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pEKing

Kiinan suurinta kaupunkia on usein kutsuttu idän 
 Pariisiksi. Kaupunki kätkee sisäänsä modernit pilven
piirtäjät ja loistokkaat ostoskeskukset sekä ikiaikaiset 
temppelit ja idylliset puutarhat.

Länsimaistumisesta huolimatta 18 miljoonan 
 asukkaan suurkaupungista löytää vielä aitoa kiina-
laista tunnelmaa  Vanha kulttuuri huokuu vahvana 

kauniissa yu yuan eli Onnellisuuden puutar-
hassa, siirtomaa-aikaisten pankki palatsien 

reunustamalla The Bund -paraati kadulla 
tai vaikkapa people’s parkin aamu-
hämärissä paikallisten harrastaessa 
taijita  kaupunki on täynnä hyviä 
kiinalaisia ja länsimaisia ravintoloita 
sekä erinomaisia ostospaikkoja 

ShAnghAi

Omaleimainen Peking hämmästyttää runsaudellaan. 
Suurkaupungin lukuisat historialliset kohteet, erinomaiset 
ostospaikat ja hyvät ravintolat ovat vain osa kaupungin 
monipuolisia mahdollisuuksia.

peking on täynnä mielenkiintoisia ja historiallisia  
vierailukohteita  Olympiakaupungin ehdoton 
suosikki nähtävyys on 6 352 km pitkä kiinan 

muuri  kiinalaista kulttuuria parhaimmillaan 
edustavat Ming-dynastian viimeinen hauta-

paikka eli mausoleumi Ming Tombs 
sekä kesäpalatsin vanha keisarillinen 
lomapaikka ja puutarha-alue  Upeiden 
nähtävyyksien lista on loputon: Temple 
of heaven, kielletty kaupunki, Taivaal-
lisen rauhan aukio ja lukuisat muut 

Capital 
kaupungin sydämessä, kävelymatka Taivaal-
lisen rauhan aukiollle ja kiellettyyn kaupun-
kiin   huoneissa: suihku/kylpy, wc, ilmastointi, 
internet, tv, radio, puhelin, minibaari, hiusten-
kuivaaja, housuprässi  hotellissa: tyylikkäitä 
ravintoloita, parkkipaikka, kuntosali, sauna, 
myymälöitä, kauneushoitola, pesulapalvelu 

Huawei Business 
hyvä sijainti liike- ja kauppakeskuksen yhtey-
dessä  huoneissa tilava kylpyhuone, ilmastointi, 
satelliitti-tv, puhelin, minibaari, hiustenkuivaaja, 
housuprässi  hotellissa: ravintola, sisäuima-allas, 
parkkipaikka, kuntosali, sauna, myymälöitä, 
 kauneushoitola, autonvuokraus, pesulapalvelu  

Charms 
Loistava sijainti kuuluisan kävelykadun 
Nanjing Roadin tuntumassa  huoneissa 
mm  kylpyhuone, wc, ilmastointi, satelliitti-
tv  hotellissa on parkkipaikka, kuntosali, 
 sauna, myymälöitä, kauneushoitola, auton-
vuokraus, pesulapalvelu 

Sofitel Hyland 
Sijainti aivan kaupungin keskustassa Nanjing 
Roadilla  Tilavissa äänieristetyissä huoneissa mm  
kylpyhuone, wc, ilmastointi, satelliitti-tv  hotellissa 
on parkkipaikka, kuntosali, sauna, myymälöitä, 
kauneushoitola, autonvuokraus, pesulapalvelu 

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi -10 1
helmi -8 4
maalis -1 11
huhti 7 21
touko 13 27
kesä 18 31
heinä 21 31
elo 20 30
syys 14 26
loka 6 20
marras -2 9
joulu -8 3

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi 1 8
helmi 1 8
maalis 4 13
huhti 10 19
touko 15 25
kesä 19 28
heinä 23 32
elo 23 32
syys 19 28
loka 14 23
marras 7 17
joulu 2 12


