CHINA (LINYI) INTERNATIONAL TRADE AND LOGISTICS FAIR
BEIJING, LINYI și SHANGHAI, 20 - 25 septembrie 2017 (6 zile)

PROGRAM
ZIUA 01 19 septembrie 2017, marţi (București)
 Întâlnirea grupului cu reprezentantul CCIRC în aeroportul internaţional Henri Coanda
din Bucureşti • Îmbarcare şi decolare spre Beijing, capitala R.P. Chineze.
ZIUA 02 20 septembrie 2017, miercuri (Beijing)
• Sosire la Beijing şi îmbarcare în mini-busul pentru transfer • Pe traseul spre hotel se
vizitează Templul Cerului, obiectiv aflat în patrimoniul UNESCO, un sanctuar taoist
maiestuos, la care împăraţii Chinei se rugau pentru prosperitatea imperiului •
Următoarea oprire este la complexul comercial Pearl Market, renumit, în primul rand,
pentru comercializarea perlelor • Check-in la hotel• După câteva ore de odihnă,
plecare spre Piaţa Tiananmen, cea mai mare esplanadă din lume, loc în care pot fi
admirate Monumentul lui Mao Zedong sau Palatul Congresului • Urmează o cină întrunul dintre tradiţionalele restaurante din Beijing, unde va fi servită celebra raţă de
Peking.
ZIUA 03 21 septembrie 2017, joi (Beijing)
• Mic dejun • Excursie la Marele Zid Chinezesc, una dintre cele mai uimitoare creaţii
ale civilizaţiei umane, un simbol de netăgăduit al forţei şi trăiniciei unui imperiu grandios
• Este una dintre cele 7 minuni ale lumii moderne, a avut o lungime de 21.196 km,
dintre care mai pot fi observate în prezent secţiuni care totalizează peste 6.000 km •
Excursia continuă cu o vizită la Palatul Imperial de Iarnă, reședința împăraților
dinastiilor Ming și Qing, cunoscut în toată lumea cu numele de „Orașul Interzis” •
Complexul este un oraş, o lume în sine, fiind alcătuit din 980 de clădiri cu arhitectură
tradiţională chinezească, fiecare având rolul său în cadrul fostei curţi imperiale• La
întoarcere, în drum spre hotel, se face o scurtă oprire la celebrul centru comercial din
Beijing Silk Market, situat în imediata apropiere a templului, loc favorit pentru străinii
care se află în vizită la Beijing • Seara poate fi petrecută pe celebrul bulevard pietonal
Wangfujing, unde pot fi testate diferite curiozităţi gastronomice.

ZIUA 04 22 septembrie 2017, vineri (Beijing-Linyi)
• Mic dejun • Dimineaţa, transfer la gară pentru îmbarcare în trenul de mare viteza
Beijing-Zaozhuang • Sosire în oraşul Zaozhuang din provincia Shandong • Întâlnire cu
reprezentantul gazdelor chineze şi transfer cu autocarul catre Linyi • Check-in la hotel •
După-amiaza, opţional, se pot vizita cartierele comerciale ale Linyi, unde sunt deschise
reprezentanţe a peste 30.000 de companii producătoare din toata China, loc din care
pleacă peste 40% din exporturile de bunuri de larg consum şi materiale din această ţară.
ZIUA 05 23 septembrie 2017, sâmbătă (Linyi)
• Mic dejun • Transfer la complexul expozițional pentru a participa la China
International Trade and Logistics Fair • Întreaga zi va fi dedicată vizitării standurilor
companiilor prezente şi întâlnirilor de afaceri • Seara, timp liber la dispoziţie pentru
plimbare în Linyi.
ZIUA 06 24 septembrie 2017, duminică (Linyi-Shanghai)
• Mic dejun • Transfer la complexul expozițional pentru a participa la cea de-a doua zi a
China International Trade and Logistics Fair • Întoarcere la hotel şi check-out în jurul
prânzului • Transfer cu autocarul la Zaozhuang şi îmbarcare în trenul de mare viteză
Zaozhuang-Shanghai • Sosire în Shanghai şi oprire pe traseul spre hotel la Shanghai
Science and Technology Museum Market, un excelent loc pentru shopping • Check-in la
hotel • Seara, plimbare pe faleza Fluviului Huangpu, în zona Bund, considerată a fi una
dintre cele mai spectaculoase faleze ale lumii • Esplanada expune faţă-n faţă clădirile
istorice cu arhitectură veche germană, engleză şi olandeză, cu cele ale „giganţilor” din
sticlă si oţel • Plimbarea poate continua pe strada pietonală comercială Nanjing Road,
unde pot fi degustate mâncăruri specifice gastronomiei din sudul Chinei.
ZIUA 07 25 septembrie 2017, luni (Shanghai)
• Mic dejun • Deplasare în cartierul tradițional Anren Jie, un loc celebru în toată lumea
pentru atmosfera desprinsă parcă din vechile oraşe imperiale, unde pot fi degustați
celebrii colțunași din Shanghai • Vizită a Grădinei Yuyuan, un complex de pavilioane
tradiționale, grădini unice, iazuri cu flori de lotus şi poduri de piatră, ce datează de peste
400 de ani • Deplasare la unul dintre cele mai importante centre comerciale
specializate în aparatura electronică şi IT • Întoarcere la hotel și check-out •Transfer la
aeroport • Îmbarcare și decolare spre București.
ZIUA 08 26 septembrie 2017, marţi (Bucureşti)
• Aterizare la Bucureşti pe aeroportul internaţional Henri Coandă.

