
6-TKA CHIŃSKICH WODNYCH MIAST

Położone nad brzegiem rzeki Jangcy słynne chińskie “wodne miasta”
istnieją już od przeszło tysiąca lat. Największą popularność przynosi
im wyjątkowa architektura i duża ilość antycznych budowli, które
zostały zachowane w niemal nienaruszonym stanie. Miasta te są
bardzo cenione przez turystów, którzy twierdzą, że można w nich
„oddychać” atmosferą dawnych dni. Tourism-review.pl, na
podstawie listy przedstawionej przez HotelClub Travel Blog, 

prezentuje krótkie opisy sześciu chińskich „wodnych miast”.

Zhouzhuang
Zhouzhuang jest najbardziej znanym spośród wszystkich sześciu „wodnych miast” mieszczących się
wzdłuż Żółtej Rzeki. Miasto to pochodzi z XI i często bywa nazywane „Wenecją Wschodu”. Do
najbardziej znanych atrakcji turystycznych Zhouzhuang należy jeden z 14 mostów – Double Bridge.
Istnieje tam jednak wiele innych interesujących miejsc, które turyści z chęcią odwiedzają. Świetnym
przykładem tradycyjnej architektury Suzhou są piękne białe domy z czarnymi dachówkami i
czerwonymi drzwiami i oknami, które można podziwiać wzdłuż wybrzeża.

 

Wuzhen
Posiadający ponad 81% budynków pochodzących z czasów starożytnych i unikalnej kultury regionu,
Wuzhen został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Miasto to jest również najlepiej
zachowanym spośród wszystkich sześciu „wodnych miast”. Dla przyjeżdżających turystów to
wszystko może wyglądać tak jakby czas zatrzymał się tu w miejscu. Miejscowa ludność prowadzi
bardzo proste życie. Kultywuje swoje dawne tradycje kompletnie nie zważając na postęp
technologiczny. Swoje jedzenie kupują bezpośrednio z łodzi handlowych, a lokalni rzemieślnicy
prowadzą swoją działalność dokładnie w taki sam sposób, jak ich przodkowie 1000 lat temu.

 

Xitang
Xitang jest kolejnym “wodnym miastem”, które jest znane głównie ze swoich malowniczych uliczek i
mostów. Miasto sięga okresu pomiędzy 476 r.p.n.e – 221 r.p.n.e i posiada wiele efektownych
budynków, które pochodzą z okresu panowania dynastii Ming i Qing. Turystów najbardziej przyciąga
kryty korytarz w Xitang, głównie ze względu na wspaniałą architekturę. Korytarz ten pełni również
bardzo praktyczne funkcje, gdyż można się w nim schować zarówno podczas gorących upałów, jak i
ulewnych deszczy. Zatem niezależnie od pogody turyści mogą tam odpocząć i delektować się
filiżanką kawy lub napić się lodowato zimnej wody podczas gorąca.

 



Tongli
Oferujące jedne z najpiękniejszych zabytków na  świecie, Tongli z pewnością jest najbardziej
romantycznym spośród wszystkich sześciu „wodnych miast”. Jest podzielone na siedem wysp, które
są ze sobą połączone 49 kamiennymi mostami. Każda część miasta oferuje niepowtarzalne widoki na
różnego rodzaju zabytki i 15 kanałów, które oddzielają wyspy. Wielu turystów przyciągają również
liczne stare domy i świątynie, które pochodzą z dynastii Ming.

Zhujiajiao
Zhujiajiao położone jest w zachodniej części Szanghaju i jest jednym z najlepiej zachowanych
starożytnych miast w okolicy. Jeśli żyjesz w zmęczonym i zatłoczonym wieżowcami Szanghaju,
Zhujiajiao jest idealnym miejscem na odpoczynek od tego, gdyż tu atmosfera jest spokojniejsza, a
życie płynie o wiele wolniej. W mieście znajduje się wiele mostów i starych domów reprezentujących
starożytne chińskie budownictwo, które sięga okresu panowania dynastii Ming i Qing. Jednak turyści
najbardziej cenią sobie wiekową North Street, jako jeden z najpiękniejszych przykładów zabytkowej
architektury.

 

Nanxun
Nanxun, choć nie tak stare, jak pozostałe “wodne miasta” (około 700 lat), turystów przyciąga
głównie dzięki swoim spektakularnym ogrodom. Small Lotus Garden sięga czasów późnej dynastii
Qing i posiada kilka orchidei. Wraz z Jiaye Book-Collecting Hall, który jest pełen egzotycznych
kwiatów o różnych kolorach i kształtach, są uważane za najbardziej znane ogrody Nanxun. Mimo to,
ogrody nie są jedyną atrakcją miasta. Bardzo ciekawa jest również lokalna architektura, głównie ze
względu na historię miasta.

 

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