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kan smage skorpioner, larver og biller. Men til aftensmad 
skal vi naturligvis prøve den verdenskendte Peking And.

Program d. 5.-13. september 2015

Lørdag den 5. september
Vi flyver fra Kastrup Lufthavn kl. 9.40 (LX 1267) og 
mellemlander i Zürich, inden vi flyver videre mod Beijing 
(LX 196) kl. 13.20.

Søndag den 6. september
Vi lander i Beijing Capital International Airport kl. 05.15 og 
bliver transporteret med bus til Traders Hotel, som ligger 
centralt i forretningsdistriktet CBD.
Efter check-in er der mulighed for en lur, inden vi mødes 
igen kl. 11.00.
Vi kører til Sanlitun-området og spiser frokost på en god 
lokal restaurant. Derefter spadserer vi til den danske 
ambassade, hvor vi får en introduktion til Danmarks 
relationer med Kina.
Efter en afslappende fodmassage, som også afhjælper 
jetlag, bliver vi kørt til den eksotiske Snack Street, hvor man 
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 Moderne dannelsesrejse til Kina
Hvad vil kineserne i Nyborg - og hvem er de egentlig? 
Tag med den lokale forfatter og tidligere Kina-korrespondent Christina Boutrup til 
Beijing og Shanghai og se, hvad og hvor kineserne kommer fra. På denne moderne 
dannelsesrejse oplever du foruden de største seværdigheder også det moderne 
Kina, som pludselig er kommet tæt på hverdagen i Nyborg. 
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Mandag den 7. september
Vi starter dagen på Den Himmelske Freds Plads 
(Tiananmen) i centrum af den kinesiske hovedstad. Her 
møder vi Lars Ulrik Thom, som er sinolog og forfatter 
til Turen går til Beijing. Han kender Beijings gamle 
boligkvarterer Hutongerne som sin egen bukselomme 
og tager os med på en vandretur gennem de smalle 
gader og Den Forbudte By, mens han fortæller om byens 
spændende historie. Undervejs spiser vi frokost i et 
gammelt tempel.
Sidst på dagen kører vi til en restaurant, hvor vi skal prøve 
kinesisk mad fra Yunnan-provinsen.

Tirsdag den 8. september
I dag skal vi bestige Den Kinesiske Mur, og det er et af 
turens højdepunkter. For at være blandt de første på 
muren tager vi fra Beijing tidligt om morgenen. Der bliver 
god tid til at nyde den flotte  udsigt og tage billeder af det 
imponerende bygningsværk og den smukke natur. Der er 
også mulighed for at tage en svævebane op eller ned.
Vi spiser frokost i en gammel skole i landsbyen Mutianyu, 
inden vi kører tilbage til hotellet. Efter en kort pause med 
mulighed for at skifte tøj, skal vi besøge en af de kinesiske 
virksomheder, som har investeret i Nyborg. 
Derefter spiser vi middag på en lokal restaurant.

Onsdag den 9. september
Formiddagen er til fri disposition. 
Kl. 13.00 kører bussen fra hotellet til Det Danske 

Kulturinstitut, som har til huse i det verdensberømte 
kunstområde 798 Art Zone. Her møder vi Eric 
Messerschmidt, som er direktør for Kulturinstituttet og ved 
alt om kulturudveksling mellem Danmark og Kina.
Derefter er der tid til at spadsere rundt i det gamle 
fabriksområde, som rummer Beijings største koncentration 
af gallerier og samtidskunst. Stedet hylder sine rødder i 
planøkonomiens dage, og der er stadig gamle røde Mao-
citaterne på de rå vægge i kunsthallerne. 
Sidst på dagen spiser vi aftensmad, inden vi kører til 
togstationen, hvor vi skal rejse med nattoget til Shanghai. 
Togrejsen i fire personers kupeer, og det er en både 
behagelig og spændende måde at rejse på.

Torsdag den 10. september
Vi bliver hentet på togstationen i Shanghai i bus og kører 
direkte til vores hotel, hvor vi holder en kort pause, inden 
vi kører til byens historiske havnepromenade The Bund. 
Her deler Huangpu-floden byen i to, og der er god udsigt 
til den imponerende skyline og finansdistriktet på Pudong-
siden fra de gamle europæiske bygninger i kolonistil på 
the Bund.
Undervejs spiser vi kinesiske nudler på en lokal 
restaurant.
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Derefter krydser vi floden for at komme op i World Financial 
Center, der er Shanghais højeste bygning på 485 meter. 
Fra udkigspunktet ”Sky Walk” får man fornemmelsen af en 
millionby i vækst.

Fredag den 11. september
I dag skal vi besøge Bang & Olufsens butik i det eksklusive 
Xintiandi-område, hvor virksomhedens Kina-chef Lars 
Hardboe-Galsgaard vil fortælle om, hvordan man sælger 
dansk luksus til den voksende gruppe rige kinesere.
Vi spiser frokost på Dim Tai Fung, som er en kantonesisk 
restaurant, der er specialiseret i lækre dim-sum-retter.
Derefter kører vi i bus til Lego, som er i fuld gang med 
ekspansionen på det kinesiske marked. Vi får indblik i, 
hvilke overvejelser virksomheden har haft i forbindelse 
med etablering af produktion i Kina samt branding af de 
populære danske klodser.
Nu er det blevet tid til en gåtur i Christina Boutrups gamle 
nabolag – den franske bydel, som for mere end 100 år 
siden var kontrolleret af franskmændene og fungererede 
som en handelskoncession. Hun fortæller om livet i de 
gamle rækkehuse, der repræsenterer en tidslomme midt i 
Kinas mest moderne by.
Vi fortsætter gåturen og spiser aftensmad i det hyggelige 
område, som er en skøn blanding af europæisk og 
kinesisk arkitektur.

Lørdag den 12. september
Der er mulighed for at shoppe, når vi besøger Yu Garden, 
som er et af Shanghais ældste turistområder med 
klassiske kinesiske bygninger og tehuse. Her er også 
et stort bazarområde, hvor man kan købe souvenirs og 
traditionelle kinesiske ting som for eksempel kalligrafi. 
Dagen byder også på et interessant møde med en 
af de mest succesfulde danske erhvervsledere i Kina 
– John Christensen, som var med til et grundlægge 
shippingvirksomheden Prime Cargo. De seneste år har 
han fokuseret på fødevarebranchen, og hans virksomhed 
Wagas Group ekspanderer heftigt med caféer, 
restauranter og bagerier i flere kinesiske byer. Alene i 
2013 ansatte han 800 nye medarbejdere.
Frokost på John Christensens restaurant La Strada.
Eftermiddagen er til fri disposition, men der er også 
mulighed for at arrangere en sejltur på den travle 
Huangpu-flod. 
Om aftenen tager vi afsked med Kina på en god 
restaurant.

Søndag den 13. september
Check out og transport til Shanghai Pudong Airport.
Fly til Danmark via Zurich (LX 189 og LX 1272) kl. 9.30.
Ankomst i Kastrup Lufthavn kl. 19.15.
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Pris per person i delt dobbeltværelse .................................Kr. 18.495,00
 

Sådan bestiller du

Rejsen bestilles hos China Experience 
Skriv til info@china-experience.com
Telefon: 65 33 25 26 

Ring gerne, hvis du har spørgsmål eller særlige 
ønsker i forbindelse med rejsen.
           
Tilmeldingsfrist
Tilmeldinger behandles efter først til mølle-
princippet. 

Sidste frist for bestilling af rejsen er den 1. juni 
2015 (eller så længe pladser haves).   

Ved bestilling inden 1. marts
RABAT kr. 500,-

Det med småt

Priser, information og bestilling

Fleksibelt program
Vi forbeholder os retten til at ændre i de enkelte 
programpunkter, så programmet gennemføres 
praktisk bedst muligt.

Rejseforsikring
Vi anbefaler altid, at man tegner en rejseforsikring, 
da der kan være mange omkostninger forbundet 
med selv det mindste uheld i Kina. 

Afbestillingsforsikring
Afbestillingsforsikring kan tegnes ved bestilling 
af rejsen. Afbestillingsforsikringen dækker blandt 
andet i tilfælde af akut opstået og 

lægedokumenteret sygdom hos den rejsende 
eller dennes nærmeste familie. Prisen for 
afbestillingsforsikringen er 6% af rejsens pris. 

Betaling og annullering
Depositum på kr. 5.000,- betales ved bestilling af 
rejsen, og slutbetalingen forfalder den 5. juli.

Indbetalt depositum refunderes ikke, hvis 
rejsen afbestilles. Annulleres rejsen inden 5.juli 
refunderes 50% af rejsens pris. Annulleres rejsen 
efter den 5. august er der ingen refusion. 

Rejsen inkluderer
  
• Flyrejse København/ Kina t/r
• Tog fra Beijing - Shanghai
• Al transport i programmet
• 4-5* hoteller med god central beliggenhed
• Sightseeing: Den Kinesiske Mur, Den Forbudte By, 
  Den Himmelske Freds Plads og meget mere
• Foredrag og virksomhedsbesøg
• Christina Boutrups “Mit Shanghai”
• Visum til Kina
• Forplejning som beskrevet i programmet 
• Alle skatter og afgifter

Mulige tilkøb 
  • Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
  • Tillæg for enkeltværelse Kr. 3588,00


