
 

 

 

 

Detail Informasi Destinasi Program China Tour 2019 

 

HEFANGJIE  

Salah satu jalan yang ada di kota Hangzhou yang menyediakan tempata berbelanja dengan 

berbagai tipe atau varian benda serta restaurant dan salah satu destinasi tempat berbelanja yang 

sangat popular di kota Hangzhou yang sangat rekomended 

 

KAMPUNG AIR WUZHEN  

Wuzhen adalah kota bersejarah yang indah, bagian dari Tongxiang, yang terletak di Provinsi 

Zhejiang bagian utara, Cina.Itu terletak di dalam segitiga yang dibentuk oleh Hangzhou, Suzhou 

dan Shanghai. Meliputi area seluas 71,19 km2 (27,49 sq mi), Wuzhen memiliki total populasi 

60.000, dimana 12.000 adalah penduduk tetap. Wuzhen adalah tempat tetap tuan rumah 

Konferensi Internet Dunia sejak 2014. 

 

DANAU JIN JI HU / JINJI LAKE  

Jinji Lake adalah danau air tawar kecil yang terletak di bagian tengah Taman Industri Suzhou, 

Jiangsu, Cina. Ini menempati area seluas 7,18 kilometer persegi dan kedalaman rata-rata adalah 

sekitar 2,5 hingga 3 meter. Ada dua pulau buatan manusia di danau.  

 

LAPANGAN YUAN RONG  
 

Merupakan lapangan yang merupakan satu kompleks dan memiliki nilai sejarah pada zaman 

perang di china Stadion Nasional Beijing, secara resmi Stadion Nasional juga dikenal sebagai 

Sarang Burung adalah sebuah stadion di Beijing. Stadion (BNS) dirancang bersama oleh arsitek 

Jacques Herzog dan Pierre de Meuron dari Herzog & de Meuron, arsitek proyek Stefan Marbach, 

artis Ai Weiwei, dan CADG yang dipimpin oleh kepala arsitek Li Xinggang. Stadion ini dirancang 

untuk digunakan sepanjang Olimpiade Musim Panas dan Paralimpiade 2008 dan akan digunakan 

lagi di Olimpiade Musim Dingin dan Paralimpiade 2022. Sarang Burung terkadang memiliki 

beberapa layar besar sementara yang dipasang di stadion,  

 

SKY SCREEN 

Suzhou Sky Screen yang terletak di Harmony Times Square (bagian dari kompleks mixed-use 

Times Square di Suzhou, China) saat ini adalah layar video terbesar di dunia. Ini adalah "Layar 

Langit" ketiga dunia (dua yang pertama berada di Fremont Street Experience di Las Vegas, 

Nevada, AS, dan di The Place di Beijing). [1] Dimensi layar layar adalah 500 hingga 32 meter 

(1.640 x 105 kaki) dan berukuran 172.220 kaki persegi (16.000 m2).  

 

SILK FACTORY 

China dikenal dengan sutra dan Suzhou adalah tempat paling terkenal untuk memproduksi sutra. 

Tur ini membawa Anda ke Pabrik Sutra No.1 di Suzhou yang didirikan pada tahun 1926 sebagai 

pabrik milik negara. Dengan tur ini, pertama-tama Anda bisa mendapatkan pengetahuan tentang 

seluruh kehidupan ulat sutera. 

 

GUAN QIAN JIE  

Jalan ini terletak di pusat kota Suzhou, area seluas 0,52 kilometer persegi, bagian komersial kota. 

Tempat wisata berbelanja yang sangat ramai di kunjungi di Kota Souzhou dan banyak sekali 

pilihan serta nyaman dalam berbelanja  

 

LAPANGAN WAN DA 

Salah satu lapangan yang di bangu oleh WANDA GROUP dalam ambisinya untuk membangun 

studio film terbesar di China dan menggolontorkan dana sebesar 10 trilliun rupiah  

 

SAN GUO CHEN (KAPAL PERANG 

Kita akan di ajak menaiki kapal perang dalam  danau yang di kelilingi perbukitan serta kita akan 

di ajak untuk melihat pagoda secara dekat serta bisa mengabadikan keindahan danau dengan 

keluarga  

 

 



 

 

LIHU PARK / TAMAN LIHU 

Lihu Park adalah sebuah taman yang terletak di Distrik Binhu, Wuxi, Jiangsu, China.  Ini 

mencakup area seluas 300 hektar dan gratis untuk umum. Pada akhir Dinasti Ming, beberapa 

sarjana mengatakan bahwa Fan Li dan Xi Shi berperahu di sini. Jadi, ini menjadi lebih populer 

karena legenda ini. Ada Ferris Wheel yang sangat besar di taman yang dapat Anda lihat saat Anda 

masuk ke taman. Ada juga tempat menarik lainnya di dalamnya, seperti karusel, labirin, dan The 

Arctic World. Ada banyak patung di dalamnya yang ditampilkan di dunia yang dingin. Ketika 

Anda masuk ke dalamnya, para penjaga akan memberi Anda beberapa pakaian tebal karena sangat 

dingin di dalamnya tetapi ada banyak benda indah di dalamnya.  Taman ini juga memiliki banyak 

bangunan tua di belakang pepohonan yang membuat mereka terlihat sangat misterius dan menarik.  

Itu di sebelah TaiHu, jadi Anda bisa pergi ke sana dengan berperahu. 

 

HUISHAN OLD TOWN  

Kota Kuno Huishan terletak di kaki Gunung Huishan di sebelah barat Kota Wuxi, sehingga 

mendapatkan namanya. Jaraknya hanya 2,5 kilometer dari pusat kota Wuxi. Beijing-

HangzhouGrand Canal mengalir melalui kota ke utara. Ini memiliki lokasi yang baik, dan terkenal 

dengan pemandangan alamnya yang megah, dan ruang leluhur khas yang terawat baik. 

Area cadangan kota ini sekitar 103 hektar, membentang 1,7 kilometer dari timur ke barat. Zona 

inti adalah area antara Kuil Huishan dan Jembatan Baoshan. Di daerah ini, banyak peninggalan 

sejarah atau buruk dapat ditemukan, yang mengungkap sejarah panjang kota kuno ini. Sampai 

sekarang, ada 118 ruang leluhur dan relatif tetap telah ditemukan dan dilindungi. 

 

NANJING ROAD 

Nanjing Road adalah jalan perbelanjaan utama Shanghai, China, dan merupakan salah satu jalan 

perbelanjaan tersibuk di dunia. Jalan ini dinamai setelah kota Nanjing, ibu kota Jiangsu, tetangga 

Shanghai. Nanjing Road hari ini terdiri dari dua bagian, Nanjing Road East dan Nanjing Road 

West. Dalam beberapa konteks, "Nanjing Road" hanya mengacu pada apa yang disebut Nanjing 

Road pada tahun 1945, Nanjing Road East hari ini, yang sebagian besar merupakan jalur pejalan 

kaki. Sebelum adopsi romanisasi pinyin pada 1950-an, namanya dibuat sebagai Nanking Road 

dalam bahasa Inggris. 

 

SHANGHAI TAN  

The Bund atau Waitan adalah daerah tepi pantai di pusat Shanghai. Daerah tersebut berpusat di 

bagian Zhongshan Road (East No.1 Zhongshan Road) di bekas Kawasan Internasional Shanghai, 

yang membentang di sepanjang tepi barat Sungai Huangpu di bagian timur Distrik Huangpu. 

Daerah di sepanjang sungai menghadap pencakar langit modern Lujiazui di Distrik Pudong. The 

Bund biasanya mengacu pada bangunan dan dermaga di bagian jalan ini, serta beberapa daerah 

yang berdekatan. Ini adalah salah satu tujuan wisata paling terkenal di Shanghai. Ketinggian 

bangunan dibatasi di area tersebut. 

 

SHANGHAI TV TOWER  

adalah menara TV di Shanghai. Lokasinya di ujung Lujiazui di Pudong New Area di tepi Sungai 

Huangpu, di seberang The Bund, membuatnya menjadi landmark yang berbeda di daerah tersebut. 

Desainer utamanya adalah Jiang Huan Chen, Lin Benlin, dan Zhang Xiulin. Konstruksi dimulai 

pada tahun 1991, dan menara itu selesai pada tahun 1994. 

Pada 468 m (1.535 kaki) tinggi, itu adalah struktur tertinggi di Cina dari 1994-2007, ketika itu 

dilampaui oleh Pusat Keuangan Dunia Shanghai. Ini diklasifikasikan sebagai area pemandangan 

AAAAA oleh Administrasi Pariwisata Nasional China. Menara menyala terang dalam urutan LED 

yang berbeda pada malam hari. Pada 7 Juli 2007, Oriental Pearl Tower menjadi tuan rumah konser 

China Live Earth 

Menara ini memiliki 11 bola, besar dan kecil. Dua bola terbesar, sepanjang menara, memiliki 

diameter 50 m (164 kaki) untuk bagian bawah dan 45 m (148 kaki) untuk bagian atas. Mereka 

dihubungkan oleh tiga kolom, masing-masing 9 m (30 kaki) dengan diameter. Lingkup tertinggi 

adalah 14 m (46 kaki) dengan diameter. 

 

CHENGHUANGMIO 

Cheng huang miao atau dikenal juga dengan kuil para dewa, bertempat di shanghai, china. Dan 

pada saat ini telah berkembang menjadi pusat perbelanjaan dan hiburan. Lokasinya dekat 

dengan yuyuan garden.di china banyak didirikan kuil untuk mendoakan 1 atau beberapa dewa yang 

mereka percaya bisa membantu menjaga kota tersebut.. Dulunya kuil ini dikenal sebagai kuil dewa 

jinshan, dewa yang menjaga kota shanghai. Namun pada tahun 1403 nama kuil tersebut diubah 

pada pemerintahan kaisar yongle pada masa dynasty ming 

 



 

 

KUIL XIANG JI SI 

Merupaka  kuil tertua di china usianya mencapai 1000 tahun lebih dimana dulu di gunakan untuk 

tempay beribadah namun dengan berkembangnya waktu kuil ini di alih fungsikan menjadi tempat 

wisata. 

 

GREAT CANAL CRUISE  

Grand Canal Kuno Suzhou untuk melihat bangunan tua dan merasakan kehidupan penduduk 

setempat. Tenang, damai dan bersejarah, seperti mesin waktu untuk membawa Anda kembali ke 

era lama ketika orang-orang kuno berkomunikasi terutama dengan pengiriman di jalur air. 

 

WEST LAKE / DANAU XIHU CRUISE  

Danau Barat adalah danau air tawar di Hangzhou, Cina. Ini dibagi menjadi lima bagian oleh tiga 

causeway. Ada banyak kuil, pagoda, taman, dan pulau buatan di dalam danau. West Lake telah 

mempengaruhi penyair dan pelukis sepanjang sejarah Tiongkok karena keindahan alam dan 

peninggalan bersejarahnya, dan juga merupakan sumber inspirasi terpenting bagi para desainer 

taman Tiongkok.  Itu dibuat menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2011, 

digambarkan sebagai memiliki "pengaruh desain taman di seluruh China serta Jepang dan Korea 

selama berabad-abad"dan mencerminkan "perpaduan ideal antara manusia dan alam".  

 

TAMAN HUAGANG 

Huagang Park (Taman Bunga Harbor) terletak di ujung selatan Su Causeway, melawan West 

Hill.Ada empat bagian di taman: Peony Yard, Kolam Ikan Merah, Zona Hutan Tebal dan New 

Flower Harbor.Huagang Park adalah sebuah resor rekreasi untuk melihat ikan emas. Kolam Ikan 

Merah penuh dengan bunga dan tanaman. Ikan-ikan bermain di air dan angin membawa kelopak, 

membentuk adegan puitis "bunga menyentuh ikan dan ikan mencium bunga-bunga". 

 

LONGJING TEA VILLAGE 

kadang-kadang disebut Dragon Well tea, adalah variasi teh hijau pan-roasted dari area Longjing 

Village di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, China. Sebagian besar diproduksi dengan tangan dan 

terkenal karena kualitasnya yang tinggi, membuatnya mendapatkan gelar Teh Terkenal Cina. 

 

WU LIN SQUARE 

stasiun pada Jalur 1 dari Hangzhou Metro di Cina. Dibuka pada bulan November 2012, bersama 

dengan sisa stasiun di Jalur 1. Terletak di Wulin Square, di Distrik Xiacheng, Hangzhou. Komplek 

stasiun ini adalah salah satu yang terbesar di Hangzhou dengan platform yang lebih luas dari 

stasiun Metro Hangzhou biasa dan memiliki ketentuan untuk pertukaran lintas-platform yang 

dipasangkan dengan Jalur 3 yang diusulkan.  Selain itu, stasiun ini terhubung ke mall bawah tanah 

besar.  

 

XI HU TIAN DI 

Hangzhou Xihu Tiandi adalah tujuan rekreasi yang mencakup sejarah dan budaya yang mendalam 

di kota Hangzhou. Menggabungkan keindahan alam superlatif dengan unsur-unsur kehidupan 

modern, Xihu Tiandi telah menjadi merek baru di Hangzhou, butik-butik mana saja yang menjual 

merek internasional, restoran-restoran kelas atas melayani berbagai rasa lokal dan bar mengisi 

daerah tersebut; ini adalah perpaduan alam dan mode 


