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Beijing Ble grunnlagt 
av mongolene på 1200- 
tallet, og fra det sentralt 
beliggende Trommetår-
net får man ganske god 
innsikt i hvordan både det 
gamle og det nye Beijing 
er bygd opp. Alt er nemlig 
plassert langs en hellig 
nord–sør-akse.

Rett sørover fra Tromme-
tårnet ligger Jingshan Park 
med tempelet, deretter  
Den forbudte by og så  
Den himmelske freds plass. 
Gatenettet går i firkanter 
med for eksempel Chang-

avenyen i øst–vest-retning 
og Qianmen-gaten rett  
sørover.

Mot nord ligger det grå 
Klokketårnet, og bortenfor 
dette skimter man gjennom 
soldisen det store olympiske 
området som er i ferd med 
å ferdigstilles til de olympiske 
lekene i 2008. Alt langs den 
samme nord–sør-aksen.

Oppe fra Trommetårnet  
ser man også Beijings 
downtown, Dongcheng, 
med den kjente og vest-
lig inspirerte butikkgaten 
Wangfujing Daije, og videre 

østover mot kontorsky-
skraperne og storhotellene 
i bydelen Chaoyang.

den KInesIsKe 
Muren
Verdens fremste byggverk 
sammen med Pyramidene  
i Gizeh. Muren er 6350 
kilometer lang, over  
2400 år gammel og så 
imponerende at til og med 

bortskjemte tenåringer 
legger ifra seg ipoden når 
de får se den.
Adresse: Den mest popu-
lære besøksplassen er 
Badaling, men i Mutianyu  
er det både vakrere og  
fredeligere. Begge plassene 
ligger cirka 80 kilometer 
nord for Beijing. 
Inngang: cirka 50 yuan

se & gjøre 
800 år som keiserlig hovedstad har selvsagt  
gitt Beijing en overflod av turistattraksjoner:  
den forbudte by, den himmelske freds plass 
og så verdens uten tvil viktigste turistattraksjon 
–  den dypt imponerende Kinesiske mur. Bare 
for å nevne de tre fremste. Men selvsagt finnes 
det mye annet heftig å gjøre. gå på markeder, 
shoppe som en gal og så det aller viktigste: gå 
seg vill i hutongene. ja faktisk, et besøk i Beijing 
er ikke fullendt før du har vandret rundt i disse 
eldgamle, labyrintiske bydelene.

den forBudte By
I nesten 500 år, fram til 1911, 
ble Kina, Midtens rike, regjert 
fra dette firkantede kjempe-
palasset. Ennå i dag kan 
man ane prakten fra denne 
tiden. Her finnes storslagne 
palasser, paviljonger og hager.
Adresse: Hovedinngang fra 
Den himmelske freds plass
Inngang: 60 yuan

 I nesten 500 år, 
fraM tIl 1911, Ble 
KIna, MIdtens rIKe, 
regjert fra dette 
fIrKantede KjeM-
pepalasset. ennå 
I dag Kan Man ane 
praKten fra denne 
tIden. 
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den hIMMelsKe 
freds plass
Torget er kjempestort, 800 x 
500 meter, og Folkets store 
sal, Det historiske museet 
og alle andre bygninger ser 
ut til å være langt borte. 

Her kan man lande en  
jumbojet uten problemer. 
Mest kjent er imidlertid 
torget der massakren fant 
sted i 1989, da regjerings-
styrker skjøt ned tusenvis 
av fredelige demonstranter.

soMMerpalasset
Godt og vel en mil nord-
vest for det sentrale Beijing 
ligger denne enorme  
sommerhyggen med tåre-
pilkantede dammer, pavil-
jonger og den berømte 
marmorbåten, alltid for- 
ankret i den kunstige  
sjøen.
Adresse: Yiheyuan
Inngang: 50 yuan

laMateMpelet
Kanskje det vakreste  
lamatempelet utenfor  
Tibet. I Paviljongen for  
titusengangslykke finnes 
en fantasisk vakker, 25 
meter høy Buddha-skulp-
tur laget i et eneste stykke 
sandeltre.
Adresse:12 Yonghegong 
Dajie, i Dongcheng

798
En gammel våpenfabrikk 
som i dag er et kreativt 
område for Pekings kunst-
nere. Ligger cirka en halv 
time med bil fra Peking, 
men er vel verdt en halv 
dagstur for den litt mer 
kunstinteresserte. Galle-

rier, kaféer, restauranter og 
små designbutikker finner 
du her. 
Adresse: 4 Jiuxianqiao Lu
Tlf: +86-10-643 621 09

hutonger
Hutonger er Pekings gamle 
småhusbebyggelse. Det 
finnes litt av dem overalt i 
Beijing. Området består av 
svingete smug, lave, grå 
hus, gisne dører, skygge-
fulle trær og et magisk dag-
ligliv. De fineste ligger rundt 
Houhaisjøen og Tromme-
tårnet.

Mat & drIKKe/ 
restauranter
Beijing er en stor matby. her finnes restauranter 
fra alle Kinas provinser; yunnan, sichuan, 
guangzhou og mange flere. det er bare å begi 
seg ut på en kulinarisk odyssé, titte på det kine-
serne har bestilt og peke på de rettene man selv 
vil prøve. og bestill ikke én rett, fråts heller litt. 
I Kina kommer det nesten alltid flere retter på 
bordet, og man sitter og småplukker fra alle  
tallerkenene.
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hua jIa yI yuan
Restauranten ligger i et 
tradisjonelt gårdshus, 
siheyuan, og er full av 
”vanlige” Beijing-innbyg-
gere. Vær som sagt ikke 
redd for å bestille flere 
retter. Regningen kommer 
uansett ikke til å bli på mer 
enn behagelige 90–135 
kroner.
Adresse 235 Dongzhimen 
Daije, like øst for Tromme-
tårnet 
东城区东直门内大街235号

Tlf. +86-(0)10-64051908

QIanMen Quanjude 
roast ducK
Beijing-anden er noe som 
må prøves. Den strimles, 
og kjøttet legges sammen 
med finskåret purreløk og 
saus av soyabønner på 
en rispannekake som man 
så ruller sammen. Mange 
kinesere synes man bør 
spise den på ”Gamle 
Anden” fra 1864.
Adresse: 32 Qianmen 
Daije, like sør for Den  
himmelske freds plass
Tlf. +86-(0)10-6511 2418 

duyIchu duMplIng 
restaurant
Dumpling-elskere, dette 
er deres palass. I en stor, 
folkelig spisesal serveres 
dumplings og andre retter 
fra Shandong-provinsen. 
Ved middagstid er det ofte 
ventetid for å få plass.
Adresse: 36 Qianmen 
Dajie, like sør for Den  
himmelske freds plass
Tlf. +86-(0)10-6511 2093

the red capItal 
cluB
Et kitschpalass med kom-
munistisk vri midt i byen. 
Maten som serveres her er 
alle favorittrettene til kom-
munistiske ledere og man 
kan lytte till Mao Zedongs 
stemme gjennom en tele-
fon. Restauranten kan 
være litt vanskelig å finne 
så det kan være en god 
ide å ta med den kinesiske 
adressen: 
Adresse: 66 Dongsi Jiutiao
东城区东四九条66号

Tlf. +86-10-640 271 50

haItanghua,  
pyongyang cold 
noodle restaurant
Det finns ikke mange nord-
koreanske restauranter 
rundt omkring i verden, 
men i Peking finns det en. 
Her er servitørene kledd 
i flyvertinnekostymer fra 
1970-tallet og synger 
sanger når de bærer ut de 
koreanske nudlerettene. 
Dette er likevel en restau-
rant man først og fremst 
besøker for opplevelsen, 
ikke for maten. 
Adresse: 8 Xinyuanxili 
Zhongjie, North Chaoyang 
朝阳区新源西里中街8号 
Tlf: + 86 10 6461 6295 

rBl
Omtalt og stilsikker japansk 
fusjon-restaurant som er 

populær både blant expats og 
unge, velstående kinesere.
Adresse: 53 Donganmen 
Dajie, øst for Den forbudte by 
中国北京市东安门大街53号

西配楼

Tlf. +86-(0)10-6522 1389

de Mest Kjente 
Matgatene er:
Wangfujing Snack Street 
og Donganmen Night 
Market. På sistnevnte har 
man også muligheten til å 
prøve orm, skorpion, larver 
og en rekke andre utfor-
dringer for mage og munn. 
Det bør nevnes at Beijings 
innbyggere selv ikke spiser 
disse underlige greiene. De 
er mest en turistattraksjon.

 I BeIjIng fInnes flere såKalte food 
streets, gater soM enten perManent 
eller oM Kveldene forvandles tIl en 
eneste lang restaurant Med Bod etter 
Bod soM serverer ulIKe sMåretter soM 
duMplIngs og grIllspyd.
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pass By Bar
Rolig siheyuan-sted der 
man kan få en anstendig 
kopp kaffe og fortape seg 
i det lille biblioteket. Har et 
røykfritt rom, ikke så vanlig 
i Kina.
Adresse: Nan Luguo Xiang 
108, i Ban Chang Hutong 
nær Trommetårnet 
东城区南锣鼓巷108号

Tlf. +86-10-840 380 04

here
Nesten nabo med Pass by 
Bar. Stedet drives av en 
fotograf som har gjort om 
hjemmet sitt til kafé. 

Koselig og ujålete.  
Til stamklientellet hører 
elever fra den nærliggende 
teaterhøyskolen.
Adresse: Nan Luogu Xiang 
97
Tlf. +86-10-840 142 46

Kafeer
Beijing er ingen stor kaffeby, her drikkes det i 
stedet, tradisjonen tro, te. Kjenner man at man 
bare må få i seg en koffeinkur, så finnes her en 
håndfull starbucks, blant annet ligger det en filial 
inne i den forbudte by, og noen få andre vestlige 
coffeeshops. 

tasty taste
En liten vestlig kaféoase 
med utsøkte kaker og gjær-
bakst – og den italienske 
kaffen skuffer ingen. Best 
i byen.
Adresse: Gongti Beilu, 
nær Arbeidernes stadion i 
Dongchen 朝阳区西大望路
甲12号西小楼

Tlf. +86-(0)10-6551 1506

Barer
Bar- og nattelivet i Beijing har to hovedsentre; chaoyang og sjøområdet. 
I det førstnevnte ligger vestlige barer og diskoteker. nå finnes her også en 
rekke designbarer og dessuten har hotellbarene i området opplevd litt av en 
renessanse. 

Mest oMtalt er Centro 
(Kerry Center), Red Moon 
(Grand Hyatt) og Cloud 
Nine (Shangri-La).

i sjøoMrådet finnes 
en rekke barer og server-
inger, og i senere tid har 

også en del mer moderne 
steder kommet til, som 
No Name Bar, Legends 
og Birds Nest. De fleste 
folkelige stedene ligger 
rundt den lille Yinding-
broen over kanalen som 
forbinder sjøene Qianhai 
og Houahai.

de senere årene har 
også Haidan, universitet-
sområdet, fått en del bra 
barer og et friskt natteliv.

susIe Wongs
Klassiker som har fått sin 
renessanse takket være 
en ansiktsløftning. Er også 
nattklubb.
Adresse: 1A Nongzhanguan 
Lu, like vest for Chaoyang-
parken
Tlf. +86-(0)10-6593 6049

cloud nIne
Regnes som en av Beijings 
mest fasjonable barer.
Adresse: Shangri-la Hotel, 
29 Zizhuyuan Road, Cha-
oyang
Tlf. +86-(0)10- 6841 2211.

no naMe Bar
Var først av alle småbarene 
i sjøområdet – og er frem-
deles den beste.
Adresse: Qianhai Dongyan
Tlf. +86-(0)10-6401 8541

 rolIg sIheyuan-
sted der Man Kan 
få en anstendIg 
Kopp Kaffe og 
fortape seg I det 
lIlle BIBlIoteKet. 
har et røyKfrItt 
roM, IKKe så vanlIg 
I KIna.
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nattelIv
Mange av de ovennevnte barene fungerer også 
som klubber, for eksempel suzie Wongs og cloud 
nine, som i overetasjen har disco med techno og 
trance.

Verd å Merke seg er 
at den legendariske bar-
gaten San Li Tun har 
mistet fotfestet og er i dag 
tilholdssted for det aller 
mest skrålete utenland-
ske publikumet. I stedet 
har nattelivet flyttet to 
kvartaler mot sørvest, til 
den vestre siden av Arbei-
dernes stadion; til partyg-
aten Gongti Ximen.

Her ligger en håndfull 
såkalte lounge clubs, disko- 
teker ganske enkelt, for å 
snakke 1970-tallsspråk, 
som lokker til seg både 

unge expats og kinesere. 
Det er Babyface, The Angle 
Club, Cinderella, Copaca-
bana. For noen år siden 
åpnet imponerende Lan 
Club (Adresse: 4/F LG 
Twin Towers, B12 Jianguo-
menwai Dajie Tlf: +86-10-
510 960 12) 

 Med en enormt påkostet 
innredning designet av Phi-
lippe Starck og flere ulike 
dansegolv, barer og 45 
VIP-rom underholder Lan 
Club Pekings velstående 
som aldri før. 

shoppIng
Beijing er et shoppingeldorado. utvalget er 
praktfullt, og det meste er billig. Kinesiske  
kunstgjenstander, mengder av tesorter, pirat-
kopier av merkeklær, antikviteter (de fleste  
imidlertid nyproduserte), krydder og mye annet.

den Beste shoppin-
gen er konsentrert 
til fire distrikter:
Wangfujing med mange 
små motebutikker med 
relativt høye priser, Xidan 
med flere store varehus, 
Dongdang, dit man begir 
seg hvis man vil shoppe 
merkeklær, og Qianmen, 
som har billige sko- og 
klesbutikker.

Det fremste området for 
elektronikksaker er Zhong-
guancum, ”Silicon Alley”, 
nordvest i Beijing. Her 
ligger elektronikkbutikkene 
på rad.

et shoppingtips: For å 
kjøre gode elektronikkjøp 
er den beste strateg-
ien å plukke sammen 
ipods, kameraer, mobiler 

og alt dere vil kjøpe og 
så be om en pris for 
hele haugen. Så begyn-
ner dere å prute. Eks-
peditøren som ikke vil gå 
glipp av salget, blir for-
bausende medgjørlig.

Det går an å få ned prisen 
til halvparten av hva det 
ville koste i Norge. Av 
Beijings mange markeder, 
er det store loppe- og 
antikkmarkedet Panjiay-
uan i sørvest den kanskje 
største opplevelsen.

 for å Kjøre 
gode eleKtronIK-
Kjøp er den Beste 
strategIen å 
pluKKe saMMen 
Ipods, KaMeraer, 
MoBIler og alt 
dere vIl Kjøpe og 
så Be oM en prIs 
for hele haugen.
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BeIjIng hotel
Beijings klassiske turist- 
og forretningshotell fra 
1900-tallets begynnelse. 
I den vestre delen (som 
kalles Grand Hotel) har 
rommene utsikt over Den 
forbudte by.
Pris dobbeltrom: fra 1100 
yuan. 
Adresse: Dong Changan Jie 
33, Dongcheng
Tlf. +86-(0)10-6513 7766
www.chinabeijinghotel.com.cn

lusongyuan hotel
Koselig og innbydende 
hotell som ligger i et  
gammelt gårdshus i en av 
Beijings fineste hutonger.
Pris dobbeltrom: fra 600 
yuan, men man kan også ta 
en seng i et flerpersonsrom 
for bare 80 kroner. 
Adresse: 22 Ban Chang 
Hutong
Tlf. +86-010-640 404 36.
www.the-silk-road.com

Zhu yuan BInguan 
(BaMBoo garden 
hotel)
Sjarmerende gårdshus-
hotell inne i en grønn og 
skyggefull vegetasjon, og 
omgitt av et rolig kvartal. 
Har sykkelutleie.
Pris dobbeltrom: fra 600 
yuan
Adresse: 24 Xiao Shi Qiao 
(som er et lite smug i en 
tverrgate til Jiugolou Dajie)
Tlf. +86-010-640 322 29

BoalternatIver
Beijing har hoteller i alle kategorier og størrelser. 
I byens østre deler ligger de internasjonale for-
retningshotellene, og nærmere den himmelske 
freds plass de store turisthotellene. Men vil man 
ha en litt koseligere hotellopplevelse, bør man bo 
på hotell midt i hutongene. her er noen forslag:

BeIjIng hang XIn 
yuan hotel
Enkelt, men velstelt mid-
delklassehotell, bare noen 
minutters spasertur fra 
sjøen Houhai, som er et 
av Beijings mest populære 
promenade- og rekreasjons- 
områder.
Pris dobbeltrom: fra 350 
yuan
Adresse: 9 Yangfang Hutong
Tlf. +86-010-6618 3331

chIna World hotel
Regnes som et av Beijings 
absolutt fineste hoteller. 
Har alt som forbindes med 
luksushoteller; fra marmor-
gulv til roomservice i uniform.

Dobbeltrom: fra 1800 yuan
Adresse: 1 Jianguomenwai 
Dajie, Beijing 100004, China 
Tlf. +86-(0)10-6505 2266
www.shangri-la.com

poachers Inn 
youth hostel
Vandrerhjem som ligger 
nær den bråkete bargaten 
Sanlitun. Dusj og toalett i 
korridoren for samtlige rom. 
Rent og pent.
Priser: 70 yuan for sovesal, 
180 for dobbeltrom
Adresse: Bei Sanlitun Nan 
43, Chaoyang
Tlf. +86-(0)10-6417 2632
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flyplass
Beijing Capital Airport 
ligger knapt 30 kilometer 
nordøst for downtown. Fly-
busser koster 16 yuan, og 
reisetiden er minst en time. 
Taxi er noe raskere og 
koster 80–100 yuan. Skriv 
ned hotelladressen din på 
en papirlapp. Velg bil fra 
taxistasjonen som ligger 
ved utgangen til  ankomst-
hallen, ved gate 9. 

loKaltrafIKK
Beijing har både under-
grunn og et velutbygd 
bussnett. Undergrunnen, 
Ditie, er mye enklere å 
bruke enn bussene, da 
systemet er relativt over-
skuelig og stasjonsnav-
nene også står på engelsk. 
En billett koster omtrent 
2,50 kroner

taXI
De fleste vestlige gjestene 
bruker taxi for å slippe 
lange vandringer fra stasjo-
nene og for å være sikre på 

å finne fram. Turene pleier 
å koste 18–25 kroner for 
reiser i det sentrale Beijing. 
Ettersom få taxisjåfører 
kan snakke engelsk (og 
det er vanskelig for folk 
fra Vesten å uttale kine-
siske navn korrekt), bør 
man alltid ta med seg en 
lapp fra hotellet, skrevet 
på kinesisk med kinesiske 
tegn, med adressen dit 
man skal.

post
For å sende brev og 
pakker hjem anbefales det 
å dra til Beijings hoved-
postkontor, ettersom 
de lokale kontorene har 
liten erfaring med folk fra 
Vesten. Adressen er Yao 
Bao Lui ved sentralstasjo-
nen.

lege og tannlege
De fleste hotellene i Bei-
jing har kontakt med 
lege og kan hjelpe til ved 
sykdom. Ellers kan man 
bruke Union Medical Col-

greIt å vIte

lege Hospital og deres 
mottakelse for utlendinger, 
Foreign Emercency Clinic. 
Adresse: 53 Dongdan Bei 
Daije, ved Palace Hotell i 
Dongcheng. Akuttnummer: 
6529 5284.

tannlege (vaKt)
Se ovenfor

telefon
Landsnummer: 86
Retningsnummer; 010

nødnuMre
Politi: 110
Brann: 119
Ambulanse: 120

eleKtrIsItet
220 volt

faKta

InnByggere
14 millioner

valuta
1 yuan = 10 jiao  
(tilsvarer omtrent 80 øre)

åpnIngstIder
Varehus har åpent alle 
dager i uken 08.30–
21.00, vanlige butikker 
08.30–19.00

avIser
Best er utelivsavisene 
Time Out Beijing og 
Beijing Talk

hellIgdager
Flere av Kinas tradi-
sjonelle helligdager 
følger månekalende-
ren og faller derfor på 
ulike dato fra år til år. 
De fleste butikkene 
og bankene er likevel 
åpne på slike dager. 
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