
 

 

„CHINA IMMERSION PROGRAMME”  

 DONGHUA UNIVERSITY (DU) SHANGHAI, CHINA 

 

 

KOSZTY, WARUNKI, TERMINY - SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

Daty wyjazdu i powrotu: 23 -30.11.2019 (8 dni / 6 nocy) 

Terminy Seminarium: 25-29.11.2019 (5 dni) 

Miejsce pobytu:  Donghua University Szanghaj, Chiny; www.dhu.edu.cn 

 

USŁUGA KWOTA UWAGI 

Udział w 
wyjeździe:  

11.000,00 PLN 
Cena może ulec zmianie w 
zależności od kursu CNY, liczby 
uczestników i ceny biletów 
lotniczych. 
Szkoła zastrzega sobie prawo do 
odwołania wyjazdu w przypadku 
niezgłoszenia się wymaganej liczby 
Uczestników 

Płatność w 2 ratach:  
5.500,00 PLN (za bilet, hotel, ubezpieczenie, wizę; wpłata do 23.08.2019); 
5.500,00 (za Seminarium; wpłata do 29.10.2019).  
Opłata na konto biura Supertour (szczegółowe informacje na ten temat będą podane w umowie) 

http://www.dhu.edu.cn/


Seminarium 5.500,00 PLN Program Seminarium wg Zał. 1  

Zakwaterowanie w hotelu: Ji Hotel (Hongqiao The West of Zhongshan Road Shanghai) w pokojach 
jednoosobowych 
https://www.booking.com/hotel/cn/quan-ji-shang-hai-hong-qiao-zhong-shan-xi-lu-dian.en-
gb.html  

Wyżywienie: śniadanie w hotelu, lunch na kampusie uczelni lub na mieście wg programu dnia. 

Zwiedzanie: bilety wstępu/przewodnik/dojazd do miejsc turystycznych w Szanghaju zawartych w 
programie. 

1. Yu Garden & City God’s Temple  
2. Huangpu River cruise 
 

Wstępny harmonogram wycieczki 
25.11.2019 

 
13:00 zbiórka i wyjazd z Uniwersytetu Donghua 
14:00 wizyta w Yu Garden & City God's Temple 
 
Ogród Yu, z ponad 400 -letnią historią, jest jedynym 
ogrodem z dynastii Ming zachowanym w starym obszarze 
miejskim. Znajduje się w nim szereg pawilonów, 
imponujące obiekty skalne i błyszczące połacie wody. Ta 

wielka atrakcja Szanghaju skupia liczne budynki Ming i Qing, które obok Jiuquqiao i Huxintinga emanują osobliwymi 
urokami dzielnicy. Kwiaty lotosu wydzielają słodkie zapachy. 
City God`s Temple jest jedną z największych istniejących starych świątyń w Chinach. Jest to taoistyczna świątynia 
położona w najbardziej zamożnej dzielnicy Szanghaju z ponad sześćsetletnią historią. Była wielokrotnie 
przebudowywana i naprawiana po zniszczeniach w wyniku naturalnej erozji i upływu czasu. 
Yu Garden i City God's Temple stały się głównymi atrakcjami Szanghaju, które przyciągają turystów na drobne zakupy i 
wyśmienite potrawy.  

https://www.booking.com/hotel/cn/quan-ji-shang-hai-hong-qiao-zhong-shan-xi-lu-dian.en-gb.html
https://www.booking.com/hotel/cn/quan-ji-shang-hai-hong-qiao-zhong-shan-xi-lu-dian.en-gb.html


17:30 Kolacja 
19:00 Rejs statkiem po rzece Huangpu 
 
Rzeka Huangpu jest „duszą” Szanghaju. Podróżując 
wzdłuż rzeki statkiem wycieczkowym, goście mogą 
podziwiać fantastyczną scenę nocną słynnego 
Szanghaju Bund. Bund może pochwalić się budynkami w 
różnych stylach, wzniesionych w latach  1920 - 1936. 
Rzeka płynie przez centrum historycznego i kulturowego 
obszaru, który jest przykładem globalnej architektury 
Szanghaju oraz nowoczesnego krajobrazu miasta. 
 

20:30 Przyjazd do hotelu 

Wiza 
kategoria F 

(3-miesięczna 
jednokrotnego 

wjazdu) 

Łączny koszt ze wszystkimi 
opłatami będzie wynosił za 
wizę kat. F („akademicką”) 

 w trybie normalnym –  
495 PLN (260 + 235) 

 w trybie ekspresowym – 
695 PLN (370 + 325) 

w przypadku pośrednictwa 
biura Supertour do ww. ceny 
należy dodać 123 PLN 
 
www.visaforchina.org 
 

Uczestnik otrzyma Zaproszenie wystawione przez DU. 
Wiza może być załatwiona: 

 przez Uczestnika we własnym zakresie (obecnie w Warszawie o wizę aplikuję się  poprzez 
Chińskie Centrum Obsługi Aplikacji Wizowych, Sienna 39, Warszawa, w godzinach 9:00-15:00 
wraz z zaproszeniem, odpowiednią rezerwacją hotelową oraz lotniczą) 

 za pośrednictwem biura Supertour. W przypadku pośrednictwa biura, Uczestnik wypełnia 
wniosek online i dostarcza komplet dokumentów do siedziby biura przy ul. Niemcewicza 26. 
Pośrednictwo biura polega na umówieniu spotkania w konsulacie, gdzie w imieniu 
Uczestnika biuro składa dokumenty, opłaca wizę, a po otrzymaniu wizy wystawia fakturę za 
wizę. Uczestnik odbiera osobiście z biura Supertour paszport z wbitą wizą. 

Wiza będzie wbita do paszportu przez konsulat w Polsce, więc na lotnisku nie będzie już 
konieczności odbywania odprawy wizowej.  
Procedura do listopada może jeszcze ulec zmianie, gdyż Chińskie Centrum Wizowe przestrzega, że 
do końca roku może być wprowadzony wymóg pobierania odcisków palców przy składaniu 
dokumentów. Wymagałoby to osobistej wizyty Uczestnika w Chińskim Centrum Wizowym. Jednak 
na razie nie ma jeszcze takiego obowiązku, są to tylko wstępne komunikaty. 
Wiza jednokrotna ważna jest 3 miesiące od momentu wydania, dlatego, żeby ją uzyskać na listopad, 
trzeba rozpocząć działania w październiku. 
Wymagane dokumenty: 

 Wniosek wizowy wypełniony wcześniej internetowo – online, zgodnie z instrukcją 
wypełnienia wniosku. Wszystkie wymagane pola muszą zostać bezwzględnie wypełnione. 

 Paszport (nie może być uszkodzony, ważny min. 6 miesięcy od końca ważności wizy wraz z 
wolnymi minimum 3 kartkami z kolei!). 

http://www.visaforchina.org/


 2 zdjęcia formatu paszportowego z zachowaniem proporcji i wymiarów, spełniające wymogi 
do chińskich aplikacji (uszy na zdjęciu paszportowym powinny być odsłonięte). 

 Wydruk rezerwacji biletu lotniczego (lub kopia biletu) w obie strony. 

 Aktualne zaproszenie z Chin (nie wymaga się oryginału dokumentu). 

 Potwierdzenie rezerwacji hotelowych. 

 Scan strony ze zdjęciem paszportu. 

 Kserokopia karty pobytu w Polsce (w przypadku cudzoziemców). 
 
Wytyczne do wypełnienia wniosku wizowego: 

 Wniosek wizowy jest dostępny na stronie:  www.visaforchina.org. 

 Tylko wnioski internetowe będą akceptowane przez Centrum Wizowe. 

 Na tę chwilę strona jest dostępna jedynie w języku angielskim i chińskim. 

 Całość wniosku należy wypełnić drukowanymi literami, uzupełniając wszystkie wymagane 
pola. 

 Nie przyklejamy zdjęć. 

 Każde puste pole, które nie dotyczy klienta należy zostawić puste. 

 Muszą być wpisane pełne dane osobowe (bez myślników w nazwisku dwuczłonowym czy 
między imionami). 

 Wiza jednokrotna - 3 miesiące. 

 Podpisy! 

Ubezpieczenie  We własnym zakresie 

Ok. 53 PLN 
Koszty leczenia  
do 60 000 EUR, NNW 15 000 
PLN, bagaż 1000 PLN. 

Wykupione w Supertour. Tylko dla obywateli polskich. 
Ubezpieczenie za osobę  obejmuje cały okres podróży i pobytu.  

Bilet lotniczy 2450 + 50 PLN (prowizja) 
Gwarantowana cena biletu w 
przypadku podpisania umowy do 
23 sierpnia 2019. 
W przypadku decyzji o udziale w 
wyjeździe po ww. terminie, bilet 
będzie zakupiony przez Supertour 
wg ceny na dzień jego 
wystawienia. 

Wykupienie biletu lotniczego za pośrednictwem biura Supertour. 
Przelot linią Lufthansa 
23 NOV Warsaw – Frankfurt  14:45  - 16:30 
23 NOV Frankfurt – Shanghai (PVG)  18:05 -  11:55+1  
 
30 NOV Shanghai (PVG) - Frankfurt  13:50 - 18:45 
30 NOV Frankfurt - Warsaw 21:10 - 22: 45 
 

Kolacje  Na własny koszt W kampusie lub restauracjach w pobliżu hotelu 



 

 

Terminy obowiązujące Uczestnika: 

 

do 23.08  Uczestnik  dostarcza do Szkoły 3 egz. (oryginały) podpisanej umowy i wpłaca 5500 PLN na konto biura 
Supertour (za bilet lotniczy, hotel oraz za zlecone usługi opcjonalne: ubezpieczenie, wiza) 

po 10.10  Uczestnik  uzyskuje wizę we własnym zakresie lub dostarcza do biura Supertour komplet dokumentów 
wymaganych do załatwienia wizy. 

do 29.10.2019 Uczestnik  przelewa na konto biura Supertour opłatę za Seminarium 5.5000 PLN i przesyła na konto 
mailowe: grupy@supertour.pl potwierdzenie dokonanej opłaty.  
Ewentualna nadpłata za Seminarium będzie zwrócona na konta Uczestników po rozliczeniu 
Seminarium, w kwocie proporcjonalnej do liczby Uczestników. 

 

 

O przyjęciu na listę uczestników decyduje podpisanie umowy i wniesienie wymaganych opłat 
  

mailto:grupy@supertour.pl


Zał. 1 

Program Seminarium (może ulec zmianie): 

  

25.11.19 26.11.19 27.11.19 28.11.19 29.11.19 
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

9 - 12  *warsztat biznesowy 1 *warsztat biznesowy 2 

Wizyta w Free Trade 
Zone  

(8 am - 6 pm)  
wizyta w firmie 2 

*warsztat biznesowy 3 *warsztat biznesowy 5 

lunch 
lunch na terenie 

kampusu 
lunch na terenie 

kampusu lunch na terenie kampusu lunch na terenie kampusu 

pm 
  

zwiedzanie Szanghaju  
(1 pm - 8:30 pm) 

wizyta w firmie 1 
warsztat „kultura”: herbata 

(1 pm -2:30 pm) 

warsztat „kultura”:  
Chinese Business Culture  

(1:30 pm – 3 pm) 

  
*warsztat biznesowy 4 

(3 pm – 6 pm) 
networking  

( 3:30 pm – 5 pm) 

 

*Warsztaty/wykłady biznesowe: 

 Sytuacja ekonomiczna Chin i prognozy na przyszłość 

 Logistyka w Chinach 

 Marketing cyfrowy 

 Przywództwo i odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw w Chinach 

 Zachowania chińskich konsumentów 


