EKSKURZIJA NA KITAJSKO
Datum: 12.–26. april 2008
Okvirna cena: 1200 evrov (letalska karta Evropa–Šanghaj, Peking–Evropa, prenočišča (2posteljne ali 3- posteljne sobe s kopalnico), medkrajevni transport (vlaki), vstopnine za
oglede, turistična viza)
Udeleženci: študenti kateregakoli oddelka FF
Minimalno število udeležencev: 25
Letošnji fakultetni projekt, podprt tudi s strani Študentskega sveta Filozofske fakultete, je
dvotedenska ekskurzija na Kitajsko. Vodja projekta oz. organizatorica ekskurzije je
absolventka sinologije in sociologije kulture, ki vas na njej »domačem terenu« pelje tudi tja,
kamor turistične agencije ne upajo. Vsi, ki vas navdušuje Kitajska, njena kultura in zgodovina,
ste vabljeni, da se za štirinajst dni preselite v popolnoma drug svet, ki vas ne bo pustil
ravnodušne…
Okvirni načrt ekskurzije
12. 4. – polet iz LJ ali okoliškega letališča proti Šanghaju
13. 4. – pristanek, namestitev v hotelu, večerni sprehod po Bundu, če bo čas ogled nočne
panorame z 88. nadstropja stolpa Jin Mao Dasha
14. 4. - ogled vrtov Yu Yuan, sprehod po mestu, nakupovanje
15. 4. – ogled templja žadastega Bude, prosto
16. 4. – z vlakom v Hangzhou, namestitev v hotelu, čaj ob jezeru Xihu, prosto
17. 4. - z vlakom v Nanjing, namestitev v hotelu, večerni sprehod ob reki Qinhuai
18. 4. – ogled mestnega obzidja, jezero Mochou, Nanjing Massacre Memorial Hall
19. 4. – jezero Xuanwu, sončni zahod na velikem mostu čez Dolgo reko
20. 4. – z vlakom v Suzhou (kitajske »Benetke«), namestitev v hotelu, sprehod po kanalih in
mostičkih (UNESCO World Heritage Site)
21. 4. – z vlakom do vznožja gore Taishan, namestitev v hotelu
22. 4. – zgodaj zjutraj vzpon na daoistično sveto goro Taishan (obstaja tudi gondola), zvečer
spust
23. 4. – vlak v Peking, namestitev v hotelu, sprehod po starem delu mesta do Trga nebeškega
miru
24. 4. – ogled Poletne palače, Prepovedanega mesta
25. 4. – Kitajski zid, nakupovanje
26. 4. – še zadnje nakupovanje, polet domov
Načrt še ni izpopolnjen, zato lahko pride do manjših sprememb v programu.

Prijave do srede, 5. 3. 2008, na e-mail naslov kitajska.ssff@gmail.com.
Prijava naj vsebuje IME, PRIIMEK, ROJ. DATUM, LETNIK IN SMER ŠTUDIJA TER TELEFONSKO
ŠTEVILKO. Na zgornji e-mail naslov se lahko obrnete tudi z vprašanji o podrobnostih
ekskurzije.
Prijavljeni morajo plačati 100 evrov akontacije (ta denar je vštet v predvideno ceno
ekskurzije, uporabi se za rezervacijo letalske karte in pridobitev vize; v primeru odpovedi
ekskurzije se udeležencu znesek v celoti povrne).
Pobiranje akontacij v prostorih študentske svetovalnice (prizidek FF, pisarna nasproti K16)
po naslednjem urniku:
Sreda, 5. 3. 2008
Četrtek, 6. 3. 2008
Petek, 7. 3. 2008

11.00 – 13.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00

