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Nya guider varje månad: www.aftonbladet.se/resguider

• Shanghai • Hongkong • Transsibiriska Järnvägen • Singapore • Laos • Krabi • 
Phuket • Koh Phangan & Koh Tao • Khao Lak • Chiang Mai • Koh Chang • Koh 
Lanta • Bangkok • Kambodja • Goa • Kerala • Dubai • Oman • Jerusalem • 
Dubrovnik • Rom • Madrid • Prag • Paris • London • New York • Montevideo...

www.travelchinaguide.com/
cityguides/guangxi/guilin
Innehåller allmänna tips på vad man kan 
göra, bra boende och shopping.

www.asiarooms.com
Bra utbud med hotell i Guilin.

www.guilinchina.net
Välfylld sajt med förslag på utflykter och 
hotell.

www.frommers.com
Välkända guideboksbolaget publicerar 
en del av bokens tips här (sök på Guilin).

Ringa hit
Kinas landsnummer är 
0086.

Polis
110 

Brandkåren
119 

Taxi
0773 - 383 0077 

Turistbyrån i 
Guilin
0773 – 2800 318

Väder 
121

Vik 
här

5 telefonnummer

4 sajter

Fler guider på nätet Alla guider för 19 kr/månad GUILIN LADDA HEM
ÖVER 100
RESGUIDER

✔ Boende
✔ Shopping
✔ Mat & dryck

✔ Utflykter
✔ Boende
✔ Ord & fraser

✔ Ta sig runt
✔ Yangshuo
✔ Praktiska tips

Publicerad
januari 
2008

■ Guilin är en av de mest populära 
och välbesökta städerna i Kina.

■ Här bor cirka 1,25 miljoner männi-
skor från 11 olika etniska grupper.

■ Guilin ligger i provinsen Guangxi.

■ Guilin ligger 50 mil från Hongkong 
och till Beijing är det 167 mil.

■ Det dramatiska landskapet med si-
na sockertoppsformade berg av sand-
sten skapades för över 200 miljoner 
år sedan när havet lämnade området.

5 fakta om Guilin
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Yangshuo
För att få ut det mesta av sin resa till Guilin 
är ett besök i Yangshuo nästan obligatoriskt. 
Det är för att besöka Yangshuo som de flesta 
åker till Guilin och även om byn är turistan-
passad och välbesökt, är det en fin utflykt.

Själva Yangshuo är bara en liten bys-
tad med några få gator, varav huvudgatan 
Yangshuo West Street har en mer än tusen-
årig histora. Gatan kantas av souvenirbuti-
ker, kaféer, restauranger och en del roliga 
affärer som säljer kinesiska specialiteter. 
Skall man köpa souvenirer är det bättre att 
göra det i Yangshuo än i Guilin – här har 
man bättre översikt över affärerna.

River View Hotel
Trevligt och enkelt hotell med utsikt över flo-
den Li. Standardrum från 100 kr per natt.
S www.riverview.com.cn

Tulip Holiday Hotel
Nybyggt fräscht hotell med luftkonditione-
ring, tv och färgglada balkonger ut mot ga-
tan. 260 kr per rum/natt. E-postadress:
S ysyjx9999@163.com

Restaurang/kaféer
Café Under the Moon har en schysst stäm-
ning, trevlig service och god mat. Man kan 
även sitta på balkongen på andra våningen 
och se ut över aktiviteten på gatan.

Yuèliangxia Kafeiguan

Farmer´s Trading Market
Ett av de bästa ställen för att avsmaka 
Yangshuos specialitet – Beer Fish. Ny-
fångad karpfisk från floden Li smaksätts 
med lokalt öl, lök, tomater, ingefära och 
chilifrukter.

Nongmao Shichang Pantao Lu

Shouzi Rice Noodles Café
En lokal specialitet är Guilin Rice Noodles. 
Runda eller platta risnudlar som man äter 
med en mängd olika ingredienser. Här kan 
man få ett stort utbud av de traditonella 
sorterna.

Yangshou West Street

5 x bo och äta i Yangshuo

...och den lilla stan är verkligen väl värt ett besök.

Glad fiskare i Yangshuo.

Yangshuo är en tusenårig turistdestination...

3Ladda ner fler resguider på www.aftonbladet.se/resguider
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Visum
Man måste ha visum till Kina 
och det går att ladda ner ansök-
ningsblanketter på den kinesiska 
ambassadens hemsida. Visum 
i tre månader kostar 220 kr och 
tar mellan en vecka och tio dagar 
att få.
S www.chinaembassy.se

Valuta 
Kinas valuta heter Renminbi 
(RMB) men kallas i allmänhet för 
yuan. Den är uppdelad i 10 jiao 
(1 jiao = 100 fenn) .
     100 yuan = 90 kr. Det finns 
bankomater lite överallt men 
tänk på att de flesta bankerna i 
Sverige tar ut en uttagsavgift på 
30-40 kr. 

Vaccinationer
Inga vaccinationer är obligato-
riska för inresa till Kina. Men, 
det är alltid bra att kontakta din 
lokala vaccinationscentral för 
rådgivning.

Reseförsäkring
Det är viktigt att ha en heltäck-
ande reseförsäkring – oavsett 

var man reser i Kina. I hemför-
säkringen brukar det ingå ett 
resskydd. Men den kan vara be-
gränsad.

Ficktjuvar
Det förekommer tyvärr en hel 
del ficktjuvar i Guilin och många 

andra kinesiska turiststäder. 
Framförallt vid platser där det 
samlas mycket folk (sevärdheter, 
tågstationer, flygplatser osv). 
Man skall hålla noga uppsikt 
över sina värdeföremål och låsa 
in det man inte behöver ha med 
sig på hotellet.

Bästa tid & tidskillnad
Framförallt april, maj, septem-
ber och oktober är bästa måna-
derna att besöka Guilin. April till 
och med augusti är regnperiod 
– men det regnar inte hela da-
garna. I juli är det väldigt varmt.
Kina ligger sju timmar före 
svensk tid. Under sommaren blir 
tidsskillnaden 6 timmar.

Internet
Långt ifrån alla hotell i Guilin har 
tillgång till internet på rummet, 

och finns det är hastigheten ofta 
extremt långsam. 
I Guilin finns flera internetkaféer 
som erbjuder gratis trådlös upp-
koppling. Två ligger på samma 
gata som Sheraton vid 15 Bin 
Jiang Road. Kaféerna serverar 
dessutom god och billig väster-
ländsk mat. 

El
I Kina använder man samma el 
som i Sverige (220 volt).

Dricks
Officiellt är det förbjudet att ge 
dricks i Kina men både restau-
ranger och taxichaufförer upp-
skattar extra slantar.

Dricksvatten
Kranvattnet är inte lämpligt att 
dricka men det finns gott om 
ställen att köpa rent vatten. De 
flesta hotell brukar ha ett par 
gratisflaskor på rummet.

5 x viktiga fakta

5 x praktiska fakta

Det populärt att hyra folkdräkter och låta sig fotas vid floden Li.
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Floden Li
Ungefär 250 båtar kör dagligen 
nedför floden Li till Yangshuo. 
Och trots denna enorma båt-
trafik är det ändå definitivt värt 
upplevelsen. Flodresan tar cirka 
fyra timmar och båten slingrar 
sig genom ett fantasieggande 
landskap med hundratals sock-
ertoppsformade, gröna kullar, 
bambuskog och sömniga fiske-
byar. Båtresan avslutas i Yangs-
huo.

Vanligaste båtturen kostar ca 
500 kr med inklusive lunch och 
transfer tillbaka till Guilin från 
Yangshuo.

Det kostar ca 1200 kr att 

chartra en motorbåt. Då tillkom-
mer också resa med minibuss 
från Yangshuo tillbaka till Guilin. 
Kostar ca 500 kronor. Max 4 per-
soner per båt och minibuss.

Ett annat alternativ är att 
stanna någon natt i Yangshuo 
och ordna transfer själv tillbaka 
till Guilin. Lokala bussar går ofta 
och kostar 25 kr per väg. Att anli-
ta en taxi kostar 150 kr och resan 
tar ca 1 timma.

Yangshuo
Yangshuo är egentligen en be-
tydligt mysigare stad än Guilin 
och mycket mindre. Yangshuo 
har länge varit populärt bland 

ryggsäckfolket. Inte minst där-
för att det är billigt att både bo 
och äta här. Men den fantasiskt 
vackra naturinramningen gör na-
turligtvis sitt.

 
The Longji Terraces
De 700 år gamla terassrisfälten 
som breder ut sig från botten 
av bergen och hela vägen upp 
till toppen borde få kallas ett av 
världens underverk. Longji kallas 
ibland för Dragons Backbone, 
(drakens ryggrad) och är belägen 
i Longsheng County, två timmar 
med bil från Guilin.

Byborna i bergen är från mino-
ritetsgrupperna Zhuang och Yao. 

5 x utfl ykter
Att glida längs med floden Lis fantasieggande landskap och sockertoppsberg är en maffig upplevelse.

5Ladda ner fler resguider på www.aftonbladet.se/resguider
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Guilin Dianxin Binguan
Rena och enkla rum som är spar-
tanskt inredda. Ca 250 kr per 
rum/natt.
S www.gldx.com

Golden Elephant Hotel
Hotellet har ett bra läge vid flo-
den Li ,mittemot Elephant Trunk 
Hill som är ett populärt utflykts-
mål. Bra standardrum med luft-
konditionering, minibar och tv. 
Dubbelrum med utsikt. 340 kr 
per natt/rum
S www.asiarooms.com

Guilin Bravo Hotel 
(Guilin Binguan)
Stort 4-stjärnigt hotell med 329 
rum och pool med utsikt över 
Banyan Lake Park.
S www.glbravohotel.com

Li Jianh Waterfall 
Hotel 
Stora och moderna rum. Bra lä-
ge nära floden och shoppingga-
tan. Hotellet sägs dessutom ha 
världens största vattenfallsshow 
som brakar loss varje kväll längs 
hotellets fasad. Ca 1250 kr per 

rum/natt, inklusive frukost.
S www.waterfallguilin.com

Hotel Modern Art
Häftigt ställe som ligger 30 mi-
nuter med bil utanför Guilin. Ho-
tellet ligger i en park fylld med 
konstverk. Tillhör lyxiga kedjan 
Relais & Chateaux. Standard 
dubbelrum kostar 1050 kronor 
per natt inklusive frukost.
S www.yuzile.com

Taxi
Taxibilar finns det gott om och 
det är ett mycket billigt sätt att ta 
sig runt. Se dock till att taxame-
tern är på eller att ni gör upp om 
priset i förväg.
 
Buss
Bus no 58 är en gratis turistbuss 
som tar dig runt till en mängd 
populära platser som Seven Star 
Park, Reed och Flute Cave. Den 
stannar utanför de större hotel-
len som t ex Sheraton. De lokala 

bussarna har ett utbrett linjenät 
– men chaufförerna talar eller 
förstår inte engelska och alla 
skyltar är på kinesiska – så det 
är svårt att ta sig runt. En lokal-
bussresa kostar ca 2 kr. 

Cykel
Det går att hyra cykel lite överallt 
i Guilin och man hittar flera ut-
hyrare vid tågstationen och nära 
Overseas Chinese Hotel på 90 
Zhan Qian Road. För en dagshy-
ra betalar man mellan 10 – 20 kr. 

Obs! Cykel är inte att rekommen-
dera som transportmedel inne i 
själva centrum.

Promenera
Centrala Guilin är inte jättestor 
– en hel del sevärdheter når man 
till fots.

Båt
Vid Elephant Trunk Hill kan man 
hyra bambuflottar och luta sig 
tillbaka i en halvskön fåtölj och 
se landskapet passera förbi. 

5 x ta sig runt

5 x boende
Det finns många fina promenadstråk i stan.Guilin by night.
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Tre Guilin-klassiker
1. Jäst bönmassa – en 300 år 
gammal stapelvara. 
2. Den lokala chilisåsen 
3. Sanhua-likör – som är gjord på 
ris, vatten och jäst.

Watermelon Frost
Örtmediciner är ett mycket po-
pulära i Kina och har funnits 
i flera tusen år. Watermelon 
Frost är bara en som säljs i stora 
mängder och skall hjälpa mot 
förkylningar och halsont.

Tippy tea
Ett svart te från kullarna runtom 
Guilin. Tippy Tea är känd för att 
vara allmänt nyttigt och många 
Guilin-bor tror att om man drick-
er stora mänger håller man can-
cern borta. 

Träskulpturer
Bambu och trähantverk är myck-
et populärt och säljs överallt. 
Motiven är mest lokala från land-
skapet runt Guilin med betoning 
på fåglar och blommor.

Landskapsmålning
Tavlor med kitchiga motiv från 
Guilin med omnejd hittar man på 
många ställen i stan.

Handmålade kartor
Fint dekorerade och inspirerande 
kartor över Guilin och Yangshou 
med många tips. Kartorna finns i 
välsorterade souveniraffärer.

6 x saker att köpa
Längs med West Street (Xi Jie) i Yangshuo säljs allt mellan himmel och jord. 

7Ladda ner fler resguider på www.aftonbladet.se/resguider
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Förutom traditionell kinesisk 
husmanskost, är köket i Guilin 
känt för ormsoppa, grillad vild-
katt och bamburåtta – som 
gärna serveras med vin smaksatt 
av lagrad giftorm! Det är inte jät-
telätt att hitta god västerländsk 
mat i Guilin. Men några ställen 
gör så gott det kan.

Rosemary Cafe
Ganska god västerländsk mat, 
populärt ställe bland bosatta 
västerlänningar.
     Ligger precis bakom Sheraton 
på Yiren Lu 1-1

Yiyuan Fandian
Vällagade och kryddiga kinesis-
ka rätter från Sichuan-provinsen.
     Nanhuan Lu 106

Good Aunt
Här finns ett rikt urval av provin-
sens specialiteter. Det går också 
att beställa sushi och en del väs-
terländska rätter.
     Haodama, Zhongshan Zhong-
lu

Crescent Mansion
Den här krogen är beläget i Qix-
ing Park och serverar goda vege-

tariska rätter. Bra val för lunch.
     Yuèlèlou

Vesta Restaurant ( Zao-
wangye Xiangwei Ju)
Trevlig restaurang som serve-
rar mat från minoritetsfolken 
Zhuang och Yao. Specialiteter 
är shancun tuji, kycklingsoppa 
gjord på frigående höns och za-
liang zhutong fan som serveras 
med bambukokt ris.
     Nanhuan Lu 96

5 x restauranger
Köket i Guilin är till för de modiga, här serveras både ormsoppa, grillad vildkatt och bamburåtta (!).
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Väder
Dags-
temperatur 
och antal 
regniga 
dagar per 
månad.

Ni hao ma!
Hur mår du?

Xìe xìe
Tack

Ni hao/Zai jian
Hej/Hej då

Ni huì shuo yingwén 
ma?
Kan du prata engelska?

Wo bu zhi dao
Jag förstår inte

5 ord & fraser på mandarin

Priskoll
Kina: 75

Sverige: 100

Så mycket kostar:

Öl: 20 kr.
Big Mac: 14 kr.
Kopp kaffe: 10 kr.
Taxi 3 km: 15 kr.

Cd-skiva (topplistan): 
90 kr.

12 13 18 23 26 31 33 32 31 26 20 15 Guilin
-1 -1 3 8 14 19 22 20 15 9 5 2 Stockholm
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De flesta som besöker Guilin 
åker på en tur på floden Li.
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Solitary Beauty Peak
Litet sockertoppsberg som lig-
ger mitt inne i Guilin i ena änden 
av den populära gågatan Zhen-
gyang Walking Street. Branta 
trappor tar dig upp till toppen 
som ligger på hela 152 meter 
över havet. Härifrån har man en 
fin utsikt över staden och det 
magnifika landskapet runtom-
kring.  Nedanför berget finns ett 
palats från 1300-talet där det nu-
mera också finns en teater som 
har föreställningar på kvällarna.  
Det kostar 15 kr att gå in i parken 
där berget finns.

Red Flute Cave
Imponerande grotta fem kilome-
ter utanför Guilin med fantastis-
ka stalakiter belysta av discoljus i 
olika kulörer. Inne i grottan finns 
rummet ”The Crystal Palace of 

the Dragon” som är så stort att 
1 000 personer lätt får plats. 
Grottan är enorm och här finns 
ett välbyggt system av gångar 
och trappor vilket gör det lätt att 
ta sig runt. Inträde: 60 kr.
     Ludi Li 

Elephant Trunk Hill
Stor turistattraktion mitt inne i 
Guilin vid floden Li. Berget har 
formen av elefantsnabel som 
hänger ner i vattnet. Härifrån kan 
man också hyra en bambuflotte 
för en tur på floden. På toppen 
av berget finns en pagod från 
Mingdynastin. Inträde: 25 kr.

Seven Star Park
Väldigt pittoresk park med 
slingrande gångar och perfekta 
picknickplatser. Sju kullar åter-
speglar stjärnbilden ”den stora 

björnen”. Parkens huvudattrak-
tion är de två grottorna fyllda 
med stakaliter i olika fantasifulla 
konstellationer. Parken ligger på 
östra sidan av floden Li. Inträde: 
35 kr.
     Qixiang Gongyuan 

Grassroots Island
Utflykten för alla konstälskare. 
Parken visar konstverk från Ki-
nas mest välkända konstnärer 
och har en intressant blandning 
av abstrakt och avantgardistisk 
konst.
     Vill man stanna över kan man 
göra det på Yunwu Shanzhu-
ang (Foggy Resort). Dubbelrum 
280 kr/natt. Tel. +86 (0) 773 384 
8899. Bussar avgår från tågsta-
tionen var 40:e minut och kostar 
30 kr.
     Caoping Village 

5 x att göra i Guilin

Kvinnliga motionärer som utövar qigong. Elephant Trunk Hill är en populär turistattraktion.
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Varuhus
Guilin Niko Niko Do 
Plaza. Guliins största va-
ruhus. Här säljer man allt 
mellan himmel och jord. 
Öppen dagligen från 9.00 
– 22.30.
     Zhongshan Zhong Lu 
187

Shoppinggata
Zhengyang Walking 
Street (Zhengyang Bux-
ingjie). Det här är en lång 
gata som är kantad med 
klädbutiker, stånd med 
krimskrams och schyssta 
restauranger. Flera af-
färer säljer sport- och 
modekläder till riktigt bra 
priser. Skor är också bil-
ligt här.

Souvenirmarknad
Guilin International Com-
modity Market. Detta är 
en av de största souvenir-
marknaderna i hela Kina! 
Här finns mängder med 
konstverk, jadesmycken, 
träskulpturer från Fujian, 
broderier från både Suz-
hou och Hunanprovin-
serna samt massvis med 
annat att köpa som min-
nen från Guilin.
     Taxi eller Buss 11 från 
Zhongshan Zhonglu tar 
dig dit. Marknaden ligger 
cirka 30 minuter söder 
om Guilin.

Kinesisk medicin
Lulingguan Drugstore. 
Enormt sortiment av tra-
ditionell kinesisk medicin 
och örter.
     Yanshan Botanical 
Garden

4 x shoppingställen

Nattlivet på huvudgatan West Street är nästan lika intensiv som på dagen.

Längs shoppingstråket Zhengyang Walking Street finns många små torg 
och minivaruhus att fynda i. Här säljs både äkta och piratkopierade varor.
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Reguljärflyg
Prisexempel från Stockholm 
– Guilin med KLM och China 
Airlines:

8 920 kr t/r. Flyger man med 
KLM hela vägen kostar biljetten 
ca 10 900 kr t/r.
S www.klm.com/travel/se_en
S www.china-airlines.com/en

Flygpass
Ett annat alternativ är flyga till 
Bangkok och sedan köpa ett 
flygpass med Bangkok Airways. 
Mycket fördelaktigt om man pla-
nerar att resa runt i Thailand och 
övriga Asien.

En utrikesresa med Bangkok 
Airways kostar 90 USD och inri-
kes i Thailand kostar 55 USD. 

OBS! Flygpass med Bangkok 
Airways måste beställas från 
Sverige.

Stockholm – Bangkok kostar 
under höstmånaderna ca 8 270 
kr t/r med Thai Airways.
S www.bangkokair.com
S www.thaiairways.se

Rundresor i Kina
Svensk-Kinesiska Resebyrån, Ki-
na Resor och Temaresor arrang-
erar rundresor i Kina där Guilin 
ingår. Prisexempel: Kina runt i 15 
dagar inklusive två dagar i Guilin 
kostar fr.  21 980 kr – då ingår 
flyg, hotell, alla måltider, entré-
avgifter m.m.
S www.svenskkinesiska.se
S www.temaresor.se

Transsibiriska
Transsibiriska järnvägen och 
rundresa i Kina under 23 dagar 
arrangerar Kinaresor med två da-
gar i Guilin från 34 630 kr inklusi-
ve alla flyg- och hotellkostnader.
     Läs mer i Aftonbladets resgui-
de om Transsibiriska järnvägen.
S www.kinaresor.se

Flygplatsen
Guilin Liangjiang International 
Airport ligger ca 30 km väster 
om Guilin och är en av Kinas 
mest trafikerade flygplatser.

Det går bussar från flyg-
platsen varje halvtimme in till 
Shanghai Lu & Minzhu. Resan 
kostar 15 kr per väg. Taxi tar dig 
in till stan för ca 80 kr. 

5 x resan hit

Frukost med familjen en tidig morgon på stan. Det går att hyra cykel lite överallt i Guilin.
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Kvinnorna är kända för sitt långa 
hår och kallas ofta för ”long-hai-
red ladies”. Terraserna skapar en 
fin visuell upplevelse och har va-
rit föremål för många kinesiska 
konstverk och poem. 

Dagsutflykt med egen chauf-
för kostar 1000 kr. Då ingår be-
sök bland minoritetsfolken, ter-
rasserna, lunch, engelskspråkig 
guide och inträde.

Gruppresa kostar 300 kr per 
person och inkluderar samma 
program som ovan.

Yuzi Paradise
Häftig konstnärspark en bit ut-
anför Guilin. Här bjuds man på 

en helt annorlunda upplevelse 
jämfört med ganska stökiga 
Guilin. Mitt ute på landsbydgen, 
inramat av det dramatiska land-
skapet, ligger Yuzi Paradise där 
konst och kultur är huvudtemat. 
Parken är fylld av över 200 skulp-
turer från 140 konstnärer, från 
47 olika länder. Vill man stanna 
någon natt kostar lyxiga Hotel 
of Modern Art ca 1 050 kr per 
natt/rum.

Ta sig dit: En ”Shuttle bus” 
avgår från Guilins busstation till 
Yuzi Paradise var 15:e minut och 
resan kostar 5 kr.
S www.yuzile.com

Ling Canal
Ligger i Xing’an-provinsen, 70 
km från Guilin. Kanalen byggdes 
219 – 214 f.Kr och räknas som 
ett av de tre mästerverken i kine-
sisk ingenjörskonst. De andra två 
är kinesiska muren och Du River 
– Du Jiang, irrigationssystemet i 
Sichuan.  Här njuter man av det 
vackra landskapet och den histo-
riska kanalen.

Ta sig dit: Ta tåg 2514 från 
Guilin och gå av vid Xiang´an 
station. 

Bussar avgår varje halvtimme 
till Xiang´an från Guilin buss-
station.

Risfält och jordbruk alldeles utanför Yangshuo.Bad- och lunchpaus under flodturen.



2 GUILIN

• www.aftonbladet.se • senaste nytt • fl er guider • vädret • 

Guilin representerar ett av Kinas i särklass 
vackraste turistdestinationer. Inte själva 
staden i sig – här fi nns nämligen inte sär-

skilt mycket unikt att upptäcka – i alla fall inte 
som andra städer i Kina. 
Kulturutbudet är nämligen magert och man 
kan inte säga att stan sjuder av liv eller bjuder på 
något särskilt spännande.  Här fi nns naturligtvis 
en intensiv kommers, det är ju trots allt Kina, och 
det lär gå att hitta nästa vad som helst i trakten. 
Men stan tål inte att jämföras med t ex Hong Kong, 
Shanghai eller Beijing.
Ändå är Guilin ett av Kinas populäraste turist-
destinationer med över 10 miljoner besökare varje 
år. 
Redan vid infl ygningen till den internationella 
fl ygplatsen förstår man varför. På fl era tusen me-
ters höjd ser man att här fi nns en unik och mycket 
säregen natur. En smal slingrande fl od skär ige-
nom ett grönmättat landskap med toppiga berg 
och mjuka djungelklädda dalar. Risfälten stegar 
sig längs en del av bergen och strax innan land-
ningen blir man på det klara med att resan till 
Guilin kommer att bjuda på en magisk naturupp-
levelse.

Guiden presenterar i ord och bild det du behö-
ver veta för att få ut det mesta och bästa av ditt be-
sök till Guilin, Kina.
Därför: Floden Li i centrala Guilin och det 
vackra landskapet under en båtfärd till byn Yangs-
hou bjuder på stora naturupplevelser. En resa till 
Guilin ger också en intressant inblick i hur det ser 
ut på den kinesiska landsbygden.
För vem: Alla som gillar natur blandat med en 
lagom dos Kina-kultur. Här fi nns något för hela fa-
miljen och för alla åldrar.

Text & bild: Joakim Lloyd Raboff & Charlotte Raboff
guider@aftonbladet.se

Utsikten från Fubo bjuder på en magnifik vidvinkelvy över Guilin och berglandskapet runt omkring.
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Hyr en cykel eller 
elmoppe
Det absolut bästa sättet att se 
det fascinerande landskapet är 
att hyra en cykel eller elmoped.  
Överallt i Yangshuo finns cykel- 
och mopeduthyrare så det är lätt 
att hitta.

Testa cykeln eller moppens 
bromsar innan turen. Och glöm 
inte hjälm! Det kostar cirka 10 
kr kostar att hyra en cykel för en 
dag och 50 kr för en elmoped.

Karpfiske
Ingen genuin fisketur direkt, 
men det ger en minnesvärd bild 
av landskapet och floden. Lokala 
fiskare använder skarvar (en pe-

likanliknande fågel) för att fånga 
fisken på kvällen. Alla hotell och 
resebyråer säljer biljetter till ”fö-
reställningen” som sker vid sju-
tiden varje kväll. En bambuflotte 
tar dig ut till fiskarna. 

En tur kostar 50 kr.

Moon Hill
Tag dig dit på egen hand med en 
cykel eller elmoped. Vägen går 
utefter floden Li och erbjuder ett 
nästan drömlikt landskap. Väl 
framme tar det runt en halvtim-
me genom bambuskog via mar-
mortrappor att ta sig uppför ber-
get. Glöm inte att ta med dricks-
vatten. Under toppen av berget 
finns ett stort runt hål, som en 

måne, (därav namnet).  En fan-
tastisk utsikt väntar därifrån.

Ljusshow
Varje kväll är de sockertoppsfor-
made bergen vid floden Li spek-
takulärt upplysta och skapar en 
magisk stämning. 

Fuli
Den lilla pittoreska byn Fuli lig-
ger vid Li och utgör en trevlig 
dagsutflykt. Här kan man på 
kvällen också se karpfisket. Byn 
ligger 8 km från Yangshuo och 
man når den via båt eller buss.

Fuli är också känt för sina sol-
fjädrar med rikt illustrerade mål-
ningar från landsbydgen. 

5 x att uppleva i Yangshuo
I Yangshuo kan man åka ut med båt och se det berömda karpfisket på riktigt nära håll.




