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Tag på studietur til Kina
med Globale Seniorers Kinagruppe
Kære medlem af Globale Seniorer!
Globale Seniorers Kinagruppe har hermed fornøjelsen af at annoncere vores studietur og give netværkets øvrige
medlemmer og deres eventuelle ledsagere mulighed for at tilmelde sig.
Vi er tidligt ude med tilmeldingen, da det giver mulighed for gode aftaler om fly og hotel, ligesom det giver
deltagerne god mulighed for forberedelse.
Aftale med rejsebureau om transport, overnatning mm. er i hus, mens det helt konkrete indhold i programmet vil
blive finpudset i Globale Seniorers Kinagruppe i den kommende tid. De tilmeldte deltagere er meget velkomne til at
komme med ønsker og forslag.

Hvor og hvornår
Vi flyver fra København, 23. oktober 2014 og lander igen i Kastrup den 5. november. I Kina vil vi først have 6 dage i
Beijing, tage højhastighedstoget til Shanghai og blive der 6 dage. Både fra Peking og Shanghai er der arrangeret ture
til landområderne så vi i hhv. Mutianya og Chong Ming får oplevet landsbyen, landbrugsproduktionen og et andet
Kina end storbyens.

Programmets indhold
Vi vil i programmet og forberedelserne forsøge at dække følgende interesser:






Arbejdsplads og organisationsforhold
Det grundlæggende skolesystem
Retsvæsenets opbygning - Individ og samfund
Det kinesiske sociale system med fokus på ældre
Byvækst, befolkning og regionalpolitik

Vi vil senere i et detaljeret program prioritere og konkretisere aktiviteterne. Vi vil belyse forholdene ved besøg på
arbejdspladser og institutioner og ved møder med diverse organisationer og akademikere/intellektuelle, herunder
sandsynligvis med højtstående repræsentanter for kommunistpartiet.
Gennem arrangementerne ønsker vi også at få indblik i forholdet mellem individ og stat, forholdene i familierne med
færre børn og opbrud i traditionen med at leve sammen på tværs af generationer. Endelig søger vi et indblik i,
hvordan man i Kina kan organisere sig fagligt og i forhold til andre interesser.
Der er også indregnet kulturelle indslag, som besøg på Den himmelske Freds Plads, Den forbudte By, Den store Mur,
Shanghais kendte fødevare og klædes markeder, Bund Streets moderne arkitektur og World Financial Center 94.
Selvfølgelig vil der også blive mulighed for shopping.
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Pris m.v.
Prisen vil blive 14.332 kr., inkl. al transport, overnatning i dobbeltværelse, tolkning, arrangementer og også
helpension inklusive drikkepenge. Prisen dækker ikke drikkevarer, ligesom udgiften til visum på kr.790 ikke er
inkluderet.
Hotellerne er velbeliggende firestjerners hoteller. Tillæg for enkeltværelse er for turen i alt kr. 2.735. Gruppen vil
desuden på hele turen være ledsaget af kinesisk og engelsktalende guide. Vores rejsebureau er China Experience, der
er dækket af Rejsegarantifonden. (se omtale af deres spændende rejser på www.china-experience.com)
Studieturen vil maksimalt få 20 deltagere. Der vil være tolkning til og fra engelsk.
Af hensyn til programmets afvikling er udgangspunktet helpension, som er inkluderet i prisen. Afhængigt af den
endelige programplanlægning kan der evt. blive enkelte aftener, hvor deltagerne hver især selv finder aftensmad. Der
kan derfor komme en mindre regulering af prisen afhængigt af hvad vi evt. kommer til at betale for arrangementer og
om der bliver aftener uden fællesspisning.
Det vil i begrænset omfang være mulighed for individuelt at forlænge turen, således at hjemrejsen fra Shanghai
foretages senere. Tillægsprisen for dette kan først fastlægges når antallet af rejsende og tidspunktet er konkret
fastlagt. Vi spørger derfor ved tilmeldingen kun om, hvem der eventuelt har interesse i at forlænge turen. Vi vil så
efterfølgende undersøge i hvilken udstrækning det er muligt og hvad tillægsprisen vil være. Det vil ikke være muligt
individuelt at rejse tidligere ud eller at rejse hjem fra en anden by end Shanghai.

Tilmelding
De opgivne priser forudsætter tilmelding senest den 10. februar 2014 inden kl. 12:00.
Tilmelding foregår efter først til mølle princippet, dog vil Kinagruppens medlemmer have forrang.
Hvis du tilmelder dig senere end den 10. februar medfører det først og fremmest risiko for at der ikke er plads i
gruppen og dernæst manglende sikkerhed for den lave tilbudte pris, der er baseret på forhåndsreserverede flybilletter.
Hvis du ønsker at deltage, skal du sende en mail til globale.seniorer@fic.dk. Mailen skal have emnet: ”Tilmelding til
studietur Kina” og i øvrigt indeholde angivelse af 1) ”fulde navn”, 2) ”e-mailadresse”, 3) ”postadresse for faktura”,
4) ”telefon” samt eventuelt 5) ”ønsker om antal enkeltværelse(r)” og/eller 6) ”eventuelt interesse for senere
hjemrejse” for hver af de tilmeldte personer.
Tilmeldingen er bindende og når du får bekræftelse om optagelse, vil China-Experience opkræve dig en 1. betaling
(depositum) på kr.3.000. Din flyrejse kan ikke afmeldes, men en anden person kan tage pladsen ind til billettern er
udstedt, normalt ca. 1 måned før afrejse.
Hvis du ønsker en afbestillingsforsikring skal du selv tegne den.
2. betaling på kr. 3.000 bliver opkrævet af China Experience med forfaldsdag den 15. maj ligesom de opkræver
restbeløbet med forfald 1 måned inden afrejsen på en individuel faktura.

Aktiviteter i Danmark
Globale Seniorers Kinagruppe planlægger såvel i tiden op til studieturen som efter denne en række arrangementer,
såvel offentlige som for foreningens medlemmer om de samme emner, som studieturen fokuserer på. Disse vil blive
annonceret på foreningens hjemmeside. Vi har også en liste over anbefalet læsning og lytning.

Med venlig hilsen
For Globale Seniorers Kinagruppe
Peter Lyngse og Povl Anker Andersen,
For supplerende oplysninger:
Povl Anker Andersen på globale.seniorer@fic.dk eller telefon +45 2029 0232
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