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Peking
Peking a Kínai Népköztársaság fővárosa. Nem
csak az ország politikai központja, hanem egyben
kulturális, tudományos, oktatási és kulcsfontosságú
közlekedési csomópont is. Peking már több, mint
800 éve viseli a fővárosi rangot. A város bővelkedik
történelmi látványosságokban és természeti
szépségekben. Ilyen híresség többek között a
Tiltott Város – a világ legnagyobb és legépebben
fennmaradt palota együttese, a Mennyei Ég
Temploma – ahol a Ming s Qing uralkodók mutatták be áldozataikat az Isteneknek, a Nyári Palota – az
uralkodók lenyűgöző menedéke, a Ming sírok – 13 Ming dinasztia beli uralkodó örök nyughelye ill. a
világhíres és elbűvölő Kínai Nagy Fal. A Kínai Népköztársaság 1949-es megalakulása óta a nagy
volumenű építési beruházások rengeteg változást hoztak Peking életébe, és az egyre több új
látványosság még vonzóbbá teszi a rejtelmes régi várost.
Tiltott Város
Úgy is ismert, mint a Palota Múzeum vagy Gugong, a Tiltott Város volt az a palota, ahol a Ming és Qing
uralkodók éltek és intézték az ország irányításával kapcsolatos ügyeket. A sokévnyi elzárkózás után
mostanra megnyílt a nagyközönség előtt, és a látogatók megtekinthetik a tradicionális kínai építészet
remekeit, a kincstárban tartott értékeket és tanulmányozhatják az uralkodói családdal kapcsolatos
legendák alapjait. 491 év alatt 2 dinasztia összesen 24 uralkodója élt a falai közt. Az utolsó uralkodó –
Puyi – 1925-ben hagyta el a palotát. A róla szóló film nagy népszerűségnek örvend a nyugaton.
Összességében elmondható, hogy egy életre szóló élményt jelent azok közt az épületek közt sétálni,
ahol azok a híres események leperegtek… Mind a filmvásznon, mind pedig a valós életben.
Tian'anmen tér
A Tian'anmen tér (Mennyei Béke Kapuja) mindig is Peking központjának számított. Nem csak fekvése
miatt, hanem mert már régóta a hatalom jelképének számít. A Tian'anmen tér a Tiltott Város első
bejárata, a kapu, mely az uralkodói időkben a legfelsőbb hatalmakhoz vezetett. A kapu feletti torony
olyan nagyszabású ceremóniákat látott, mint például a Ming és Qing Dinasztia rendeleteinek
nyilvánosságra hozatala. A tér tornyából 1949. október elsején Mao Zedong elnök hirdette ki az új Kína
megalakulását. A torony minden évben a nagy nemzeti ünnepek szónoki emelvényéül szolgál.
A Nagy Fal
"Nem vagy igazi férfi, ha még nem láttad a Nagy Falat!" - hangzik a kínai szólás. Úgy tartják, (igaz
mára bebizonyosodott, hogy tévesen) hogy ez az egyetlen ember alkotta építmény, ami szabad
szemmel látható az űrből… A fal nem csak Kína nemzeti kincse, hanem a világörökség szerves része
is egyben. Egyetlen turista sem mulaszthatja el a lehetőséget, hogy Pekingbe érkezvén meglátogassa
a Nagy Falat, ami egyben minden egyes utazási program csúcspontját jelenti. A lenyűgöző építészeti
teljesítménytől eltekintve a falról elénk táruló látvány leírhatatlan…
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Nyári Palota
Hírneve a Tiltott Városéval vetekszik. A Nyári Palota, ami „Yiheyuan” (Természetes Harmónia Kertje)
néven is ismert, az egyik legjobban megőrzött és a legnagyobb uralkodói kert Kínában. Peking legfőbb
látványosságai közé tartozik.
Ég Temploma
Az épületkomplexum 1606 és 1420 között épült, és 273 hektárt foglal magába. Ez volt az a hely, ahol a
Ming és Qing uralkodók térdre borultak a Menny előtt és bőséges termésért imádkoztak. Kora reggel,
amikor a levegő az öreg ciprusfák illatát lengi körül, a templom kertje megtelik a testmozgás különféle
formáit képviselő emberekkel, akik a taiqi-tól kezdve a harcművészeteken át az operaéneklésig
mindennel foglalkoznak. Ez az egyik legjobb hely Pekingben arra, hogy átlag kínaiakat figyeljünk meg
játék és kikapcsolódás közben.
Ming sírok
A sírok Peking külvárosát képező Changping járásban találhatók, és ez az a hely, ahol 13 Ming
dinasztiabeli (1368-1644) uralkodó és közeli hozzátartozói nyugszanak. Mivel a fővárostól 50 km-re
fekszik, ezt a látványosságot általában a Nagy Fal Badaling-i szakaszához történő látogatás során
szokták közbeiktatni.
„Hutong”
A „hutong” gyakorlatilag Peking ősi sikátoraiból álló városrész. A Tiltott Város körül ezerszámra
található ezekből az utcácskákból. Nagyrészük a Yuan (1206-1341), Ming (1368-1628) és a Qing
(1644-1908) dinasztiák alatt épült. Egy pár órás túra nagyszerű betekintést enged a régi pekingi
életvitelbe és a helyiek mindennapjaiba.
Dobtorony
Ez a torony Peking Big Ben-je. A dobok az egész órák jelzésére szolgáltak, az időt pedig vízi órák
segítségével mérték. A Kulturális Forradalom során ez az épület is az összeomlás szélére került, de
végülis akárcsak a Svájci órásipart vagy a Maoista pusztítást ezt is sikerült túlélnie. Sőt, mára már
nemzeti kincsként tekintenek rá. A Dobtorony aljában – annak ellenére, hogy a Hutongok
gyümölcspiacával szemben található – egy ócskapiac-labirintus alakult ki, ahol az alkudozni vágyó
turista kellőképp kielégítheti vásárlási szenvedélyét.
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