Za úplným zatměním Slunce do Číny 2009
Všeobecné informace
Čínská lidová republika ZHONGHUA RENMIN GONGHEGUO [Čung-chua žen-min kung-che-kuo]
Hlavní město:

BEIJING [Peking]

Rozloha:

9 596 960 km2

Počet obyvatel:

cca 1,3 miliardy

Oficiální jazyk:

Čínština

Státní zřízení:

republika

Hlavní náboženství:

Buddhismus, Islám, Konfucianismus, Taoismus, Křesťanství

Zastupitelské úřady ČR
SHANGHAI [Šanghaj]
Generální konzulát ČR v Šanghaji
Consulate General of the Czech Republic in Shanghai
Room 808, New Town Center
83 Loushanguan Rd.
Shanghai 200336
telefon: 0086-21-62369925 až 6
fax: 0086-21-62369920
e-mail: shanghai@embassy.mzv.cz
www.mfa.cz/shanghai
Generální konzulát se nachází v blízkosti hotelů Sheraton a Renaissance v městském obvodě Hongqiao.
BEIJING [Peking]
Velvyslanectví ČR v Pekingu
Embassy of the Czech Republic in Beijing
2 Ritan Lu, Jianguomenwai
100 600 Beijing
telefon : 0086-10-8532 9500
fax : 0086-10-6532 5653
e-mail: beijing@embassy.mzv.cz
www.mfa.cz/beijing
Velvyslanectví se nachází v centru Pekingu v blízkosti hlavní komunikační tepny Jianguomenwai (naproti
hotelu St. Regis). Od mezinárodního pekingského letiště je vzdáleno cca 30 km. Mapka umístění je k dispozici
na www.mfa.cz/beijing. Nejrychlejším a nejspolehlivějším dopravním prostředkem z/na letiště jsou vozidla
taxislužby (nástupní taxa 10 CNY, která platí na první tři km, každý další km pak stojí 2 CNY/km. Cena je
vyznačena na samolepce umístěné na okénku zadních dveří vozidla.).
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Časové pásmo UT+8, tj. +6 h vůči našemu letnímu času.
Měna
1 Renminbi / CNY (yuan) =10 jiao = 100 fen [žen-min-pi / jüan / ťiao / fen]
1 CNY = 2,30 Kč (04.2008)
Obvyklá prodejní doba: po – ne 08:00 – 20:00
Obvyklá pracovní doba: po – pá 08:30 – 17:00
Polední pauza: cca 11:30 – 14:00
Bezpečnost
ČLR je obecně relativně bezpečnou zemí, i když se situace v poslední době zřetelně zhoršuje. Nejčastější
formou trestné činnosti vůči cizincům jsou krádeže peněz, dokladů a cenných předmětů. Další informace
na www.mzv.cz.
Omezení pro kabinová zavazadla
Cestující na linkách odlétajících z letišť v ČLR nesmí dopravovat v kabinovém zavazadle žádné nápoje a
tekutiny kromě těch, které byly zakoupeny v letištních obchodech a náležitě zabaleny. Kabinová zavazadla dále
nesmí obsahovat nože, nůžky (na nehty), zapalovače a další nebezpečné předměty.
Vyvážet ze země je zakázáno:
•

zbraně, munici a výbušniny

•

radio-vysílačky a jejich hlavní části

•

čínskou měnu v hotovosti a cenných papírech

•

materiály všeho druhu, které by mohly poškodit čínskou politiku, ekonomiku, kulturu nebo etiku

•

vzácné tiskoviny o čínských revolučních dějinách, historii a kultuře, které nejsou volně prodejné

•

vzácné živočichy a rostliny včetně semen.

Zdravotní doporučení
Pít pouze balenou nebo převařenou vodu. Zmrzlině nebo ledu v nápojích se nevyhnete, ale vybírejte si větší
(lépe vybavené) podniky. Vzhledem ke klimatickým podmínkám (teploty 30 až 35oC a relativní vlhkost cca
95%) je nutné dodržovat pitný režim. Vhodné oblečení: lehké, vzdušné, dobře sající pot.
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Stručný přehled dynastií a republik
XIA [Sia]:

cca 21. až 16. stol.př.n.l. Založení první dědičné dynastie; výroba hedvábí; kalendář;
písmo.

SHANG [Šang]:

cca 16. až 11. stol.př.n.l. Lití bronzu; věštební kosti.

ZHOU [Čou]:

11. až 5. stol.př.n.l. Podpora a rozvoj malířství, hrnčířské výroby a matematiky.

Období Jar a podzimů:

770 př.n.l. až 476 př.n.l. Konfucius: dobrotivost, spravedlnost, správné chování,
moudrost, spolehlivost, ústa k předkům a dodržování rituálů.

Období válčících států:

457 př.n.l. až 221 př.n.l. Námořní kompas, nářadí a nástroje ze železa.

QIN [Čchin]:

221 až 206 př.n.l. Výstavba Velké zdi; normalizace měr a vah; Terakotová armáda.

HAN [Chan]:

206 př.n.l. až 220 n.l. Příchod buddhistického učení; vynález papíru; akupunktura.
„Hedvábná cesta“ – obchodní a kulturní styky s Římskou říší.

Období tří říší:

220 až 265. Rozdělení velké Čínské říše: WEI, WU, SHU; v jižní Číně se rozšiřuje
pití čaje.

JIN [Ťin]:

265 až 420. Kočovné kmeny ničí chrámy, paláce a knihovny v LUOYANG [Luojang].

Jižní a Severní dynastie:

420 až 589. Budování jeskyň v DATONG [Ta-tchung]; hlavním městem se opět
stává NANJING [Nanking]. Vpád Hunů a Turků.

SUI [Suej]:

589 až 618. Vynález knihtisku; zahájeny stavební práce na „Císařském kanálu“.

TANG [Tchang]:

618 až 907. Vynález střelného prachu; vznik konfuciánského byrokratismu.
Putování mnicha Süan-canga („Tripitaka“). Vrchol čínského umění a literatury.

Období pěti dynastií:

907 až 960. Zavedení peněžního hospodářství přispívá k rychlé obchodní expanzi.

SONG [Sung]:

960 ař 1280. Knihtisk pohyblivými literami; papírové peníze; zdokonalení výroby
jemného porcelánu; magnetický kompas.

YUAN [Jüan]:

1280 až 1368. Mongolská dynastie. Marco Polo ve službách Kublajchána (vnuk
Čingischána); první atlas světa.

MING [Ming]:

1368 až 1644. Výstavba císařského paláce „Zakázaného města“ v BEIJING
[Peking]. Plavby admirála Čeng Che („1421“). Začátek politiky izolacionismu.

QING [Čching]:

1644 až 1911. Mandžuská dynastie. Velká povstání (Tchaj-pchingské, Boxerské);
opiové války; úpadek císařské říše. Etničtí Číňané nuceni nosit cop.

Čínská republika:

1911 až 1949. Prvním čínským prezidentem Dr.Sunjatsen – „Tři základní principy“
(národně osvobozenecký nacionalismus, demokracie, sociální spravedlnost).

Čínská lidová republika:

od r. 1949. Mao Ce-tung – politika „Velkého skoku“, „Velká proletářská kulturní
revoluce“. Po r. 1976 Teng Siao-pching – pragmatické reformy, otevírání se zbytku
světa, všestranná modernizace a ekonomický růst. Vlastní kosmický výzkum včetně
pilotovaných letů (první kosmonaut Jang Li-wej r. 2003).

Čína nebo-li „Říše středu“ (staří Číňané rozlišovali pět světových stran: sever, jih, západ, východ a střed) byla
po většinu lidských dějin materiálně i kulturně nejrozvinutějším a nejcivilizovanějším centrem naší planety –
s výjimkou nemnoha "přestávek" z nichž ta časově poslední právě končí...
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Výslovnost oficiální transkripce čínských znaků do latinky zvané PINYIN [pchin-jin] – kompletní převodní
tabulky lze nalézt např. na www.lib.cas.cz/space.40/PCHINJIN/CINAP.HTM.
písmeno
AI
B
C
CI
CH
CHI
D
EI
G
H
IAN
IU
J
JU
K
ONG
P

výslovnost
aj
p
cch
cch'
čch
čch'
t
ej
k
ch
ien
iou
ť
ťü
kch
ung
pch

písmeno
Q
QU
R
RI
SI
SH
SHI
T
UI
X
XU
Y
YU
Z
ZI
ZH
ZHI
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výslovnost
čch
čchü
ž
ž'
s'
š
š'
tch
uej
s
sü
j, ji
jü
c
c'
č
č'

„I ta nejdelší cesta začíní prvním krokem“

Program expedice
st 15.7. Praha–Ruzyně, Terminál 2 odlet v 11:30. Doba letu je cca 2h20min, čas. posun +1h, přílet
do Helsinek (Finsko) ve 14:50 místního času.
Odlet z Helsinek v 17:10, doba letu je cca 9h, čas. posun +5h, přílet do Šanghaje v 07:10
místního času.
čt 16.7. Přiletíme do nejlidnatějšího a nejrozlehlejšího města světa, do 14ti milionové SHANGHAI [Šanghaj].
Doprava do města magnet. vlakem Maglev (v provozu 07:00 až 21:00), max. cestovní rychlost
430 km/h.
Ubytování (2N).
SHANGHAI [Šang-chaj / Šanghaj]
pá 17.7. / 1.den Snídaně.
Procházka po nábřeží ZHONGSHAN LU [Čung-šan Lu] (dříve „Bund“), známého jako
„muzeum světové architektury“. Tato významná část Šanghaje obsahuje 52 budov ve stylu
gotiky, baroka a čínské i západní architektury. Na protějším břehu zahlédneme panorama
nejmodernější šanghajské čtvrti PUDONG [Pchu-tung] s nejvyšší čínskou stavbu: 468 m
vysokou televizní věží „Perla Východu“
„Zahrada pohody“ YUYUAN [Jü-jüan] přes 400 let stará „krajina ve městě“ pro to, jak téměř
dokonale uchovává starobylý styl zahrad povodí řeky CHANG JIANG [Čchang-ťiang]
(ve zbytku světa známější jako řeka YANGZIJIANG [Jang-c’-ťiang]) s harmonií prázdnoty a
plnosti, kontrastem velkého a malého, vysokého a nízkého, vše v dokonale vyvážené jednotě.
Dále uvidíme čajovnu HUXIN TING [Chu-sin Tching] z dynastie Ming, vybudovanou
na kůlech nad vodní hladinou.
Navštívíme chrám „Nefritového Buddhy“ YUFO SI [Jü-fo-s'] postavený r. 1882 pro dvě sochy
Buddhy z bílého nefritu, vysoké 2 m.
Procházka Východní Nankingskou třídou NANJING DONG LU [Nan-ťing Tung Lu] plnou
obchodů pro turisty.
Večer vystoupení artistů.
Večeře.

čajovna v zahradě YUYUAN
so 18.7. / 2.den

Císařský kanál

věž Perla Východu

Snídaně.
Dopoledne prohlídka Šanghajského muzea SHANGHAI BOWUGUAN [Šang-chaj Po-wukuan] starého čínského umění. Založeno r. 1952 na Západní Nankingské třídě
NANJING XI LU [Nan-ťing Si Lu] a roku 1990 přestěhováno do vhodnější lokality
na Lidovém náměstí RENMIN GUANGCHANG [Žen-min Kuang-čchang]. Sbírky obsahující
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přes 120 000 exponátů, jsou proslulé zejména předměty z bronzu, keramikou, malbami a
kaligrafií.
Odpoledne autobusem do města SUZHOU [Su-čou] na „Císařském kanálu“ DAYUNHE [Tajün-che], stavbě svým rozsahem a významem plně srovnatelné s čínskou „Dlouhou zdí“.
Po příjezdu prohlídka parku HUQIU [Chu-čchiou] „Tygří vrch“ jedné z hlavních atrakcí
města. Stojí zde poslední útulek HE LU [Che Lu], vládce království Wu, který dle legendy
založil SUZHOU. Název „Tygří vrch“ získal poté, co byl spatřen tygr ležící na Che Luově
hrobce.
Večeře, ubytování (1N).
SUZHOU [Su-čou]
ne 19.7. / 3.den Snídaně.
Prohlídka zahrady „Mistra rybářských sítí“ WANGSHI YUAN [Wang-š’ Jüan] – maličká
zahrada založená ve 12. století a obnovená v 18. století jako součást sídla vysokého státního
úředníka ve výslužbě.
„Císařský kanál“ DAYUNHE [Ta-jün-che] nazývaný též „Velký průplav“ – celkovou délkou
1 794 km je nejdelším umělým vodním tokem na světě. Spojuje města BEIJING [Peking]
na severu s HANGZHOU [Chang-čou] na jihu a propojuje pět velkých řek. Systém zdymadel,
vyrovnávajících výšku hladiny, předběhl Evropu o 400 let.
Továrna na výrobu hedvábí – čínské hedvábí, a su-čouské zvláště, je stejně proslulé jako
čínské zahrady. Elegantní, příjemné a krásné čínské hedvábí ze SUZHOU patří mezi
nejúžasnější tradiční čínské umělecké výtvory a poklady moderní doby.
Po prohlídce odjezd autobusem do „jižního hlavního města“ NANJING [Nanking].
Večeře, ubytování (2N).

hvězdárna NANJING

klasická zahrada v SUZHOU

pohoří HUANGSHAN

NANJING [Nan-ťing / Nanking]
po 20.7. / 4.den Snídaně.
Prohlídka mauzolea ZHONGSHAN LING [Čung-šan Ling] prvního čínského prezidenta
Dr.Sunjatsena. Areál zabírající plochu přes 133 ha na východním předměstí je tradičně
obrácený k jihu. Byl postaven r. 1929. Stavba je kombinací západních a čínských
architektonických stylů. Katafalk vytvořil český sochař B. Kočí.
Prohlídka historické hvězdárny v „Purpurových horách“ ZIJIN SHAN [C‘-ťin šan] patřící
Čínské akademii věd, postavené na třetím vrcholu hory ZIJIN východně od okraje Nankingu,
267 m n.m.v., souřadnice E118o49' N32o04'. Hvězdárna se začala stavět r. 1929 a do provozu
byla uvedena r. 1934.
Brána ZHONGHUA MEN [Čung-chua Men] – Jižní městská brána Nankingu, známá jako
brána JUBAO [Ťü-pao]. Postavena za dynatie Ming, je největší historickou branou s plochou
přes 15 000 m2, je to v podstatě samostatná pevnost. Městské hradby Nankingu jsou nejdelší
na světě: 33,5 km.
Večeře.
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út 21.7. / 5.den

Snídaně.
Autobusový přesun (cca 6 h) do pohoří DABIE SHAN [Ta-pie šan]. Vyhledání pozorovací
lokality, příprava pozorování. (Doporučuje se oběd do balíčku s sebou.)
Večeře, ubytování (2N).

DABIE SHAN [Ta-pie šan]
st 22.7. / 6.den Snídaně.
V 9:30 místního času nastane dlouho očekávané zatmění, zde v délce 5min 40s.
Zbytek dne horská tůra nejkrásnějšími přírodními scenériemi, oběd cestou. Uvidíme
„Nefritový štít“ YUFENG [Jü-feng], vodopád a „Rajský štít“ TIANTANGDING [Tchientchang-ting] – hlavní horu pohoří DABIE SHAN [Ta-pie šan], hory a štíty, bambusové háje a
stromy, vodopády a typické skály roztroušené v okolí. Na vrcholu hory ve výšce 1 729 m
n.m.v. se nachází „Nebeské jezero“.
Večeře.

čt 23.7. / 7.den

Snídaně.
Dopoledne prohlídka „Velkého kaňonu bílého koně“ – první tok řeky YANGZIJIANG [Jangc’-ťiang] – XiaLao se nachází v provincii HUBEI [Chu-pej]. Je to jeden z deseti kaňonů
v Číně, za nimiž stojí za to se vypravit. Přírodní krásy kaňonu spočívají v jezírkách a tůních
různé velikosti a v rozličných vodopádech.
Autobusem do města WUHAN [Wu-chan] (cca 2 h), odtud letadlem do historického hlavního
města jedenácti dynastií XI'AN [Si-an]. XI'AN [Si-an] byl výchozím bodem „Hedvábné
cesty“, což mu na dlouhou dobu zajistilo pozici nejokázalejšího a nejbohatšího města světa.
Pro milovníky historie je město i jeho okolí skutečnou pokladnicí.
Večeře, ubytování (3N).
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XI'AN [Si-an]
pá 24.7. / 8.den Snídaně.
Prohlídka „terakotové armády“ – objekt je na seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO. Terakotová armáda střeží hrobku prvního čínského císaře Čchin Š-chuang-ti,
zakladatele dynastie QIN [Čchin] vládnoucí v letech 221 až 206 př.n.l., který sjednotil
rozdrobené čínské státy. Rozsah terakotové armády je vskutku impozantní: 6 900 vojáků, 472
koní, 89 válečných vozů – vše v životní velikosti a současně každý voják či kůň
s individuálními rysy, zřetelně ho oddělujícími od všech ostatních. Archeologický průzkum
této lokality stále probíhá... Samotná hrobka císaře ještě objevena nebyla. Podle historických
záznamů sepsaných sto let po pohřbu zde 36 roků pracovalo 700 000 dělníků, aby vytvořili
císařské podzemní město: na stropě centrální krypty bylo nebe s perlami místo hvězd a
na podlaze v bronzu vyvedená geografická podoba země, moře a řeky byly vytvořeny rtutí.
V okolní půdě byla skutečně zjištěna abnornálně vysoká koncentrace rtuti.
Muzeum BANPO [Pan-pcho] – vykopávky typické neolitické vesnice matriarchálního
společenství z doby před 6 700 roky. Je to jedno z významných národních kulturních dědictví
minulosti.
Velká pagoda Divokých husí DAYAN TA [Ta-jen Tcha] – je součástí chrámového komplexu
DACI'EN SI [Ta-cch’-en S’] „Chrám půvabu“, 4 km od středu města. Je to jeden z městských
nejrázovitějších a nejnápadnějších orientačních bodů, možná nejkrásnější stavba v dnešním Sianu. Pagoda původně sloužila k uložení posvátných buddhistických spisů, které sem
za dynastie Tchang r. 645 přivezl a později přeložil čínský učenec a mnich Süan-cang,
pověřený císařem. Zlidovělý příběh putování mnicha Süan-canga „Tripitaky“ jistě znáte
ze seriálu „Opičí král“ – zfilmované verze knihy „Putování na Západ“ XIYOUJI [Si-jou-ťi].
Večeře.
so 25.7. / 9.den

Snídaně.
08:30 odjezd z hotelu na celodenní výlet na posvátnou taoistickou horu HUASHAN [Chuašan] „Květinovou horu“ s pěti vrcholky („okvětními plátky“), 2160 m n.m.v.
10:30 příjezd na úpatí HUASHAN [Chua-šan] a výjezd pod severní (tj. nižší) vrchol lanovkou.
11:00 výstup na severní vrchol a prohlídka krajiny (oběd v krabici s sebou).
16:00 sestup pod severní vrchol, lanovkou dolů a návrat do XI’AN [Si-an].
Večeře.

ne 26.7. / 10.den Snídaně.
Dopolední prohlídka historických městských hradeb, jejichž délka dosahuje 14 km. Postaveny
v počátečním období dynastie Ming na základech císařského města CHANG’AN [Čchang-an]
„Trvalý mír“ dynastie TANG [Tchang]. Velkolepé grandiózní městské hradby jsou symbolem
velkého významu a slavné historie a kultury města XI’AN [Si-an].
Odpoledne přelet do centra čínského uhelného průmyslu do města DATONG [Ta-tchung]
u hranice s autonomní oblastí Vnitřní Mongolsko.
Večeře, ubytování (1N).

terakotová armáda
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DATONG [Ta-tchung]
po 27.7. / 11.den Snídaně.
Prohlídka jeskynních chrámů YUNGANG [Jün-kang] – jeskyně „Tisíce Buddhů“. 53 jeskyní
obsahuje asi 1000 výklenků s asi 51 000 sochami z let 453 až 525. Poklady nalezené
v umělých jeskyních spojují tradiční čínské umělecké formy s cizími vlivy, zejména řeckými,
perskými a indickými. Zdejší sochy jsou proslulé svými energickými rysy a pestrostí
provedení: od nejmenších pouze 2 cm vysokých až po nejvyššího 17 m vysokého „Sedícího
Buddhy“. Ten, obklopen množstvím malých Buddhů, je v jeskyni č. 5 nazývané Velká
Buddhistická jeskyně.
Visutý „Chrám vznášející se nad propastí“ XUANKONG SI [Süan-kchung-s'] v pohoří
HENG SHAN [Cheng-šan]. Chrám postavený r. 491 přečkal více než 1 500 roků, byl rozsáhle
přestavěn a obnoven za dynatie MING (1368–1644) a QING [Čching] (1644-1911). V „Sále
tří náboženství“ sedí vedle sebe sochy Konfucia, Buddhy a Starého mistra Lao-c’.
Dřevěná pagoda YINGXIAN [Jing-sien] – vysoká 67,31 m, o průměru 30,27 m, vážící 400 t
byla celá postavena r. 1056 bez použití kovových hřebíků. Soustavu nosných trámů drží
pohromadě obrovské komplikované dřevěné svorníky díky kterým stavba už přežila sedm
zemětřesení. Pagoda má osmiboký půdorys a má devět vnitřních pater, zvenku je ale jen šest
převislých střech.
Večeře.
Následuje přesun lehátkovým vlakem (22:20–06:35) do současného hlavního města Čínské
lidové republiky BEIJING [Peking].
BEIJING [Pej-ťing / Peking]
út 28.7. / 12.den Snídaně, ubytování (3N).
Následuje prohlídka „Letního paláce“ YIHEYUAN [I-che-jüan]. Byl vybudován jako císařská
zahrada a palác pro krátké pobyty mimo hlavní město, jako nejvýhodnější úkryt čínských
císařů za letních horkých dní. Je to nejrozsáhlejší starobylá čínská zahrada. Součástí areálu je
jezero KUNMING [Kchun-ming] se známou Mramorovou lodí.
Historická hvězdárna GUGUAN XIANGTAI [Ku kuan-siang-tchaj] – původní stavba z doby
hvězdáře GUO SHOUJING [Kuo Šou-ťing] (1231-1316) za dynastie YUAN [Jüan]. Osm
velkých bronzových přístrojů z doby dynastie MING pro pozorování oblohy je vystaveno
na střeše muzea.
Pekingské planetárium – postaveno v září 1957, je první své kategorie v Číně. Planetárium
také samo vydává magazín pro zájemce o astronomii a společně s hvězdárnou v Purpurových
horách v Nankingu astronomický kalendář pro širokou veřejnost.
Večeře.

Dlouhá zeď
st 29.7. / 13.den Snídaně.
Celodenní výlet na jeden z novodobého seznamu divů světa: „Zeď dlouhou deset tisíc mil“
WAN LI CHANGCHENG [Wan-li Čchang-čcheng]. Projdeme se po zachovalém
neupraveném úseku v oblasti SIMATAI [S’-ma-tchaj], proslulém svojí příkrostí, bizardností i
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nedotčeností. Prohlídka zahrnuje „Schody do nebe“, „Pohádkovou věž“, „Nebeský most“ a
věž WANGJINLOU [Wang-ťin-lou].
Při zpáteční cestě prohlídka hrobek dynastie Ming známých jako „Třináct hrobek“
SHISAN LING [Š’-san Ling], uchovávajících 13 císařů, 23 císařoven a množství konkubín,
princů, princezen a dvorních dam. „Posvátná cesta“ byla původně postavena pro první hrobku
nazvanou „Nádherná“ CHANGLING [Čchang-ling] – hrobku císaře YONGLE [Jung-le],
nejmocnějšího císaře dynastie Ming.
Večeře.
čt 30.7. / 14.den Snídaně.
Prohlídka „Zakázaného města“ GUGONG [Ku-kung] – dnes „Palácového muzea“. Toto
nejrozsáhlejší seskupení vladařských paláců na světě je pokladem starodávné čínské
architektury s jejím elegantním uspořádáním a uměleckou výzdobou.
„Náměstí nebeského klidu“ TIAN’ANMEN [Tchien-an men] – dříve přední brána císařského
města dynastie MING a QING [Čching] je dnes symbolem Čínské lidové republiky.
Prohlídka „Chrámu nebes“ TIANTAN [Tchien-tchan] – největšího chrámového komlexu
v Číně. V něm vybudovaný chrám „Úrody a hojnosti“ QINIANDIAN [Čchi-nien-tien] byl
v době zimního slunovratu užíván císaři dynastie MING a QING [Čching] pro obětování
Nebesům a modlitbám za bohatou úrodu.
Večeře
pá 31.7. Ukončení cesty a odlet z BEIJING [Pekingu] v 11:00. Doba letu je cca 8h20min, čas. posun –5h,
přílet do Helsinek (Finsko) ve 14:20 místního času.
Odlet z Helsinek v 19:00, doba letu je cca 2h15min, čas. posun –1h, přílet do Prahy ve 20:15
místního času.

BEIJING: hvězdárna

Zakázané město
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Chrám nebes

