международното летище Пудонг за полета от Шанхай през Москва за София. 
Пристигане на терминал 2.  

Пакетна цена на екскурзия в сборни групи в лв на турист : 
  

Настаняване Легло в  двойна стая Единична стая 

Хотел категория 5* 1877,00 лв. 2370,00 лв 

  

 Фирмата си запазва правото да внася изменения в реда на посещение на екскурзионните обекти 
или тяхната замяна с равностойни, без да се изменя пълния обем на предоставените услуги. 

 Туристическите групи, в които взимате участие са сборни, с присъединяване към групи туристи, 
пътуващи на гарантирани дати. 

 Цените се потвърждават при конкретна резерва. 
 Посочените цени са валидни при минимум 2 туристи. 
 Екскурзиите, включени в пакетна програма са на руски език 
 Отстъпки за групи 



 

 

 
Пакетните цени включват: 

 Нощувки в хотели 5* (стандартна стая) 
 Транспортно обслужване съгласно програмата 
 Влакови билети за нощен влак Пекин - Шанхай (4 местно купе) 
 Екскурзоводско обслужване на руски език 
 Входни билети за музеите 
 Хранене съгласно програмата 
 Медицинска застраховка с покритие 20 000 евро за периода на пътуване /за лица над 70 

навършени години застраховката се доплаща/ 
 Визовата поддръжка / покана за оформяне на виза. Аеротур ММ извършва цялата процедура по 

полагане на входни китайски визи безплатно за туристи, пътуващи по пакетна програма 

 
Пакетните цени не включват: 

 Самолетни билети София – Пекин - Шанхай - София,  цена от 620 евро с включени летищни 
такси  Полетът се извършва с авиокомпания по избор с прекачване 

 Консулска такса за туристическа виза за Китай - 80 щ.д. 
 Допълнителни екскурзии по желание 
 Разходи от личен характер 
 По желание възможност за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване" на стойност между 2% 

и 3,75% от стойността на пакета в зависимост от продължителността на пътуването. Застраховката 
се сключва в деня на внасяне на авансовото плащане и подписване на договора. 

Визи 

 
 
 

 

За повече информация, моля свържете се с нас: 

 

Деми травел EOOД 
Тел: +359 2 850 4666 

   Факс: +359 2 850 4665 
                   Мобилен тел: +359 894 618 453 

               E-mail: office@demi-travel.bg 
                                                                             Web site: http://www.demi-travel.bg                         
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