	
  
	
  

QIGONG RESA
TILL
BEIDAIHE, KINA 2016

EN KULTURELL RESA MED
HÄLSOKÄLLAN – PERNILLA HOLMSTEN
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

22 AUGUSTI – 9 SEPTEMBER 2016
19 dagar lång resa med avresa från Stockholm.

	
  
  
  

Det finns ingen plats som Kina om du vill lära dig
Qigong och Taiji Quan.
Du är i centrum av dessa uråldriga metoder.

Våra Kinaresor tar dig till hjärtat av Medicinsk Qigong och Tai Ji Quan och till
hjärtat av den kinesiska kulturen. Vi reser i forntida Kina, möter underbara
lärare och upplever en del av deras värld. Förutom att lära oss Medicinsk
Qigong och Tai Ji Quan får vi njuta av den traditionella konsten att dricka te,
uppleva flera kulturella sevärdheter, prova på Traditionell fotmassage och
andra kinesiska medicinska behandlingar för den som vill.
Den 22 augusti 2016 genomför vi ännu en Qigong resa till Beidaihe Medical
Qigong Rehabilitation Hospital, Beidaihe, för att träna Medicinsk Qigong och
Tai Ji Quan. Vi kommer även att besöka Beijing och dess sevärdheter.

Beidaihe är vackert beläget i en stor bukt vi gula havet, berömt för sina
badstränder, som inbjuder till sol och bad. Qigong Centret ligger ca 150 m
från stranden och vi tränar utomhus i skuggan från pinjeträden. Vi bor i
luftkonditionerade rum med toalett och dusch.

	
  

	
  

	
  

Här kommer vi att stanna under tiden 23 augusti tom 3 september för att
studera Nei Yang Gong under Dr. Liu Yafei och Ms. Zhou Li samt Tai Ji Quan
under Master Feng Yi Jian och Dr. Xiao Yuande. Träningen kommer att bestå
av 1 timme TaiJi Quan och 2 timmar Nei Yang gong per dag samt 1 timme
Quiet Qigong.

När vi inte tränar finns det tid att upptäcka Beidaihe med bad, shopping mm.
Det finns även möjlighet att hyra cykel. Vi kommer under perioden att ha 1
stycken ledig dag då vi kan göra en utflykt till ”Longevity Mountain” eller ”Lao
Long Tou”. Longevity Mountain är en mycket vacker utflykt i bergen där vi kan
beskåda de största medicinska männen uthuggna i berget. Lao Long
Tou ”Old Dragons Head” är murens början, formad som ett drakhuvud, vid
havet för att sedan slingra sig in genom landet som beskydd.

	
  

	
  

Det kommer att finnas möjlighet att ta Medicinska Qigongbehandlingar av Dr
Feng Yi Jian och akupunkturbehandlingar av Dr. Xiao Yuande. Tuina (kinesisk
massage) ges också på centret.

	
  

	
  
Efter 12 härliga dagar i Beidaihe åker vi till Beijing där vi har 4 dagar med
utflykter (Den kinsesiska muren, Förbjudna staden, Sommarpalatset,
Himmelens tempel, Andarnas väg mm.) och KungFu show på kvällen. Vi
kommer att ha 1 dag till shopping och övrigt vi vill göra på egen hand.

Program Qigongresa 2016
22/8

Avresa från Arlanda med Air China till Beijing kl 19.10

23/8

Ankomst i Beijing kl 09.40. Transfer vidare till Beidaihe.

24/8 – 3/9 Träning av Medicinsk Qigong och TaiJi Quan på Centret i Beidaihe.
Frukost och lunch ingår alla dagar. Utflykt 1 dag.
4/9

Vi åker tåg från Beidaihe till Beijing och på stationen i Beijing möts
vi av en svensktalande guide. Vi åker direkt vidare till Himmelska
Fridens Torg och Förbjudna Staden där guiden visar oss runt och
berättar om Dessa historiska platser. Vi åker sedan till hotellet,
Howard Johnson Paragon Hotel 4*, centralt beläget vid Beijing
Railway Station, för incheckning och därefter äter vi middag
tillsammans.
Lunch och middag ingår.

	
  

5/9

Dagen börjar med ett besök till Himmelens Tempel. Här får vi tid att
både se de vackra byggnaderna och för att utöva Qigong i det
vackra tempelområdet. Vi åker vidare till Hutongerna, Beijings
gamla kvarter, där vi får en tur rund de gamla gränderna i varsin
Rickshaw.

	
  
Lunch äter vi hos en lokal familj innan vi fortsätter för att se
Trumtornet. På kvällen avnjuter vi en färgstark Kung Fu Show.
Lunch och middag ingår.

	
  

	
  

6/9

Idag gör vi en dagsutflykt till den Kinesiska Muren vid Mutianyu, en
av de bästa platserna att se muren vid. Här vandrar vi runt i vår
egen takt innan det är dags att återvända till staden. Väl tillbaka
besöker vi ett tehus för att prova olika kinesiska teer.
Lunch och middag ingår.

	
  

	
  
7/9

Dagen börjar med ett besök till Minggravarna som ligger en bit
utanför staden. I närheten av dem ligger även Andarnas Väg som
vi också ser. På eftermiddagen besöker vi sedan Sommarpalatset,
kejsarens sommarresidens. Dagen avslutas med en god middag
bestående av Pekinganka.
Lunch och middag ingår.

	
  

8/9

Ledig dag för egna aktiviteter.

9/9

Transfer till flygplatsen på förmiddagen och vi flyger hem med Air
China som avgår mot Arlanda 13.50. Landar gör vi 17.20 lokal
svensk tid.

PRAKTISK INFORMATION
I resan ingår:
•

Flyg tur och retur Stockholm – Beijing med Air China (ekonomiklass)
inklusive mat på flyget. Transfer till Beidaihe.

•

I Beidaihe ingår förutom träningsavgift, frukost och lunch samt utflykt 1
stycken dag.

•

Certifikat på genomförd träning från Hebei Medical Qigong Hospital.

•

Tåg från Beidaihe – Beijing i 2:a klass

•

Boende enligt program på Howard Johnson Paragon Hotel, inklusive
frukost. Utflyktspaketet i Beijing med gemensamma måltider enligt
program.

•

Svensktalande guide i Beijing enligt program.

•

Visum

I resan ingår ej:
•

Dricks till chaufförer och guider.

Priset för detta är: Tränande 25.800 kronor med del i dubbelrum. Icke
tränande 21.300 kronor. Enkelrumstillägg 4.850 kronor.
Reservation för prisförändringar

Anmälan senast 2016-05-30 genom inbetalning av handpenning á 2.000 kr till
Bg 5515-6541 samt kopia av pass och fullständiga adressuppgifter.
Slutbetalning senast 2016-07-15.

Reservation för ändringar gällande flygskatter och flygpriser, valutaförändringar samt
eventuellt höjda bränslekostnader.
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