
 

 

 

  

 

CHINA BUSINESS TRIP 2019 

Shanghai - Beijing - Yiwu 

29 Noiembrie- 6 Decembrie  
 
 

 

PROGRAM 
 

 

*****       28 noiembrie 2019, joi (Bucureşti-Shanghai) 

• Întâlnire cu reprezentantul CCIRC în aeroportul internaţional Henri Coandă din 

Otopeni, îmbarcare şi decolare spre Shanghai. 
 

ZIUA 01   29 noiembrie 2019, vineri (Shanghai) 

• Sosire pe aeroportul internaţional din Shanghai • Transfer cu autocarul şi check-in la 

hotel • Întâlnire cu reprezentanții Biroului de Promovare Economică a României din 

Shanghai • După-amiază, excursie opțională cu autocarul în cartierul vechi Nanshi Old 

Town, un loc de o frumuseţe rară, unde se pot face cumpărături sau pot fi vizitate 

celebrele grădini Yu Yuan, un complex de pavilioane tradiționale cu plantații unice, 

iazuri cu flori de lotus şi poduri de piatră, ce datează de peste 400 de ani, cu oprire pe 

celebra faleză pietonală Bund, călătorie cu vaporaşul pe râul Huang Pu şi plimbare pe 

strada comercială Nanjing Road. 
 

ZIUA 0 2    30 noiembrie 2019, sâmbătă (Shanghai) 

• Mic dejun • Întâlnire cu reprezentanții CCPIT Shanghai și ai companiilor chineze                            

•  După- amiază, timp liber sau excursie opţională cu autocarul în zona Pudong a 

oraşului, care începe cu o vizită la Science and Technology Museum , o scurtă repriză de 

shopping la STM Market și o spectaculoasă ascensiune în turnul Oriental Pearl TV 

Tower, una dintre cele mai înalte clădiri ale lumii • Întoarcere la hotel.  
 

ZIUA 0 3   01 decembrie 2019, duminică (Shanghai-Yiwu) 

  • Mic dejun • Check-out la hotel, transfer la gară şi plecare spre Yiwu, cu  un tren de 

mare viteză (320 km/h) • Sosire în orașul comercial Yiwu  și check-in la hotel • Program 

pentru vizite, contractări şi identificare de parteneri din cadrul expoziţiei Yiwu 

International Market • După-amiază, timp liber sau o vizită pedestriană  în Parcul Xiuhu, 



o superbă grădină cu pagode, temple şi pavilioane și în Yiwu Night Market pentru 

cumpărături și o cină cu gastronomie specifică.  
 

ZIUA 04   02 decembrie 2019, luni (Yiwu) 

 • Mic dejun • Program pentru vizite, contractări şi identificare de parteneri din cadrul 

expoziţiei Yiwu International Market • După-amiază, timp liber sau o vizită la Life Plaza 

Mall, un loc perfect pentru o cină cu hot-pot la Mecheri Restaurant și muzică live la 

Hutaoli Bar.  
 

ZIUA 05   03 decembrie 2019, marţi (Yiwu-Beijing) 

 • Mic dejun • Check-out la hotel şi transfer la aeroport şi zbor spre Beijing • Check-in la 

hotel • Întâlnire cu reprezentanții Biroului de Promovare Economică a României din 

Beijing • După-amiaza, timp liber sau o vizită la Parkview Green shopping mall, renumit 

pentru sculpturile suprarealiste, impresionante, creaţii ale genialului Salvador Dali aflate 

în acest loc.  
 

ZIUA 06   04 decembrie 2019, miercuri (Beijing) 

• Mic dejun • Întâlnire cu reprezentanții CCPIT Beijing și ai companiilor chineze • După-

amiază, timp liber sau excursie opţională cu autocarul la Oraşul Interzis, fascinantul 

complex de palate ce a găzduit împăraţii dinastiilor Ming şi Qing timp de 600 de ani și 

Piața Tiananmen, plimbare nocturnă pe celebrul bulevard comercial Wangfujing  și 

cină tradiţională chinezească cu renumita Raţă de Pecking. 

 
 

ZIUA 07    05 decembrie 2019, joi (Beijing) 

• Mic dejun •  Timp liber sau excursie opţională cu autocarul la Templul Cerului, locaşul 

de rugăciune al împăraţilor chinezi  și la Marele Zid Chinezesc, una dintre cele mai 

uimitoare creaţii ale civilizaţiei umane şi cel mai cunoscut obiectiv turistic al Chinei             

• Participare la recepția oferită de Ambasada României la Beijing cu ocazia Zilei 

Naționale a României. 

ZIUA 08    06 decembrie 2019, vineri (Beijing-Bucureşti) 

• Mic dejun • Check-out la hotel şi transfer la aeroport • Zbor şi sosire la Bucureşti. 

 

 

 
 

 


