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!ÍNA 2.0 
CESTA ZA !ÍNSKYM BIZNISOM

Študijná cesta za priemyslom a 

ekonomikou Číny navrhnutá nielen 

pre manažérov a podnikateľov, ale 

pre každého, kto chce vidieť 

budúcnosť Číny a sveta.

WWW.CESTYCINOU.SK

ORGANIZUJÚ  
PAVEL DVO"ÁK 
A  
JÁN KO#TURIAK
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ÚVOD
Počas jedenástich dní navštívime najvýznamnejšie 
ekonomické centrá Číny. Vďaka úzkej spolupráci s 
vedením mesta Qingdao budeme mať VIP vstupy do 
najvýznamnejších firiem Číny. Počas celého pobytu sa 
bude skupine venovať tlmočník, sprievodca a školiteľ 
čínskej kultúry Pavel Dvořák. Počas presunov a voľného 
času sa budeme rozprávať o čínskej histórii a aj 
súčasnosti, o kultúre a podnikateľskom prostredí.  
V oblasti podnikania, organizácie a inovácii bude 
výklady dopĺňať Ján Košturiak a po skončení dostane 
každý účastník spracovaný itinerár, fotografie a zápisky 
z cesty.

SHENZHEN

QINGDAO
BEIJING

SHANGHAI

YIWU

HONG KONG 
MACAO

2020, 9.–19. NOVEMBER
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Po prílete do Pekingu budeme mať 
ľahký program v centre mesta. Staré 
uličky hutongy, krásne pekinské 
jazerá… Program sa prispôsobí 
letenkám. Večer sa všetci bližšie 
spoznáme pri pekinskej kačke. 1 3.11. ODLET 
4.11. PRÍLET DO PEKINGU

PEKING
9.11. PONDELOK
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PEKING

Prvý deň strávime celodenným výletom na čínsky 
múr. Nepôjdeme na úseky utopené pod návalmi 
turistov, ale na miesta, kde budeme vychutnávať 
kľud a pokoj v krásnej prírode. Tak, ako by to malo 
byť.  

Na výber sú dve trasy, fyzicky ľahšia a aj 
náročnejšia. Návrat do Pekingu bude okolo 5 
večer. 2 10.11. UTOROK

!ÍNSKY MÚR
NAV!TÍVIME

PRIEMERNÁ TEPLOTA  V DESTINÁCII V TOMTO OBDOBÍ:
medzi -1°C a 10°C
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QINGDAO

Ráno sa rozlúčime s Pekingom a rýchlovlakom sa 
presunieme do mesta Qingdao. Qingdao je pôvodne 
nemecké mesto, v mnohom si aj ponechalo 
nemecký štýl. Je to zároveň jedným z 
najvýznamnejších producentov morských plodov v 
Číne. Po príchode sa najeme v príjemnej reštaurácii 
na pobreží a poobede navštívime firmu CRRC 
Qingdao - najväčší výrobca rýchlovlakov v Číne.  
Ubytujeme sa v hoteli a na večeru ochutnáme 
miestne pivo Qingdao z prvého pivovaru v Číne.

3 CRRC QINGDAO

11.11. STREDA

NAV!TÍVIME

PRIEMERNÁ TEPLOTA  V DESTINÁCII V TOMTO OBDOBÍ:
medzi 9°C a 15°C
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QINGDAO

Navštívime jeden z najmodernejších prístavov v 
Číne. Prístav v Qingdao patrí k tým najdôležitejším 
uzlom medzinárodného obchodu v Číne. 4 PRÍSTAV QINGDAO

12.11. !TVRTOK

NAV!TÍVIME

PRIEMERNÁ TEPLOTA  V DESTINÁCII V TOMTO OBDOBÍ:
medzi 9°C a 15°C
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SHANGHAI

Preletíme do Šanghaja. Po príchode do Šanghaja sa 
ubytujeme v prvom mrakodrape Ázie - Park Hotel. 
Túto unikátnu stavbu v štýle art-deco postavil 
slovenský architekt Ladislav Hudec z Banskej 
Bystrice.  
Podvečer si prejdeme slávnu promenádu The Bund 
pri rieke s výhľadom na finančné centrum Šanghaja. 
Vyvezieme sa na najvyššiu vyhliadku na svete v 
novootvorenej budove Shanghai tower-5 LUJIAZUI 
THE BUND 
PARK HOTEL

13.11. PIATOK

NAV!TÍVIME

PRIEMERNÁ TEPLOTA  V DESTINÁCII V TOMTO OBDOBÍ:
medzi 15°C a 20°C
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YIWU

Yiwu sa hovorí aj mesto, v ktorom sa vyrábajú 
Vianoce. Pochádza odtiaľto väčšina “Made in China” 
produktov. V najväčšom obchodnom meste na svete 
sa nachádza aj najväčšia vzorkovňa na svete. 
Budova s rozlohou pät a pol milióna metrov 
štvorcových hostí všetko, čo si človek len predstaví. 

V Yiwu navštívime aj opačné spektrum čínskeho 
biznisu - malé, textitlné továrne s stovkami 
robotníčok a častokrát aj so zaparkovaným Ferrari 
pred vchodom, ktoré patrí synovi majiteľa. 

6 YIWU A TRH MAL$CH 
KOMODÍT

14.11. SOBOTA

NAV!TÍVIME

PRIEMERNÁ TEPLOTA  V DESTINÁCII V TOMTO OBDOBÍ:
medzi 15°C a 20°C
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SHANGHAI

Doobeda si pozrieme staré mesto Šanghaja a 
klasické záhrady Yu. Budeme mať aj priestor na 
nákup suvenírov. Obed si dáme v klasickej 
šanghajskej reštaurácii.  

Podvečer preletíme lietadlom do Shenzhenu. 
Shenzhen je odpoveďou na americkú Sillicon valley. 
Mesto s najväčšou koncentráciou inovatívnych firiem 
na svete. 

7 STARÉ MESTO #ANGHAJA 
ZÁHRADY YU 
SHENZHEN 

15.11. NEDELA

NAV!TÍVIME

PRIEMERNÁ TEPLOTA  V DESTINÁCII V TOMTO OBDOBÍ:
medzi 15°C a 20°C
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SHENZHEN

Doobeda navštívime firmu, ktorá sa posledné 
mesiace neustále objavuje v médiách - Huawei.Je to 
vlajková loď novej éry Číny. A ich pohostenie naozaj 
dokazuje, ako veľmi Číne závisí na tom, čo i o nich 
myslí svet.  
Okrem výstavných sál uvidíme aj výrobu a hlavne 
ich vlastné “Huawei mesto”, čo je replika európskych 
metropol premenená na kancelárie 25 000 
zamestnancov. 

8 HUAWEI

16.11. PONDELOK

NAV!TÍVIME

PRIEMERNÁ TEPLOTA  V DESTINÁCII V TOMTO OBDOBÍ:
medzi 17°C a 25°C
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KANTON

Výlet ukončíme v jednom z najvýznamnejších miest 
na juhu Cíny. Kanton, alebo po čínsky Guangzhou je 
aj hostiteľom najslávnejšej obchodnej výstavy na 
svete - Canton Fair. 9 TROCHU HISTÓRIE NA 
ZÁVER

17.11. UTOROK

NAV!TÍVIME

PRIEMERNÁ TEPLOTA  V DESTINÁCII V TOMTO OBDOBÍ:
medzi 17°C a 25°C
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ODLET10 18.11. STREDA

19.11 PREDPOKLADAN" PRÍLET
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Cena obsahuje: 

• Dvoch odborných sprievodcov - 
Pavel Dvořák a Ján Košturiak 

• Ubytovanie v hoteloch 4**** 
Doprava po Číne (rýchlovlak, 
letenky, vlastné autobusy do 

fabrík, po Pekingu a Šanghaji 
metro a autobus),  

• Vstupenky na atrakcie 

• Strava dvakrát denne - raňajky a 
obed/večera.  

Cena neobsahuje  

• Tretie jedlo dňa a nápoje k jedlu 

• Medzinárodnú letenku

Cena

Letenku zabezpečí Pavel Dvořák pre 
každého záujemcu na mieru.  
Je možné si letenku zabezpečiť aj 
samostatne. 

LETENKY

2890 %

extra slu!by

• 300€ - príplatok za business miesta 

vo vlakoch. 

• 500€ - príplatok za ubytovanie 5***** 

• 680€ - príplatok za samostatnú izbu 

v hoteloch 4****
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PAVEL DVO"ÁK
Tlmočník čínštiny žijúci v Šanghaji. Medzi 
moje tlmočnícke referencie patria napríklad 
bilaterálne rokovania s čínskym premiérom 
a prezidentom, medzinárodné jednania, ako 
aj obchodné a investičné fóra medzi Čínou 
a krajinami strednej a východnej Európy. 
Okrem mnohých malých a stredných 
slovenských/českých firiem som 
spolupracoval aj s nadnárodnými firmami 
ako LEGO, Mondelez, Volkswagen a iné. 
Čínsku kultúru a prípravu zamestnancov na 
život v Číne som opakovane školil pre firmy  
KraussMaffei Machinery a Yanfeng 
Automotive Interiors.

WWW.PAVELDVORAK.SK
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JAN KO#TURIAK
Ján Košturiak, spoluzakladateľ spoločnosti 
IPA Slovakia (www.ipaslovakia.sk), ktorá 
vznikla ako spoločný podnik s Fraunhofer 
IPA Stuttgart. Venuje sa inováciám, 
prelomovým technológiám 
a zjednodušovania života a práce. Prepája 
podnikateľov v sieti Podnikateľskej univerzity 
(www.podnikatelskauniverzita.sk) a venuje 
sa spoločným projektom nových biznis 
modelov. Spolupracoval ako kouč, 
konzultant a tréner s organizáciami 
v rôznych krajinách sveta.

WWW.KOSTURIAK.COM
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PRIPRAVIL 
PAVEL DVO"ÁK

2020NEPRECESTOVAL SOM DESIATKY KRAJÍN.  

PRECESTOVAL SOM ČÍNU. 
A TO PORIADNE!

WWW.CESTYCINOU.SK

Najkrajšie cesty Čínou so sinológom a fotografom.

Autor cesty, textov, fotografií a dizajnu tohoto dokumentu


