
 

 

 

 

 
F1 SHANGHAI  

8 – 14 APRIL 2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Upplev den fartfyllda festen och stämningen på plats under Shanghai F1 2014! 
En oförglömlig resa där du också får möjlighet att bekanta dig med Kinas mest vibrerande megastad. 
Futuristiska skyskrapor och charmiga 1800-tals byggnader samsas i en av världens vassaste och mest 
underhållande städer just nu. Här finns en mix av barer, moderna klubbar, kulinariska restauranger 
och inte minst en fantastisk shopping. 
 
Shanghai har en brokig historia, från slumrande fiskeby till kommersiell huvudstad med flärd och 
synd under Kolonialtiden i slutet av 1800-talet. Det västerländska arvet har satt sin prägel men staden 
har fortfarande behållit en stor del av sin kinesiska karaktär.  
 
Följ med oss på resan och du får tillfälle att uppleva Shanghais skiftande ansikten. 
Pudong, Kinas Manhattan med sina enorma skyskrapor. The Bund - det berömda promenadstråket 
utmed floden Huangpu som kantas av ståtliga kolonialbyggnader som idag huserar stadens mest 
chica restauranger och barer. De gamla och charmiga gränderna runt YuYuan – en traditionell 
kinesisk trädgård anlagd på 1500-talet. Men framförallt uppleva årets höjdpunkt – F1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Program 
 
Dag 1 Tisdag 
8 apr 19.10 Avresa från Stockholm med Air China till Peking 
 

Dag 2 Onsdag 
9 apr 09.40 Ankomst Peking 
 11.30 Avresa Peking med Air China 
 13.40 Ankomst Shanghai 

Vår engelsktalande guide möter på flygplatsen. Transfer och incheckning på vårt hotell.  
På eftermiddagen besöker vi Pudong-området, Shanghais Manhattan. Vi åker upp till Sky Walk på 
100:e våningen, 474 möh i Shanghai World Financial Center som är en av de mest iögonfallande 
byggnaderna i Shanghais skyline och en av världens högsta byggnader. Hela utsiktsplatsen är 
inglasad, även golvet så det känns som du har hela Shanghai under dina fötter.  
Middag med Sichuansmaker. 

 

Dag 3 Torsdag 
10 apr  Shanghais höjdpunkter: 
  En heldag som visar upp Shanghais sevärdheter. 

The Bund, det långa promenadstråket utmed HuangPu River med sina ståtliga kolonialbyggnader 
och skyskraporna på Pudong på den östra sidan av floden. 
Folkets Park, mitt i Shanghai där lokalbefolkningen träffas och umgås. Yuyuan Garden som är en 
gammal klassisk kinesisk trädgård i de äldre delarna av Shanghai. Trädgården är över 400 år 
gammal och här kan du uppleva en genuin klassik kinesisk arkitektur och trädgårdskonst. 
Trädgården sträcker sig över ett område av två hektar och är idag ett populärt turistmål. 
Xintiandi är upprustade kvarter i den äldre Shanghai stilen, s k Shikumen.  
Idag finns här lyxiga restauranger, populära barer, kaféer och konstgalleri. 
Till lunch bjuds vi på Dim Sum, små fyllda ångkokta degknyten som är typiska för det 
kantonesiska köket.  
Efter en god middag får vi uppleva en fantastisk akrobatshow av världsklass, ERA Acrobat show. 
 

Dag 4 Fredag 
11 apr  F1 Grand Prix - träning  
 
  Smaka på Shanghai. 
  Vi promenerar runt på Shanghais gator och små gränder och kommer närmare det verkliga 

Shanghai.  Här finns gott om små restauranger, ”hål i väggen” där ljuvliga dofter sprider sig. Men 
vågar man prova och hur skall man veta vad som bjuds? Här får vi en introduktion av Shanghais 
snabbmat, ser när de tillverkar nudlar och provsmakar på ett antal olika varianter. Enkel servering 
på stående fot eller vid små bord men med fantastiska smaker. Ca 3 km att gå och turen tar ungefär 
3 timmar. 

 

Dag 5 Lördag 
12 apr  F1 Grand Prix - kval 
 

Dag 6 Söndag 
13 apr  F1 Grand Prix 
  Transfer till och från Shanghai Circuit 
  På kvällen gemensam middag 
 

Dag 7 Måndag 
14 apr 06.00 Utcheckning och transfer från hotellet till flygplatsen 
 08.55 Avresa från Shanghai med Air China  
 11.15 Ankomst Peking 
 13.50  Avresa Peking med Air China  
 17.20 Ankomst Arlanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Priser per person i SEK: 
 

Inkvartering på: 3-stjärnigt hotell 4.5-stjärnigt hotell 
   

I delat dubbelrum 13 400 14 900  

Enkelrumstillägg 1 900 3 400  

   

Uppgradering till F1 Grand Stand High-platser under F1 1 400 1 400 

Tilläggsprogram Shanghais höjdpunkter och Smaka på Shanghai 1 650 1 650 

 
 
I grundpriset ingår 
- flyg med Air China i ekonomiklass Stockholm-Peking-Shanghai tur/retur 
- för dagen gällande skatter och avgifter 
- 30 kg fri bagagevikt (incheckat bagage) 
- 5 nätter del i dubbelrum inkl frukost på valt hotell  
- flygplatstransfer t/r flygplatsen - hotellet 
- ankomstdagen sightseeing med Shanghai World Financial Center. 
- 2 middagar  9, 13 april  
- engelsktalande guide 
- F1 biljetter Grandstand B1-B4, 3 dagar. 
- Transfer t/r till söndagens final F1 
- visum vid ankomst (enkel inresa, svenska medborgare, för resa i grupp)           

 
I priset ingår ej  
- arrangemang ej nämnda ovan 
- personliga omkostnader 
- dricks till guide och chaufför 
 
 

Hotell  
 

Hotel Salvo Hotel (3*) 
Tel:  +86-21-5352 4888 
Web:  www.salvohotel.com  
Adress:  339, Guangdong Road, Shanghai 
              
Salvo Hotel Shanghai ligger i hjärtat av Shanghai, ca 5-10 minuters promenad från shoppinggatan Nanjing Road, The 
Bund, Yuyuan Garden och Folkets Torg. Hotellet har gym, bastu och möjlighet till massagebehandlingar. I hotellet finns 
också restauranger, lobbybar och på översta våningen finns en bar med utsikt över The Bund. Här finns också business 
center. De 604 luftkonditionerade gästrummen har bl a minibar och värdeförvaringsskåp. Alla rum har kaffe-/tebryggare 
och kostnadsfritt vatten på flaska. Badrummen har dusch/badkar i ett, telefon, våg och badrock, tofflor. Ytterligare 
bekvämligheter inkluderar kostnadsfria dagstidningar och tofflor. 

 
The Longemont Hotel Shanghai (4,5*)  
Tel:  +86-21-611 599 88  
Web:  www.thelongemonthotels.com/default-en.html  
Adress:  1116 Yan An Rd West Changning  
 
The Longemont Hotel Shanghai ligger ca 15 minuter med bil till centrala delarna av staden.  
Praktiskt beläget för transport till flygplats, F1-banan och många av Shanghais bästa restaurang- och barområden. En 
shoppingmall finns på gångavstånd från hotellet. 
 
Hotellet har ett fullständigt spa, inomhuspool och gym. Kostnadsfri wi-fi i allmänna utrymmen. 4 restauranger samt café 
och bar. Gäster har även tillgång till bubbelpool, ångbastu och bastu.  De 511 luftkonditionerade gästrummen har laptops, 
anpassade värdeförvaringsskåp och minibar. Gäster erbjuds kostnadsfritt höghastighetsinternet. Rummen har plasma-tv. 
Alla rum har skrivbord och gratis dagstidningar. Badrummet har badkar och dusch med handhållen dusch och regndusch. 
Badrummen har dessutom badrock, smink/rakspegel och hårtork. Alla rum har kaffe- och tebryggare och kostnadsfritt 
flaskvatten. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Särskilda regler gällande F1 Shanghai  
Anmälningsavgift 
Anmälan är bindande och anmälningsavgiften på 4 500:- betalas inom 10 dagar efter ni fått er bekräftelse. Samtidigt 
betalas den eventuella avgiften för avbeställningsskydd. 
 
Avbeställning av en resa 
Vid avbeställning tidigare än 30 dagar återbetalas inte anmälningsavgiften.  
Vid avbeställning 30 till 15 dagar före avresa ska resenären betala 50 % av resans pris.  
Sker avbeställningen senare än 14 dagar före avresa ska resenären betala hela resans pris. 
 

Minsta antal för resans genomförande 
För att denna resa skall kunna genomföras krävs minst 10 bokade pers.  
Besked om en resa måste ställas in lämnas senast 30 dagar före avresan.  

 
Slutlikviden 
Betalas senast 45 dagar före avresa. 
 
Färdhandlingar 
Avresemeddelande mm utsändes ca 14 dagar före avresedagen. 
 

Giltigt pass 
Passet måste vara giltigt i ytterligare 6 månader efter hemkomst och ha 2 tomma sidor. 
 

Visum 
Till Kina krävs visum som ingår i resan pris. 
Vi reser med ”Visum vid ankomst”. Senast 28 februari behöver vi kopia på ert pass och information om ert yrke. Visum 
vid ankomst gäller för svenska medborgare. Vid avvikelser eller annat medborgarskap än svenskt utfärdas individuella 
viseringar mot extra kostnad. 
 

Uppgradering F1 biljetter 
Vi har möjlighet att erbjuda uppgradering av F1 biljetternas till Grand Stand High.  
Precis nedanför denna del av arenan är start och målsträckan och dessutom är det tak över arenan. 
Uppgradera till F1Grandstand High A platser för 1 400:- per person.   
Reservation 
I priset ingår de idag gällande flygskatterna och valutakurser. Vi reserverar oss för ändringar utanför vår kontroll såsom 
ev. höjning av flygpris och flygskatter, valutakursförändringar, tidtabellsändringar etc. Strejk, naturkatastrof, 
flygbolagskonkurser eller andra omständigheter utanför vår eller våra leverantörers kontroll berättigar Ask Mr. Nilsson att 
häva avtalet utan skyldighet att betala ersättning. Ask Mr. Nilsson har dock tecknat en försäkring som täcker de flesta 
ovan nämnda händelser och i den mån vi får ersättning från försäkringsbolaget ger vi den givetvis vidare till vår kund. Vi 
rekommenderar att samtliga resenärer tecknar en omfattande reseförsäkring och att man kontrollerar villkoren noga i den 
försäkring man ev redan har. 
 

Sista anmälningsdag 31 januari 2014.  Reservation för slutförsäljning innan dess. 
 

Avbeställningsförsäkring 
Avbeställningsförsäkring ingår ej i resans pris. Denna gäller endast vid sjukdom eller olycksfall, om resenären eller nära 
anhörig (make/maka, barn, syskon, föräldrar, far- mor- och svärföräldrar, barnbarn, svärson, svärdotter eller person som 
är skriven på samma adress som den försäkrade) drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Läkarintyg ska 
uppvisas vid utnyttjande av försäkringen. Vi samarbetar med Gouda och hjälper er gärna att boka en frivillig 
avbeställningsförsäkring som kostar 4% av resans pris. Ev. avbeställningsförsäkring ska tecknas i samband med anmälan 
till resan. 
 

Reseförsäkring 
Det är viktigt att se till att man har ett fullständigt försäkringsskydd under hela resan. De flesta hemförsäkringar har 
reseskydd, ibland dock något begränsat.  
 
I övrigt hänvisas till ”SRF’s villkor för paketresor” som finns på vår hemsida eller som skickas på begäran. 
Vi ställer lagstadgad resegaranti till Kammarkollegium. 
 
Ask Mr. Nilsson AB 
23 oktober 2013  
 


