
8 CUDÓW CHIN

Chiny są ogromnym krajem, którego potencjał turystyczny często
bywa niewykorzystany, a kraj ukrywa jedne z najpiękniejszych
krajobrazów i okazów dziedzictwa kulturowego na świecie. W
związku z tym Tourism-Review.pl za pośrednictwem portalu
Lunch.com przedstawia 8 najbardziej znanych miejsc w Chinach.

1/ Mur Chiński
Mur Chiński jest największą na świecie konstrukcją wykonaną przez człowieka. Dla samych
Chińczyków jest to także symbol długowieczności, wytrwałości i narodowości. Najpopularniejszą
wśród turystów częścią muru jest Badaling. Nieco mniej skomercjalizowaną i spokojniejszą częścią
muru jest jednak malownicze Mutianyu. Natomiast najlepszym przykładem trwałości jest obszar
Shimatai/Jinshanling.

2/ Armia Terakoty
Jednym z najważniejszych chińskich zabytków jest z pewnością Armia Terakoty, która przedstawia
wojska Qin Shi Huang, pierwszego cesarza Chin. Zadaniem armii było strzeżenie cesarskiego
imperium w jego życiu pozagrobowym. Co ciekawe, budowla została odkryta całkiem niedawno, bo w
1974 roku przez miejscowych rolników.

3/ Guilin
Miasto Guilin wraz z okolicznymi wioskami bardzo często jest numerem jeden na liście najbardziej
pożądanych destynacji w Chinach. Najpiękniejsze krajobrazy znajdują się wzdłuż rzeki Li, która
płynie od Guilin do Yangshuo i Xingping. Jednak samo miast także oferuje wiele różnorodnych
atrakcji, takich jak chociażby Jingjiang Princes City – królewski kompleks pochodzący z czasów
panowania dynastii Ming.

4/ Góra Huangshan
Zarówno sama góra, jak również cały okoliczny teren urzeka niesamowitą scenerią, świetnie
widocznymi zachodami słońca i granitowymi szczytami. Góra Huangshan często pojawia się w
tradycyjnej chińskiej sztuce, głównie zaś w malarstwie i literaturze. Nikogo nie powinien dziwić
zatem fakt, że znajduje się ona na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i jest jedną z najbardziej
popularnych atrakcji turystycznych Chin.

5/ Dolina Jiuzhaigou
Jiuzhaigou, naturalny rezerwat przyrody w prowincji Syczuan znany jest przede wszystkim z
najczystszych wód w całych Chinach oraz wielu jezior i fantastycznych wodospadów. Warto
zaznaczyć, że rezerwat również znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Godnym
uwagi jest również fakt, że w pobliżu Jiuzhaigou znajduje się wspaniały Park Narodowy Huanglong,
którego piękno widoczne jest szczególnie jesienią.



6/ Tybet
Do odwiedzenia Tybetu potrzeba specjalnego zezwolenia od chińskiego rządu. Lhasie - stolica kraju
leży na poziomie około 3900 n.p.m. Turyści zwykle chcą tam obejrzeć Pałac Potala, będący siedzibą
Dalajlamy. Turyści przybywający drogą powietrzną mają możliwość podziwiania niesamowitych
widoków otaczających Tybet. Inna, niemniej atrakcyjną drogą jest podróż koleją.

7/ Zakazane Miasto
Zakazane Miasto, czyli chiński pałac cesarski z czasów panowania dynastii Ming znajduje się w
samym centrum Pekinu. Budynek przez prawie 500 lat był siedzibą chińskich cesarzy, natomiast
obecnie pełni funkcję muzeum. Zwiedzanie pałacu nie wymaga przewodnika, jednak aby dokładnie
obejrzeć wszystkie eksponaty, trzeba na to przeznaczyć około 4 godzin.

8/ Tama Trzech Przełomów
Jest to ogromna zapora wodna na rzece Jangcy. Warto odnotować, że Tama Trzech Przełomów jest
największą na świecie elektrownią pod względem mocy (20.300 MW). Zapora pomaga chronić wiele
obszarów kraju przed zalaniem podczas monsunu. Jedną z okolicznych atrakcji turystycznych jest
rejs wokół zapory, podczas którego można nie tylko podziwiać miejscowe krajobrazy, ale także
poznać współczesne cuda techniki.

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