
Taijiquan & qigong Potovanje po Kitajski 2017  = Okvirni program = 

9.7. 2017 (nedelja)  Let iz Ljubljane ali Zagreba preko Dunaja na Kitajsko 

北京 Beijing (Peking), prestolnica z največjo svetovno kulturno dediščino 

10.-14.7.2016 (ponedeljek-petek):   

 王府井,夜市 Sprehod po najbolj znani trgovski ulici Wangfujing // Nočna tržnica s stojnicami hrane – raj 

za vse, ki si želijo poskusiti tudi kaj izredno nenavadnega;  

 国家大剧院 Veliko narodno gledališče – edina sodobna zgradba v centru;  

 天安门广场 Tian'an men (Trg nebeškega miru)  – Mao Zedongov mavzolej; prostor dvigovanja in 

spuščanja državne zastave; Vseljudski kongres; Nacionalni muzej; 

 长城 izlet na Kitajski zid (8851.8 km)  

 颐和园 Yiheyuan (Cesarjeva poletna palača - kraj poletnega umika pred vročino) 

 天坛 Nebeški tempelj – največji kompleks namenjen molitvam cesarjev Nebu za dobro letino 

 故宫博物院 Gugong (Prepovedano mesto) - ' izlet v domovanje 24 cesarjev ' 

 景山公园 Cesarski park Jingshan in panoramski ogled na Prepovedano mesto in mesto Beijing  

 鸟巢,水立方 Olimpijska objekta: Ptičje gnezdo, Vodna kocka,…  

 公园晨练 Jutranja taijiquan in qigong vaja v parku  

 北京西客站,  Odhod vlaka z mehkim ležiščem na Wudang   

15. – 19.7.2017 (sobota – sreda),  

武当山 Gorovje Wudang – sveta daoistična gora s starodavno arhitekturo in zibelka tradicionalnih kitajskih 

notranjih veščin 

 南岩 Ogled in obisk palače Nanyan (daoistično prerokovanje, razstava o Yijingu -Knjiga premen, 

pokušina in nakup zeliščnih čajev,…) 

 紫霄宫 Ogled in obisk palače Zixiao (dvorana 60 letnega ciklusa, dvorana sreče in dolgega življenja, 

razstava daoističnih spisov, kip žadastega cesarja, vrhovnega gospodarja daoističnih bogov, dvorana 

zmaja in tigra, .....)  

 Predstava notranjih borilnih Wudang veščin, sprehod v neokrnjeni naravi in bližnje srečanje z opicami 

 太子坡 Prinčevo pobočje, stavba za hranjenje spisov, daoistična študijska dvorana, stavba petih oblakov, 

razstava starodavnih daoističnih umetnosti negovanja zdravja 

 金顶 Vzpon z gondolo na najvišji vrh gore Wudang Tianzhu (1612 m) (dvorana sreče, dvorana vseh 

bogov, palača harmonije, zlati tempelj, ...), čajna plantaža, pokušina čajev zelišč z WDS 

 火车站 Jutranja in večerna vadba taijiquan-a in qigong-a  

20.- 24.7.2017 (četrtek-ponedeljek)   

杭州 Hangzhou–mesto zelenega čaja in »raj na zemlji« 

上海 Shanghai - vodilno kitajsko velemesto in  

苏州 Suzhou - 2500 letno mesto slovi po čudovitih vrtovih, svili in lepih ženskah 

 茶叶博物馆, 龙井村 Obisk kitajskega muzeja čaja // Ogled plantaže čajnih grmičkov 

 雷峰塔 Vzpon do znamenite pagode s katere je lep razgled na celotno jezero 

 湖滨喷泉 Sprehod in čaj ob jezeru v mesečini in glasbena fontana ob jezeru 

 三潭印月 Vožnja z ladjico po Zahodnem jezeru in obisk otočka 

 西湖边晨练, Jutranja vaja ob jezeru v družbi ljubiteljev kulturnih aktivnosti domačinov 

 高铁去上海 s hitrim vlakom preko dežele rib in riža do Shanghaija 

 外滩, Sprehod vzdolž reke Huangpu in ogled stare evropske in moderne arhitekture  

 苏州 Izlet v Suzhou. Sprehod po mestecu kanalov 'vzhodne Benetke' 

 豫园南京路 Staro mestno jedro Yuyuan – stara trgovska četrt z množico trgovinic, stare rokodelske 

veščine, cikcakasti most, … // Sprehod po najbolj živahni trgovski cesti Nanjing med neizmerno pisano 

množico Kitajcev in tujcev 

 浦东机场 na letališče Shanghai-Pudong in polet preko Dunaja v Ljubljano ali Zagreb. 

 


