
 
 

ΚΙΝΑ - ΘΙΒΕΤ 
9–31 Αυγούστου 2019 

 
 
Για φέτος το καλοκαίρι ο ΕΟΣ Αθηνών εξορμά σε τρεις από τις ωραιότερες περιοχές της Κίνας, τη Βόρεια Κίνα , 
την Κεντρική Κίνα και το Θιβέτ, σε ένα ταξίδι οργανωμένο από το ταξιδιωτικό γραφείο ΜΕΛΙΚΟΚΗΣ ΤΟΥΡΣ 
με πρόγραμμα ορειβατικό, πεζοπορικό και τουριστικό.  
Θα επισκεφθούμε υπερσύγχρονες μεγαλουπόλεις,  μοναδικά μνημεία της Ουνέσκο, αρχαιολογικούς χώρους των 

αρχαίων Κινέζικων βασιλείων, μουσεία , 
ιστορικά Βουδιστικά και Ταοϊστικά 
μοναστήρια, γραφικές παραδοσιακές 
κωμοπόλεις, και εκπληκτικές βραχογραφίες και 
λατρευτικά σπήλαια. Θα πεζοπορήσουμε  σε 
εντυπωσιακά εθνικά πάρκα  με μοναδικά 
γεωλογικά φαινόμενα και πετρώματα  και θα 
περιπλανηθούμε σε ιερά βουνά πάνω σε 
σκαλιστά σε βράχια μονοπάτια. Θα ανεβούμε 
σε κορυφές 3.000 μ. και 4.000 μ. και σε 
χαμηλότερες βράχινες βελόνες και θα 
διασχίσουμε τον Γιανγκτσε με ποταμόπλοιο και 
τον Κίτρινο ποταμό με βάρκες και 
παραδοσιακές σχεδίες. Θα εξερευνήσουμε τη 
Μογγολική έρημο με τζηπ και καμήλες , τις 
απόκοσμες  στέππες (grasslands) με τα πόδια 
και με άλογα και θα διασχίσουμε με τον 
Υπερθιβετιανό σιδηρόδρομο , ένα θαύμα της 
σύγχρονης τεχνολογίας, οροπέδια, παγετώνες 
και οροσειρές.  
Στο Θιβέτ, οδικά με τζηπ, θα φθάσουμε ως τη 
βορεινή πλευρά του Έβερεστ επισκεπτόμενοι 

ιστορικά μοναστήρια, στούπες και όμορφα χωριά, αλπικές κρυστάλλινες λίμνες, διάσελα στα 5.000 μ., απέραντα 
οροπέδια και τον ιερό ποταμό Βραχμαπούτρα. Και βέβαια θα θαυμάσουμε την πλούσια χλωρίδα και άγρια ζωή της 
περιοχής με μοναδικά ζώα και ερπετά. Τέλος θα γνωρίσουμε τους φιλικούς, ιδιαίτερους κατοίκους της χώρας 
αυτής και τις διαφορετικές εθνότητες και πολιτισμούς (Χαν, Θιβετιανούς, Μογγόλους, Χουι, κλπ.) με τις 
θρησκείες ,τις παραδόσεις, τους χορούς και την πλούσια κουζίνα τους. Θα μετακινηθούμε γρήγορα με αεροπλάνα 
και σύγχρονα πολυτελή τραίνα μεγάλων ταχυτήτων συντομεύοντας έτσι τις μακρινές αποστάσεις. 
 

   
 
Τις περισσότερες μέρες θα μπορεί κανείς να επιλέξει τι πρόγραμμα θα ακολουθήσει, ορειβασία, πεζοπορία η 
τουρισμό και να πλαισιώσει την αντίστοιχη ομάδα. 
Το πλήρες πρόγραμμα θα είναι 24 ημερών (3 εβδομάδων) και θα καλύψει όλες τις περιοχές.  
Μπορεί κανείς να επιλέξει αν θέλει να κάνει  17-18 ημέρες (2 εβδομάδες) με δύο επιλογές: 



 
Α) 1η και 2η εβδομάδα (βασικό πρόγραμμα, τιμή περίπου 2600 €) δηλαδή Κεντρική και Βόρεια Κίνα ή  
 
Β) 2η και 3η εβδομάδα, δηλαδή Βόρεια Κίνα και Θιβέτ (με επιπλέον κόστος απ΄ ότι αναφέρεται στο βασικό). 
Και βέβαια όσοι θέλουν το πλήρες πρόγραμμα 24 ημερών Κεντρική ΚΙΝΑ-Βόρεια ΚΙΝΑ-ΘΙΒΕΤ με κόστος  
περίπου 3.500 €. 

  
 
 
 
 
 

Γενικές πληροφορίες 

 

ΠΟΤΕ  18 η 24 ημέρες , από Πέμπτη 8 έως Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 ( η ως 1η 
Σεπτεμβρίου) 

ΧΩΡΕΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΙΝΑ, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΚΙΝΑ, ΘΙΒΕΤ 
ΠΤΗΣΕΙΣ  Αθήνα--Πεκίνο και Πεκίνο—Αθήνα, επίσης Πεκίνο-Γιτσανγκ  
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ  Με σύγχρονο, άνετο, κλιματιζόμενο πούλμαν σε κάποια τμήματα του ταξιδιού, 

με υπερταχύ τραίνα (τύπου Intercity) σε μεγάλες αποστάσεις, με τζηπ σε ορεινές 
περιοχές και  προαιρετικά τριήμερη κρουαζιέρα με ποταμόπλοιο στον Γιανγκ-
τσε 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ Σε ξενοδοχεία και ξενώνες ( lodge) 3*** και 4**** σε δίκλινα δωμάτια με 
πρωινό. Τρία βράδια σε κουκέτες (4κλινες) Α θέσης σε υπερταχύ τραίνα και ένα 
βράδυ σε παραδοσιακές σκηνές ( γιουρτες)  

ΚΟΣΤΟΣ  2.600 € (18 ημέρες) ή 3.600 (24 ημέρες  μαζί με την επέκταση του Θιβέτ)  Η τιμή 
θα οριστικοποιηθεί στις αρχές Μαΐου.  

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  Αεροπορικό εισιτήριο οικονομικής θέσεως μετ΄επιστροφής, φόρους 
αεροδρομίων, πτήση Πεκίνο-Γιντσουάν, όλες τις διανυκτερεύσεις (13) σε δίκλινο 
δωμάτιο με πρωινό, τις 3 διανυκτερεύσεις σε κουκέτες Α θέσης, 2 δείπνα, όλες 
τις μεταφορές με πούλμαν και τζιπ, οδηγούς βουνού όπου χρειαστεί, ξεναγήσεις, 
ταξιδιωτική ασφάλιση, φιλοδωρήματα, χάρτες και έντυπα και δυο αρχηγούς-
συνοδούς του ΕΟΣ Αθηνών. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Γεύματα και δείπνα, εισόδους σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και εθνικά 
πάρκα, συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες επιλογής (extreme sports, 
βαρκάδες, ιππασία, ποδηλασία, κρουαζιέρα, κλπ), διαφορά μονό κλινου, 
προσωπικά έξοδα, εξοδα βίζας. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ   Ταξιδιωτικό γραφείο ΜΕΛΙΚΟΚΗΣ ΤΟΥΡΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤ. Ελάχιστος 20 άτομα 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ   Στη γραμματεία του ΕΟΣ Αθηνών,  Λέκκα 23-25,  1ος όροφος,  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  τηλ. 210-3212355 5-8 μ.μ.,. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας που εξασφαλίζεται 

με τη πληρωμή προκαταβολής .Η πρώτη δόση  είναι 1.000 € μέχρι τις αρχές 
Απριλίου και το υπόλοιπο ποσό σε 2 δόσεις ακόμη. 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Θα γίνουν 3 ενημερωτικές συναντήσεις για καλύτερη πληροφόρηση και τη 
γνωριμία. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  Η 1η συνάντηση των συμμετεχόντων θα γίνει την Πέμπτη 14 Μαρτίου στις 7.30 
μ.μ. στα γραφεία του συλλόγου. 

                                           Το πρόγραμμα και γενικές πληροφορίες θα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του 
συλλόγου www.eosathinon.gr 

                                            Επίσης όσοι δηλώσουν συμμετοχή θα ενημερώνονται με e-mail για ότι νεώτερο 
προκύψει. 



ΕΜΒΟΛΙΑ Δεν είναι υποχρεωτικό κανένα εμβόλιο, δεν υπάρχουν επιδημίες. Γενικά 
ταξιδεύουμε σε ασφαλείς περιοχές (ερήμους, οροπέδια, κλπ.) 

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ  Πρέπει να είναι έγκυρο και να μην λήγει εντός του 2019. 
                                            Επίσης χρειάζεται και βίζα.  
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ Για να συμμετέχει κάποιος πρέπει να είναι μέλος του ΕΟΣ Αθηνών, η άλλου 

συλλόγου μέλους της Ομοσπονδίας η να γίνει μέλος. Για να γίνετε μέλη θα 
ενημερωθείτε από τη γραμματεία του ΕΟΣ Αθηνών. 

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Θα γίνουν 3 αναβάσεις, δύο σε κορυφές των 3000 μ. και μία σε κορυφή 4.000 μ., 
ημερήσιας διάρκειας. Επίσης για όσους ακολουθήσουν την επέκταση του Θιβέτ, 
θα υπάρξει ένα 2ημερο τρέκκινγκ στη περιοχή του Έβερεστ  μέχρι υψομέτρου 
5.700 μ. περίπου. 

EΠΙΛΟΓΕΣ                Κατά τις 3 πρώτες μέρες υπάρχουν δύο επιλογές  1) Τριήμερη κρουαζιέρα με 
ποταμόπλοιο στον Γιανγκ-τσε από το Γιτσανγκ ως το Τσονγκκινγκ με  

                                            επισκέψεις σε διάφορα αξιοθέατα  και στα 3 φαράγγια καθ οδόν και επι 
                                              πλέον κόστος, ή 2) Επίσκεψη και πεζοπορίες στο εντυπωσιακό Εθνικό Πάρκο 

Γουλινγκγιουαν, στην πόλη –μουσείο Φενγκχουανγκ και ανάβαση στο ιερό βουνό 
Φαντζινγκσαν. 

 

           
 

Ημερήσιο πρόγραμμα 
 

1η ημέρα 
Παρ. 9 Αυγ. 

Αναχώρηση το προηγούμενο βράδυ από Αθήνα και μέσω ενδιάμεσου σταθμού άφιξη στο Πεκίνο νωρίς το 
απόγευμα . Πτήση 11 ωρών. Εν συνεχεία εσωτερική πτήση 1,5 ώρας για                                      ΓΙΤΣΑΝΓΚ             

2η ημέρα 
Σαβ. 10 Αυγ. 

ΔΥΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ.1) Αρχή της 3ήμερης κρουαζιέρας στον Γιανγκ Τσε , το Μεγάλο Ποταμό. Επιβίβαση στο 
πλοίο και αναχώρηση. 2)Οδική επίσκεψη στο Φράγμα των τριών Φαραγγιών και μετά οδική διαδρομή ( 4 
ώρες, 300 χλμ.) για το καταπληκτικό Εθνικό Πάρκο ΓΟΥΛΙΝΓΚΓΙΟΥΑΝ( η αλλιώς ΤΖΑΝΓΚΤΖΙΑΤΖΙΕ). 
Πεζοπορία και επισκέψεις στα πανέμορφα τοπία του.                                                       ΤΖΑΝΓΚΤΖΙΑΤΖΙΕ       

3η ημέρα 
Κυρ.11 Αυγ. 

1) Συνέχεια της κρουαζιέρας. Διάσχιση των 3 φαραγγιών. 2) Διαδρομές, πεζοπορίες και επισκέψεις στα 
απόκοσμα φυσικά τοπία  και γεωλογικά φαινόμενα του μεγάλου εθνικού πάρκου                                                    
Γουλινγκγιουαν.                                                                                                                   ΤΖΑΝΓΚΤΖΙΑΤΖΙΕ 

4η ημέρα 
Δευ. 12 Αυγ. 

1) Τρίτη ημέρα της κρουαζιέρας, βαρκάδα και επίσκεψη ιστορικών χώρων.  2) Πρωινή οδική διαδρομή 2-3 
ωρών για την ιστορική πόλη μουσείο Φενγκχουανγκ.  Επίσκεψη, προαιρετική βαρκάδα στο ποτάμι και μετά 
οδικά ( 1 ώρα ) στο ιερό βουδιστικό βουνό Φαντζινγκ Σαν. Ανάβαση σε σκαλιστά μονοπάτια και βράχινες 
σκάλες, επίσκεψη βουδιστικών ναών . Το βράδυ μεταφορά στη γειτονική πόλη  Τονγκρεν, επιβίβαση στο 
τραίνο για τη νυχτερινή διαδρομή  8 ωρών για τοΤσονγκκινγκ.                                                       ΤΡΑΙΝΟ 

5η ημέρα 
Τρίτη 13 Αυγ. 

1)Άφιξη το πρωί στο Τσονγκκινγκ και τέλος της κρουαζιέρας . 2)Πρωινή άφιξη στο Τσονγκκινγκ, συνάντηση 
με το γκρουπ της κρουαζιέρας, και όλοι μαζί  σύντομη περιήγηση της πόλης με το πούλμαν. Συνέχεια για τους 
σκαλιστούς σε βράχια βουδιστικούς ναούς ΝΤΑΖΟΥ και μετά επίσκεψη των τεράστιων σκαλιστών σε βράχια 
αγαλμάτων του Βούδα στο ΛΕΣΑΝ, μνημείο της Ουνέσκο.                                                             ΕΜΕΪΣΑΝ 

6η ημέρα 
Τετ. 14 Αυγ. 

Ολοήμερη ανάβαση ( ή  επισκέψεις) στο ιερό βουδιστικό βουνό ΕΜΕΪΣΑΝ, ύψους 3000 μ., μνημείου της 
Ουνέσκο, με τα εντυπωσιακά μοναστήρια και ναούς σε κορυφές και γκρεμούς και τα σκαλιστά σε βράχια 
μονοπάτια. Το βράδυ συνέχεια (2ωρες, 150 χλμ) για τη πρωτεύουσα της επαρχίας Σετσουαν το          
                                                                                                                                                    ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ. 

7η ημέρα 
Πεμ. 15 Αυγ. 

Ολοήμερη ξενάγηση στα αξιοθέατα του Τσενγκντου , μιας όμορφης μεγαλούπολης με εντυπωσιακή αρχιτεκτο 
νική αλλά και αρχαίους ναούς και κήπους. Επίσκεψη σε καταφύγιο με πάντα.                        ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ 

8η ημέρα 
Παρ. 16 Αυγ. 

Πρωινή αναχώρηση για το Εθνικό Πάρκο ΧΟΥΑΝΓΚΛΟΝΓΚ, στα όρια Σετσουάν - Θιβέτ, ανάμεσα σε 
κορυφές 4.000 και 5.000 μ. ( 5 ώρες, 300 χλμ.), πεζοπορία και επισκέψεις στις λίμνες και τους καταρράχτες . 
                                                                                                                                                 ΧΟΥΑΝΓΚΛΟΝΓΚ                                              

9η ημέρα 
Σαβ. 17 Αυγ. 

Πρωινή αναχώρηση και διάσχιση μιας από τις πιο εντυπωσιακές περιοχές της Κίνας , ένα τμήμα του Θιβέτ, 
ανάμεσα σε αλπικές κορυφές, ψηλά οροπέδια, Θιβετιανά  παραδοσιακά χωριά και μοναστήρια. 
(6 ώρες,  400 χλμ).  Άφιξη στον ορεινό  καταυλισμό ΣΑΝΓΚΕ , στις στέππες (grasslands). Πεζοπορία και 
τουρ με τζηπ και άλογα. Διανυκτέρευση το βράδυ σε παραδοσιακές μογγολικές σκηνές γιουρτ.     ΣΑΝΓΚΕ                  



10η ημέρα 
Κυρ. 18 Αυγ. 

.Συνέχεια για τη κοντινή Θιβετιανή κωμόπολη Σιάχε και το μοναστήρι ΛΑΜΠΡΑΝΓΚ, το σημαντικότερο 
Θιβετιανό μοναστήρι εκτός Θιβέτ. Επίσκεψη της πόλης και συνέχεια  για το φράγμα του Κίτρινου Ποταμού  
ΛΙΟΥΤΖΙΑΣΙΑ και τις μοναδικές σπηλιές με Βουδιστική βραχογραφίες και γλυπτική ΜΠΙΓΚΛΙΝΓΚ ΣΙ 
ψηλά σε ένα φαράγγι ( 4 ώρες, 300 χλμ). Άφιξη το βράδυ στο                                                       ΛΑΝΤΖΟΟΥ                            

11η ημέρα 
Δευτ. 19 Αυγ. 

Ολοήμερη άνετη περιήγηση της εντυπωσιακής μεγαλούπολης με σύγχρονα και παραδοσιακά μνημεία. 
Προαιρετική πεζοπορία σε κοντινά βουνά.                                                                                     ΛΑΝΤΖΟΟΥ. 

12η ημέρα 
Τρίτη 20 Αυγ. 

Πρωινή αναχώρηση για το ΤΖΑΝΓΚΥΕ (3 ώρες). Άφιξη και οδικά επίσκεψη στο μοναδικό γεωλογικό πάρκο 
με τα χρωματιστά πετρώματα. Επιστροφή στο Τζανκυε και αργά το βράδυ επιβίβαση στο          ΤΡΑΙΝΟ 

13η ημέρα 
Τετ. 21 Αυγ. 

Άφιξη το πρωί στο ΝΤΟΥΝΧΟΥΑΝΓΚ στην έρημο του Τουρκεστάν, επίσκεψη του μνημείου της Ουνέσκο 
ΜΟΓΚΑΟ με τις βραχογραφίες και τις σπηλιές με Βουδιστικούς ναούς. Πεζοπορία και δραστηριότητες στην 
έρημο με τις μεγαλύτερες αμμοθίνες της Ασίας, επίσκεψη της παλιάς Ντουνχουάνγκ         ΝΤΟΥΝΧΟΥΑΝΓΚ  

14η ημέρα 
Πεμ. 22 Αυγ. 

 Πρωινή αναχώρηση με τραίνο (4 ώρες, 350 χλμ. ) για το ΤΖΙΑΓΙΟΥΓΚΟΥΑΝ . Επίσκεψη της πόλης, του 
φρούριου στα τελευταία όρια της Κίνας, του κρεμαστού Σινικού Τείχους, των βραχογραφιών και των τάφων. 
Το βράδυ επιβίβαση στο                                                                                                                       ΤΡΑΙΝΟ          

15η ημέρα 
Παρ. 23 Αυγ. 

Άφιξη το πρωί στο ΛΑΝΤΖΟΟΥ. Επίσκεψη των αξιοθέατων και με το τραίνο( 1,5 ώρες, 250 χλμ.) στο  
ΤΙΑΝΣΟΥΙ και το ΜΑΪΤΖΙΣΑΝ ένα σύμπλεγμα Βουδιστικών σπηλαίων και σκαλιστών αγαλμάτων πάνω σε 
απότομα βράχια  σε ένα εκπληκτικό φυσικό τοπίο. Συνέχεια με το τραίνο (2,5 ώρες, 400 χλμ.) για το   ΣΙΑΝ 

16η ημέρα 
Σαβ. 24 Αυγ. 

Ολοήμερη επίσκεψη της ιστορικής τουριστικής πόλης με τα τείχη και τα Μουσουλμανικά παζάρια. Επίσκεψη 
του μουσείου με τον Πήλινο Στρατό. Απογευματινή διαδρομή με το τραίνο (4,5 ώρες, 800 χλμ) για το                  
ΠΕΚΙΝΟ                                                                                                                                 

17η ημέρα 
Κυρ. 25 Αυγ. 

Επίσκεψη κάποιων από τα αξιοθέατα του Πεκίνου ( απαγορευμένη πόλη, πλατεία Τιανμεν, ναοί Τιανταν κλπ) 
Αργά το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο.                                                                                             ΠΤΗΣΗ 

18η ημέρα 
Δευτ. 26 Αυγ. 

Μέσω ενδιάμεσου προορισμού άφιξη το απόγευμα στην Αθήνα. 

 
Σημείωση: Εξαιτίας είτε βελτίωσης του προγράμματος πριν την αναχώρηση είτε απρόσμενων καταστάσεων 
κατά το ταξίδι, ενδέχεται να υπάρχουν μεταβολές στο πρόγραμμα κατά την κρίση των αρχηγών. 

 

Θιβέτ   2019 
Ημερήσιο Πρόγραμμα 

 
Πέμ. 22 Αυγ. Συνέχεια των επισκέψεων στα αξιοθέατα της Ντουνχουανγκ. Το μεσημέρι αναχώρηση με το 

                                    πούλμαν (7 ώρες , 500 χλμ.) για το Γκολμουντ. Επίσκεψη της πόλης και αργά το βράδυ επιβίβαση  
                                    στον Υπερθιβετιανό σιδηρόδρομο για το εκπληκτικό ταξίδι 1100 χλμ και 14 ωρών μέσα από 
                                    οροπέδια 5000 μ. , παγετώνων και βουνών 7000 μ. ως τη πρωτεύουσα του Θιβέτ Λάσσα    ΤΡΑΙΝΟ  

Παρ. 23 Αυγ. Άφιξη το μεσημέρι, ξεκούραση και επίσκεψη του ιστορικού κέντρου και του χώρου Μπαρκχορ  
                                                                                                                                                                                      ΛΑΣΣΑ 

Σάβ 24 Αυγ.  Ολοήμερη περιήγηση και ξενάγηση στην ιστορική πόλη, επίσκεψη του ανάκτορου του Δαλάϊ Λάμα 
                                   Ποτάλα και των μοναστηρίων Ντρεγκπουνγκ,  Σέρα και των ανακτόρων Νορμπουλίνγκα  ΛΑΣΣΑ 

Κυρ. 25 Αυγ. Αρχή του 4ήμερου γύρου στο εσωτερικό του Θιβέτ, στα απόκοσμα γαλήνια τοπία του, με θέα τις 
έως                κορυφές των Ιμαλαΐων 8000 μ. , επισκέψεις σε παραδοσιακά Θιβετιανά χωριά και ιστορικά μοναστήρια  
Τετ. 28 Αυγ.  (στο Ρονγκπουκ στους πρόποδες του Έβερεστ, 5000 μ. , το ψηλότερο του κόσμου), στις όμορφες ιστορι 

                                   κές πόλεις Ζιγκατσε και Γκυαντσε, σε κρυστάλλινες λίμνες , στον Βραχμαπούτρα και στην περιοχή 
                                   του Έβερεστ από τη βόρεια πλευρά και τη κατασκήνωση βάσης. Δυνατότητα  2ήμερου τρέκκινγκ  
                                   ως τα  5700 μ.                                                                                                                      ΓΚΟΝΓΚΑΡ 

Πέμ. 29 Αυγ. Πρωινή επίσκεψη της κοιτίδας του Θιβετιανού πολιτισμού Τσετανγκ και της ακρόπολής του. Το από 
                                    γευμα πτήση για το                                                                                                                     ΣΙΑΝ 

Παρ. 30 Αυγ. Ολοήμερη επίσκεψη του Σιαν και του Πήλινου Στρατού. Αργά το απόγευμα με το τραίνο ( 800 χλμ,  
                                    4,5 ώρες )  για το Πεκίνο                                                                                                     ΠΕΚΙΝΟ 

Σάβ. 31 Αυγ.  Επίσκεψη των σημαντικότερων αξιοθέατων του Πεκίνου. Πολύ αργά το βράδυ μεταφορά στο αερο 
                                  δρόμιο για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα                                                                ΠΤΗΣΗ                                                                                    

Κυρ. 1 Σεπτ.  Μέσω ενδιάμεσου προορισμού άφιξη στην Αθήνα το απόγευμα                                          ΤΕΛΟΣ 

Γενικές πληροφορίες 
 

            ΚΟΣΤΟΣ                                   1.000 € περίπου 
            ΠΤΗΣΕΙΣ                                 Λάσσα-Σιαν 



             
             
            ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ                          Με μικρο πουλμανάκι - βαν  και με τζηπ 
                                                               και με τον Υπερθιβετιανό σιδηρόδρομο 
            ΒΙΖΑ- ΕΜΒΟΛΙΑ                    Βίζα Κίνας, άδεια τρέκκινγκ (3 μήνες πριν) 
            Τι Περιλαμβάνει                      Τις προαναφερθείσες πτήσεις, φόρους αεροδρομίων, 
                                                               ξενοδοχεια 3-4*** με πρωινό, τις μεταφορές με βαν και 
                                                               τα τρανσφερ, τα τουρ  στη Λάσσα, Σιαν και Πεκίνο, 
                                                               ξεναγήσεις στους αρχαιολογικούς χώρους, ασφάλεια 
                                                               ζωής, φιλοδωρήματα, έντυπα, ένας αρχηγός του ΕΟΣ. 

            

 

 


