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Shanghai
Shanghai, amit a kínaiak röviden “Hu”-nak
vagy “Shen”-nek is neveznek, a 31°14’
északi szélesség és 121°29’ keleti
hosszúságon, Kína keleti partvidékén
található.
Az
összterülete
6,341
négyzetkilométer (amibıl Pudong 523
km2),
állandó
lakosainak
száma
meghaladja a 16 milliót. Az idıjárás
kellemes, és a négy évszak mindegyike
megtalálható. Az átlaghımérséklet 18 °C,
az átlagos csapadékmennyiség pedig 1240
mm évente. Shanghai egy nyitott,
történelmi és kulturális tengerparti város a
Yangtze deltájában. Egyike a közvetlen
kormányirányítás alatt lévı területeknek,
valamint a legnagyobb gazdasági és kereskedelmi központ és egyben Kína legforgalmasabb kikötıje.
Napjainkban számos modern épület színesíti a város arculatát, olyanok, mint pl. az Kelet Gyöngye
(Oriental Pearl) TV torony, Shanghai Múzeum, Shanghai Könyvtár, a Stadion, a Nagyszínház, a
Tudományos és Technológiai Múzeum, a Nagycirkusz, a Várostervezési Kiállítás és a Jin Mao Torony.
Ezek mind Shanghai új látványosságaivá váltak. Olyan színes fesztiválok, mint a Turista Fesztivál és a
Nemzetközi Mővészeti Fesztivál évrıl évre egyre több látogatót vonzanak mind Kínából, mind pedig a
tengeren túlról.

A Bund
A világhírő Shangai Bund a 100 éves történelme során mindig is az elegancia jelképe volt, igaz mára
már több látványos épületet is emeltek körülötte. A 771 méter hosszú, áradások ellen védı falszakasz
egy évszázad alatt készült el, a tetején pedig egy tágas sétányt hoztak létre. A szépen díszített,
virágágyakkal és európai stílusú kerti lámpákkal övezett sétáló utcában nagyszerő lehetıség nyílik a
kikapcsolódásra. A Nanjing út keresztezıdésénél található emléktér egy igényes szökıkutat és Chen
Yi, a város elsı polgármesterének szobrát foglalja magába. A Vámhivatallal szemben található
elektromos óra a világ különbözı pontján található városok helyi idejét jelzi. A Bund nyugati oldalán
található épületek Görög, reneszánsz és barokk stílusban épültek. A parton hajóstársaságok tucatjai
kínálnak különféle sétahajózásokat a Huangpu és a Yangtze folyóra egyaránt.
Jáde Buddha Templom
Az 1911 és 1918 között épült templom jelenleg is aktív, az utolsó számláláskor 70 állandó szerzetes
tevékenykedett itt. Az épület könnyen felismerhetı a fényes sáfránnyal borított falairól. A templom
középpontjában egy 1,9 méter magas fehér jáde kıbıl készült ülı Buddha található, amit egy
szerzetes 1882-ban hozott el Burmából elıször Zhejiang tartományba, majd késıbb Shanghaiba. A
szobrot mindenhol ékszerek borítják, és állítólag 1000 kg-ot nyom. Egy kisebb mérető fekvı Buddha
egy kaliforniai fenyıbıl készült ágyon nyugszik. A nagyteremben 3 aranyozott Buddha található. Még
ha nem is látszik annyira, a hely bıvelkedik a vallás különféle mőremekeivel és állítólag 7000
Buddhista szutrát ıriznek itt.
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Yuyuan Kert
A Ming dinasztia korabeli klasszikus kertben kevesebb, mint 5 holdas területen több, mint 40
látványosság található. Délen a Város Istenének Temploma áll, míg nyugaton a Yuyuan bazár
található.
Shanghai régi utcája
A Xin Tiandi névre hallgató, “Shanghai régi utcája” néven elhíresült út a századeleji Shanghai
hangulatát idézi modern környezetben. A helyi fiatalok és a külfoldi turisták körében egyik
legfelkapottabb sétálóutcán kiváló éttermek, szórakozóhelyek találhatók.
Oriental Pearl TV torony
A Shanghai Oriental Pearl TV torony 468 méter magas és ezzel kivívja magának „Ázsia legmagasabb
Tv tornya” címet, de ez csak a 3. helyre elég a világban. A torony 15 különbözı mérető gömböt
tartalmaz különbözı szinteken. Ez a mővészi alkotás a „nagy és kis gyöngyök esnek egy jáde
tányérba” helyzetet szimbolizálja. Megépülése óta építészeti jelkép és kedvelt turistalátványosság.
Népi tér (People’s Square)
A belvárosban található 140 000 négyzetméternyi tér a Shanghai legnagyobb köztere. Az északi
végében az új városháza, míg vele szemben délen a Shanghai Múzeum található. A városháza mellett
jobboldalon a Nagyszínház, baloldalon pedig a Várostervezési Kiállítás helyezkedik el. A tér felszínét
gyep, fák, virágágyak szökıkutak, szobrok, lámpák és sziklakertek díszítik. Ez a hely jelenti Shanghai
politikai és kulturális központját, de ugyanakkor a 90-es éveket idézı turistalátványosság is egyben.
Jin Mao tower
A Jin Mao torony Shanghai 21. századi építészetének szimbóluma. Ez az ország legmagasabb
épülete, a világon pedig a harmadik helyet foglalja el. A benne található két lift 9,1 m/sec sebességgel
szállítja a látogatókat a földszintrıl a panoráma emeletre, ahonnan nagyszerő kilátás nyílik az egész
városra.
Huangpu sétahajózás
A Huangpu sétahajózás egyike Shanghai tradicionális turistaprogramjainak. Nem csak azért, mert a
Huangpu folyó Shanghai leghíresebb folyója, hanem mert a város látványosságainak legjavát
tartalmazza. Ezen az úton az ember szembesülhet Shanghai múltjával és jelenével, valamint
betekintést nyerhet az ígéretes jövıjébe is.
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