
Personale/Incentiv rejse – Beijing 
 

 
 

Forslag til rejseplan 

Dag Program 
Dag 1 Gruppen rejser med fly fra København til Beijing. 

 

Dag 2 Efter ankomst til Beijing, mødes gruppen med en lokal guide, som har bussen klar, så I kan 
køre direkte til hotellet. 
 
Efter indkvarteringen, tages der på en guidet tur til Temple of Heaven og Tian’anmen 
Square 
 
Middag på en lokal restaurant. 
 

Dag 3 Efter morgenbuffeten tages der på en guidet heldagstur.  
Dagen byder på Ming Tombs og Great Wall (den kinesiske mur). Desuden besøges der en 
perlefabrik (Cloisonne).  
På turen vil der blive serveret frokost. 
 
Middag på en lokal restaurant. 
 

Dag 4 Efter morgenmadsbuffet på hotellet, er dagen på egen hånd. 
Det vil også være muligt at booke et konferencelokale til et fagligt indslag. 
 

Dag 5 Efter morgenmaden på hotellet, byder dagen på en heldags guidet tur. 
Dagen står på Forbidden City, Beihai Park og en tur rundt i Beijings Hutonger. Der vil blive 
serveret frokost på turen. 
 
Middag på en lokal restaurant. 
 

Dag 6 Efter morgenmaden på hotellet, står dagen på en guidet heldagstur. 
Turen går til Sommer paladset, Den Olympiske arena, Beijings Exhibitions Hall og Silk 
Market. Der vil blive serveret frokost på turen. 
 
Om aftenen er der arrangeret en afslutningsmiddag med Beijing Duck på en lokal 
restaurant. 
 

Dag 7 Efter morgenbuffeten på hotellet, er dagen til fri disposition, indtil afrejse fra hotellet til 
lufthavnen. I kan lige nå de sidste indkøb, og samle jer de sidste indtryk i den levende 
storby. 
 
Omkring middag vil bussen hente gruppen ved hotellet, og der køres til lufthavnen  
Der rejses mod Danmark midt på eftermiddagen, med ankomst i København om aftenen. 
 

Rejseplanen kan tilpasses gruppens ønsker. Kontakt AlfA Travel på 80 20 88 70 eller info@alfatravel.dk 

Tema: På en rejse til Beijing, har 
virksomheder muligheden for at give 
deres personale eller kunder en 
oplevelse og belønning ud over det 
sædvanlige, på en billig måde. Rejsen 
giver et godt indblik i Beijing/Kinas 
kultur og mange seværdigheder. Her 
kan fagligt indhold og oplevelser 
kombineres. 


