
8 NAJCIEKAWSZYCH DESTYNACJI W
CHINACH

Chiny są jednym z najchętniej odwiedzanych przez turystów krajów
na świecie. Orientalny mistycyzm, egzotyczna kultura, historia –
wszystko to powoduje, że odwiedzający ten kraj są pod wielkim
wrażeniem otaczającego ich świata. Wraz z Tourism-Review.pl
odkryjmy zatem 8 najchętniej odwiedzanych miejsc w Chinach.

 

Szanghaj
Szanghaj to jedno z najlepszych miejsc na świecie do taniego spędzenia czasu. To jedno z chińskich
miast , które oferuje najlepszy przelicznik ceny do jakości oferowanych usług. Obecnie ceny
noclegów w pięciogwiazdkowych hotelach w Szanghaju spadły o około 47% i wynoszą średnio około
197 $ za nocleg (poprzednio było to około 300 $). Szanghaj oferuje również łatwy dostęp do szybkiej
kolei, za pomocą której, łatwo można dostać się do wielu historycznych miejsc, np. Nanjing lub
Hangzhou. Jedną z atrakcji Szanghaju jest nadbrzeżna dzielnica Bund, która była na przełomie XIX i
XX wieku głównym centrum finansowym Azji Wschodniej.

Xian
Xian jest dawną stolicą oraz najstarszym miastem w Chinach. Z tego miasta wywodzi się 10 dynastii
chińskich, w tym najpotężniejsze Han i Tang. Miast obfituje w wiele świątyń, a jedną z najczęściej
odwiedzanych jest Świątynia Ośmiu Nieśmiertelnych. Najbardziej znanym obiektem w Xian jest tzw.
Armia terakotowa odkryta w 1974 roku. Armia terakotowa to stworzone 200 lat p.n.e rzeźby
wielotysięcznej armii - jest to dzieło pierwszego w historii Chin cesarza z dynastii Qin. Łucznicy,
piechota, straż boczna, generałowie i zwykli żołnierze tworzą zwartą i gotową do boju formację.

Sanya
Miejscowość Sanya w prowincji Hainan, jest uważana za idealne miejsce do spędzenia miesiąca
miodowego. Znajdziemy tam dziewicze plaże, słoneczną pogodę oraz niezapomniane zachody słońca.
Wszystko to sprawi, że poczujemy się tam podczas wieczorno - nocnych wypraw jak w raju.

Klasztor Labrang w powiecie Xiahe (prowincja Gansu)
Jest najświętszym miejscem buddyjskim poza obszarem autonomicznego Tybetu. Miejsce to jest
istnym labiryntem wąskich i przecinających się uliczek, gdzie bardzo łatwo można zgubić się.
Lokalna wspólnota – mnisi tybetańscy, pielgrzymi, turyści są przyjaźnie nastawieni. Zwiedzający
mogą zapoznać się z kulturą tybetańską, posłuchać śpiewów mnichów wąchać woń przeróżnych
kadzideł unoszących się w tamtym miejscu.



Hua Shan (prowincja Shaanxi)
Jeżeli fascynuje cię wspinaczka górska, nie możesz pominąć góry Hua Shan. Góra ta jest zaliczana to
pięciu wielkich gór taoizmu i od wieków ma duże znaczenie religijne.

Pekin
Pekin jest obecną stolicą Chin oraz centrum chińskiego życia politycznego i kulturalnego. Wśród
zabytków historycznych Pekinu znajdziemy: Zakazane Miasto, Plac Tiananmen, Muzeum miasta
Beijing, Wielki Mur, grobowce dynastii Ming oraz wiele innych.

Jedwabny Szlak
Jedwabny Szlak to starożytna droga droga handlowa o historii ponad 2.000 lat. Prowadzi z miasta
Xian, do centralnej i zachodniej Azji. Jej długość, to ponad 2.000 mil (połowa jej długości znajduje się
na terytorium Chin). Podążając tym szlakiem, będziemy mieli okazję podziwiać wspaniałe widoki
oraz zobaczymy wiele atrakcyjnych miejsc.

Hong Kong
To wyjątkowe miasto łączy ze sobą kulturę orientalną z europejską – to miejsce gdzie zachód spotyka
się ze wschodem. Hong Kong może poszczycić się wieloma atrakcjami, a możliwości zakupów w tym
mieście są wręcz nieograniczone. Egzotyczna mieszanka kulturowa powoduje, że miasto to jest
jedyne w swoim rodzaju.

Dostarczone przez Tourism Review.pl, dostawcy aktualności turystycznych dla światowej
społeczności związanej z branżą turystyczną. Odwiedź www.tourism-review.pl
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