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PROGRAM DAG FÖR DAG 

 

 
Tidsangivelserna i programmets punkter är preliminära. Smärre justeringar kan förekomma i 

programupplägg och hotellalternativ. Vår strävan är att eventuella förändringar i så fall håller 
likvärdig eller ännu högre kvalité än i ursprungsprogrammet.  

 
 
 
 
OBS Alla eventuella tider är preliminära starttider. Exakta angivelser ges av guiderna! 
 
 
 
Dag 1  (F=Frukost, L=Lunch, M=Middag) 
Prel 19:10 Avresa med Air China eller annat reguljärt bolag, tex SAS eller Finnair1 
 
Dag 2  (L, M) Peking/Guangzhou  
09:45 Ankomst Beijing 
12:00 Flight från Peking till Guangzhou 
15:25 Framme i Guangzhou 
  Fri kväll 
 
Dag 3 (F) Guangzhou  
07:00 Bufféfrukost2 på hotellet 
08:30 Vi tar oss till Mässan  
09:30-18:00 Kantonmässan 
  Fri kväll 
 
Dag 4 (F) Guangzhou  
07:00 Bufféfrukost på hotellet 
09:30-18:00 Kantonmässan/ +ev FABRIKSBESÖK 

Fri kväll, alternativt mot tillägg: Båttur på Pärlfloden kvällstid 
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Dag 5 (F,*L) Guangzhou/Arlanda 
07:00 Bufféfrukost på hotellet 
  *Lunch på planet 
 
 

Tillägg A: Fabriksbesök alt. mässbesök 
Dag 5 (F) Guangzhou/ FABRIKSBESÖK (ev Kantonmässan) 
 
 
Dag 6 (F) Guangzhou  
07:00 Bufféfrukost på hotellet 
09:30-18:00 FABRIKSBESÖK/ev Kantonmässan/ 

Fri kväll 
 
 
Dag 7 (F,*L) Guangzhou/Arlanda 
07:00 Bufféfrukost på hotellet 
  *Lunch på planet 
 
 

Tillägg B: 
Dag 5 (F, *L, M) Guangzhou/Peking 
07:00 Bufféfrukost på hotellet 

Flyg till Peking 
(*Lunch troligen på planet) 
Transfer till Hotellet 

18:00 Middag (Pekinganka) 
 
 
Dag 6 (F, L, M) Peking  
07:00 Bufféfrukost på hotellet 
08:30 Himmelens tempel3 (inklusive morgongymnastik mm) 
11:00 Himmelska fridens torg4 

Vi tittar bl a på Hjältemonumentet5 och på Maos mausoleum6 
12:00 Lunch 

 

Himmelens Tempel, Solaltaret 
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13:00 Den förbjudna staden7 
15:00 Teceremoni 
17:30 Middag 
19:00 Kung Fu-show8 
 
 
Dag 7 (F, L, M) Peking  
07:00 Bufféfrukost på hotellet 
08:00 Cloisonne Factory9  
10:00 Kinesiska muren10 
12:00 Lunch 
14:30 Till hotellet för en vilostund om tid finns 
18:00 Middag 
19:30 Akrobatikshow11 
 
 
Dag 8 (F, *L) Peking/Arlanda 
07:00 Bufféfrukost på hotellet 

Hemresa. Om grupp; Transfer till flygplatsen för hemresa. Samling i lobbyn 
(om grupp finns, annars taxi på egen hand). 

 
 

 

Guangzhou-mässan 2017 info: 
 
Guangzhou-mässan (Kantonmässan) är Kinas största handelsmässa och ett måste för 
de som vill importera eller exportera produkter av det allra senaste och göra affärer 
med Kina. Mässans officiella namn är China Import and Export Fair.  
 
Mässan har det största utbudet av produkter, det största antalet besökare och har den 
största andelen affärsuppgörelser av alla handelsmässor. 
 
Tusentals av Kinas bästa företag, privata såväl som statliga, deltar och visar upp sina 
produkter i 50-talet olika underkategorier. Även utländska företag, vetenskapliga 
forskningsinstitutioner, handelsföretag etc. deltar i mässan. 
 
Huvuddelen av mässan består av utställare med export från Kina, men 
importverksamhet förekommer också. Dessutom finns olika typer av verksamhet som 
innefattar ekonomiskt/tekniskt samarbete och samverkan/utbyte, produktinspektion, 
försäkring och transport. Reklam och rådgivning inför handel är andra aktiviteter som 
också vanligen utförs på mässan. 
 
Kantonmässan har en historik ända sedan 1957 och den går av stapeln två gånger 
årligen, i april och i oktober. På grund av dess gigantiska omfattning har man delat in 
den i tre olika faser. 
 
121a Kantonmässan, april 2017 

 Fas 1: 15-19e april 2017 kl 09:30-18:00 
 Fas 2: 23-27e april 2017 kl 09:30-18:00 
 Fas 3: 1-5e maj 2017 kl 09:30-18:00 
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122a Kantonmässan, oktober 2017 

 Fas 1: 15-19e oktober 2017 kl 09:30-18:00 
 Fas 2: 23-27e oktober 2017 kl 09:30-18:00 
 Fas 3: 31 okt.-4e november 2017 kl 09:30-18:00 

 
 
Lite siffror om mässan: 
Mässområdet har en bruttoyta av: 1.125.000 m². 
Antal bås: Över 55.800 standardbås (105:e sessionen). 
Produkter: Över 150.000. 
 
Affärsomsättning: 262,3 miljoner USD (105:e sessionen). 
Antal handels länder och regioner: 203 (103:e sessionen). 
Antal besökare: 165.436 (105:e sessionen). 
Utställare: Över 22.000 (med 21,709 kinesiska utställare, 395 internationella utställare, 
105:e sessionen). 
 

 
China Import and Export Complex, E-hallen 

 
 

Mässan är en perfekt integration av hållbarhetstänk, humana- och ekologiska 
aspekter, hög teknologi och automatisering. 
 
Fas 1 Underavdelningar: 
Elektronik, hushållselektronik och hushållsapparater 
Ljusutrustning, lampor etc 
Fordon och reservdelar 
Cyklar, elcyklar, motorcyklar och cykeldelar 
Maskiner och elkraft 
Stora maskiner (process, förpackning, produktionslinjer, kemi mm) 
Allmänna maskiner, små processmaskiner, robotar och industriella tillbehör 
Konstruktions- och jordbruksmaskiner (Inomhushall) 
Hårdvaror och verktyg 
Byggnadsmaterial 
Konstruktionsmaterial 
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Dekorationsmaterial 
Sanitet och badrum 
Swimming pool 
Kemiska produkter 
Energiresurser (Sol, solceller, ljustermik, vindkraft mm ny energiteknik) 
Internationell paviljong; (elektronik, hushåll, säkerhet/larm, AC, ventilation, bygg och 
hårdvaror, maskinutrustning, kameror printer mm, råmaterial, miljöskydd etc) 
 
 

© EURO RESOR 
 
 
 

   
 
 

 
 

                                                 
 

 
1
 Vi flyger reguljärt och för de flesta avgångar till Kina med Air China, CA, direkt mellan Arlanda och Beijing, 

Kina. Flygplanen är Airbus 330-300. Planen är bekväma och servicen utmärkt! Air China är Kinas största 

flygbolag och har av ICAO, International Civil Aviation Organisation, tilldelats en prestigefylld utmärkelse för 

45 års olycksfri verksamhet. 

Resan till Beijing tar ca 8 och en halv timme med CA och går direkt utan mellanlandning eller byte av plan. 

Under resan serveras middag, förfriskningar och frukost. Vegetariska alternativ finns. När vi landar är det redan 

morgon i Peking och vi sträcker på benen innan vi byter plan till Guangzhou. Tiden i Kina ligger 7 timmar före 

svensk tid (6 timmar sommartid). 
 
2
 I priset ingår en rejäl bufféfrukost. Till skillnad från den minivariant som de flesta hotell serverar får du här en 

ordentlig start på dagen. 
 

3
 Himmelens tempel. Bönetemplet Qinian Dian, med sitt tredubbla, vackert blåglaserade tak (himmelens färg), 

räknas som en av Kinas vackraste byggnader. Hela tempelområdet omfattar 273 ha och består dessutom av 
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lummiga parkområden med pinjeträd och cypresser och fantastiska arkitektoniska skapelser som Den heliga 

vägen, Himmelens altare, Himmelska valvet med Ekomuren och längst i söder Solaltaret. 
 

4
 Himmelska fridens torg - Tian An Men, är världens största torg, med sina över 44 ha. Torget som är Kinas 

kulturella och politiska centrum är en känd mötesplats för olika evenemang och festligheter. Här utspelades även 

de omdiskuterade händelserna som 1989 gav eko och protester runt hela världen. En omfattande renovering 
genomfördes 1999 till en kostnad av ca 100 miljoner kronor. Bl. a ersattes de gamla betongplattorna mot plattor 
av granit. Gräsmattor anlades efter långsidorna. Torget byter numera skepnad flera gånger årligen genom att 
olika utställningar sätts upp och blomprakt mm placeras ut. 
 

5
 Hjältemonumentet uppfördes 1958 till minne över folkets hjältar som gick segrande ur inbördeskriget. De 

genomförde 1949 års revolution, då Folkrepubliken Kina grundades. På den 35 meter höga granitpelaren finns 

kalligrafier av Mao Zedong och Maos högra hand Zhou Enlai.  
6
 Maos mausoleum invigdes den 9/9 -77 på årsdagen av hans död och har sedan dess besökts av ca 140 miljoner 

människor. Minneshallen är uppförd i vit marmor.  

 

 
Förbjudna staden i skymningen 

 
 

7
 Förbjudna staden är den innersta delen av Pekings centrum. Härifrån residerade Ming- och Qingkejsarna och 

ingen vanlig människa fick sätta sin fot innanför murarna. Palatskomplexet består av 9 999 (och ett halvt) rum, 

eftersom endast himlen kunde ha 10 000. Kejsaren betjänades av 9 000 hovdamer och 10 000 eunucker. I filmen 

"Den siste kejsaren" är många scener från denna epok filmade i Den förbjudna staden. 
 

8
 På nöjeshimlen i Peking: "The Legend of Kung Fu" är en storslagen och gripande föreställning. Äkta Kung Fu-

fighters utför de mest halsbrytande uppvisningar av sitt kunnande. Koreografi i världsklass. Alla (!) våra tidigare 

kunder som vid test fått jämföra denna föreställning med Pekingoperan har föredragit "The Legend of Kung Fu". 
 

9
 Cloisonne Factory. Här får vi se hur kineserna vidareutvecklat, och arbetar med, denna speciella 

emaljeringsteknik som har sitt ursprung från Romarriket/Bysantinska riket. Smycken , prydnadssaker, vaser och 

urnor i emalj och koppar visas upp. Tid avsatt för shopping! 
 

10 Kinesiska muren är med sina runt 700 mils synliga sträckning jordens i särklass mäktigaste byggnadsverk. Det 

är en bedövande och märklig upplevelse att se den ca 8 meter höga och 7 meter breda muren ringla sig fram över 

de branta bergen, med imponerande vakttorn jämnt utspridda som pärlor i ett pärlband, tills den försvinner långt 

bort i horisonten.  
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Nutida beräkningar uppskattar att som helhet närmare 7 miljoner människor, mest slavar och krigsfångar, fick 

sätta livet till under byggandet. Den mest intensiva 10-årsperioden var efter det att kejsare Qin Shi Huang 

beordrat bygget av en sammanhängande mur. De första delarna byggdes på 400-talet f.Kr och dessa delar 

byggdes ut och kopplades samman under kejsare Qin som enade Kina på 200-talet f.Kr. Inkluderat de delar som 

är raserade och övertäckta av jord och sand, visar satellitbilder att murens alla delar totalt mäter 21.196,18 km! 

(Officiella siffror från 2012). Murens längd inom Beijings gränser är nu fastställd till 629 km! 
 

Soldaterna sände röksignaler dagtid och tände varnande eldar nattetid för att larma och kalla på förstärkning när 

fienden närmade sig från norr.  

Ett kinesiskt ordspråk lyder "Den man som inte besökt stora muren kan inte kallas en riktig karl". Även en svensk 

känner historiens vingslag.  

 

 

 

 

 
 

© EURO RESOR 
 
 
11 En oförglömlig upplevelse - Den världsberömda kinesiska akrobatikshowen. Något som ingen Pekingresenär 

borde missa… 
 


