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Kære samarbejdspartner

Turen til Shanghai nærmer sig med hastige skridt. Vi glæder sig til i samarbejde med 
Due Hospitality og China Experience at folde Shanghai ud for jer.

Her kommer en kort introduktion til Shanghai samt program og praktiske 
rejseinformationer. 

I det følgende er der forslag til udflugter og spisninger (egen betaling), som I kan 
melde jer til. Vi giver jer en uges tid til at overveje mulighederne, inden vi sender 
en mail rundt med tilmeldingsinfo.

introduktion til shanghai
Shanghai har altid været landets rigeste by pga. den fordelagtige beliggenhed ved 
udmundingen af Yangtze floden. Byens navn betyder byen ved havet og selv i dag 
er det verdens største og travleste havn.

I de voldsomme årtier omkring 1920 og 1930 var dette “syndens by” med et væld 
af opiumshuler, gangstere og bordeller. Dertil et super decadent rigmandsliv 
og musikalsk en rig jazz scene. Europæiske interesser havde fået godt fodfæste 
inden kommunist bølgen slog igennem landet. Mao og hans følge lukkede som 
bekendt landet ude for omverdenen og det er først her i de seneste årtier, hvor 
Kina igen prøver at tage favntag med markedskræfterne, at byen igen har fået fart 
på. Og det i en fart, der ikke er set lige i verdenshistorien. 

Man føler man kigger ind i fremtiden, når man står på The Bund, en to km. lang 
promande langs Huangpu floden. Bag sig har man smukke bygninger fra 1920 
- 1930´erne og på den anden side af floden rejser der sig til stadighed den ene 
skyskaber efter den anden. Hvad der i 1990 var bare rismarker er nu de smuk-
keste arkitektoniske perler, der rækker op mod himlen. De store facader er 
tilmed reklameflader, der i aftentimerne får Times Square til at blegne totalt.

Byen har stor tiltrækningskraft og ganske som vi i Europa har gæstearbejdere 
så foretages langt det meste af servicearbejdet af kinesere fra provinsen. Blandt 
andet er der en del taxi-chauffører, der til dels ikke kender byen og måske ikke 
engang taler Mandarin. Dette imens byens store middelklasse og superrige 
kinesere sætter scenen i forhold til det gode liv med restauranter, barer, shopping 
malls med prisklasser, hvor selv Paris må gå i knæ. 

Velkommen til en rejse ind i fremtiden. 
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Mandag 5. juni
13.15  Check-in Kastrup, Terminal 2, gruppe tjek ind. .

OBS! Transport til Kastrup på egen hånd.
15.35  Afgang med Emirates Airlines

tirsdag 6. juni
15.35  Ankomst Shanghai
16.45  Afgang med bus til hotellet (tre busser)
17.45  Ankomst og tjek ind på hotellet Le Meridien Shanghai
19.00  Velkomstdrink fra Carlsberg samt velkomsttale ved generalkonsul,  

Nikolaj Prytz (på Hu bar 65th floor)
20.15  Mødetid i lobbyen. Afgang til dinner på Restaurant Hakasan
22.45  Night cap  ved Skovdal Nordic på Bar Rouge
23.45  Første bus retur til hotellet

Onsdag 7. juni
06.30-08.30 Morgenmad på hotellet
09.15  Mødetid i lobbyen
09.30  Vi tager ud og ser Shanghai i tre grupper
12.30  Frokost 
14.30  Vi samles til fælles photo med Skovdal Nordic
15.00  Eftermiddag på egen hånd
19.45  Vi mødes i lobbyen. Afgang til dinner på The Mint
23.00  Bus retur til hotellet

torsdag 8. juni
06.30-09.00 Morgenmad på hotellet
09.30  Netværksmøde på hotellet 
12.30  Afgang til frokost i Yu Garden
15.30  Bus retur til hotellet
19.00  Aften på egen hånd. Vi har et hyggeligt spisehus med tre forskellige restauranter:  

Fredag 9. juni
06.30-09.00 Morgenmad på hotellet

Formiddag på egen hånd. Mulighed for guidetur rundt i Shanghai
09.00 Program 1:  Shanghai Tower – Panoramaoplevelse (625 meter) Mødes i lobbyen 
09.30 Program 2:  Shopping og hygge i den franske-bydel. Mødes i lobbyen (Man skal  

tjekke ud fra hotellet inden afgang på denne tur).
11.00  Tjek ud fra hotellet
12.00  Vi pakker busser
12.30  Afgang til SIPG (Fodboldklub, hvor direktør Mads Davidsen er vært)
17.00  Afgang til dinner på Hyatt og et sidste kig ud over Shanghai
20.30  Afgang til Lufthavnen
21.30  Check-in til Emirates
00.05  Afgang mod Danmark

lørdag 10. juni
13.15  Ankomst Kastrup



program beskrivelse

Mandag den 5. juni
Mødested og tid
Vi mødes i Kastrup Lufthavn terminal 2. kl. 13.15. Kig efter  
personale og skulle der opstå forsinkelser på vej til lufthavnen 
må I meget gerne kontakte Peter Lund Hansen (Due Hospitality) 
mobil 5188 8093. Vores personale vil uddele bagage- tags med 
navn og bus nr. (HUSK dette til I ankommer i Shanghai)

Check-in hos emirates
Vi har sørget for gruppe check-in til jer og har dedikerede  
skranker åbne. I kan medbringe almindelig håndbagage og 
1 kuffert pr. person på 23 kg.

Flyrejsen
Der venter jer en flyrejse i topklasse. Emirates er flere gange 
kåret som verdens bedste luftfartsselskab. Rejsen går via Dubai 
til Shanghai. Der er tid til at hygge på vej ned til Dubai, flyvetiden 
er ca. seks timer. Vi ankommer omkring midnat og skifter fly til 
afgang kl. 02.55. Der er mulighed for “natmad” eller drinks på 
en hyggelig restaurant i lufthavnen, inden rejsen fortsætter mod 
Shanghai. I har et par hektiske dage foran jer, så vi anbefaler I 
prøver at få sovet lidt på vejen til Shanghai.

tirsdag den 6. juni
ankomst shanghai
Vi skal igennem paskontrol, hvor der godt kan være lidt kø. 
Derefter henter vi bagage og går ud til vores busser. Due Hospi-
tality og vores lokale partner China Experience vil stå klar. Husk 
at gå til den rigtige bus. Det står på jeres bagage-tag, som blev 
udleveret i København. Busturen til hotellet vil tage ca. en time. 
Vi har sørget for en forfriskning undervejs. Vi har også taget jeres 
hotelnøgler med, så I kan tjekke direkte ind. Hotellet skal dog 
bruge jeres pas, som vi samler ind i bussen. Passet kan I hente i 
receptionen efter den første middag. 

hotel le Meridien shanghai 5★
Vi bor meget centralt på vores 66 etager høje Le Meridien hotel. Ho-
tellet ligger lige ud til gågaden. Hotellet byder ind med international 
klasse, store værelser og fede udsigter. Morgenmads restauranten 
har alt hvad hjertet begærer, med alverdens forskellige køkkener at 
vælge imellem. Efter ankomst skal vi mødes til en officiel velkomst 
ved generalkonsul Prytz i hotellets Skybar på 65 etage.

Bemærk receptionen er flyttet nogle etager op og delt med to 

forskellige elevatorsystemer. Det giver lidt transport tid. Der skal 
lægges 10-15 minutter ind fra man forlader baren eller værelset i 
forhold til vores mødetider. 

velkomstmiddag på restaurant hakasan
Vi har valgt Restaurant Hakasan. En upmarket fusionsrestaurant 
der er lykkedes med at fusionere det bedste fra det kinesiske køk-
ken med resten af verden. Der er lavet bordplan til jer. I middagen 
er to øl inkl. Øvrige drikkevarer bestilles og betales ved bordet.

skovdal nordic byder på en night-cap
Efter middagen byder Skovdal på en night-cap på Bar Rouge. Vi 
har privatiseret en del af tagterrassen til formået. Vi opfordrer 
alle til at nyde Shanghais helt fantastiske skyline. Der vil være 
busser til hotellet umiddelbart efter, til dem der vil hjemad.

Onsdag den 7. juni
Byrundtur i tre grupper. Vi mødes efter morgenmaden i lobbyen 
på gadeniveau kl. 08.45.

Efter en god nattesøvn er vi klar til at indtage Shanghai, der har 
28 millioner indbyggere og er Kinas mest moderne by. Vi læg-
ger ud med en vandretur i de gamle gader, som konstant må 
vige for nye skyskrabere af glas og stål. Som kontrast til denne 
tidslomme sætter vi kurs mod byens vilde skyline og Shanghais 
berømte havnepromenade The Bund. Det er her ny og gammel 
arkitektur forenes omkring byens livsnerve Huangpu-floden. På 
den vestlige side ligger de gamle smukke bygninger fra koloni-
tiden, og på den østlige side ligger det nye finansdistrikt Pudong, 
som er et symbol på det kinesiske vækstmirakel. Frokosten 
afvikles separat i de tre grupper. Vi samles igen på The Bund, her 
vil vi tage et gruppefoto leveret af Skovdal Nordic.

Herefter er der tid på egen hånd. Der er mulighed for at tage bus-
sen hjem til hotellet eller spadsere op igennem gågaden (ca. 15 
minutter).

Festaften the Mint
Vi mødes i hotellobbyen på gadeplan kl. 19.45. Vi har busser klar 
til at køre jer til The Mint. Dette er turens festaften. The Mint er 
en privat klub for Shanghais high society. Klubben indeholder 
både en hot natklub, cocktail bar og restaurant. Vi forventer at 
være færdige med middagen omkring 22.30. I er velkomne til at 
blive og hygge i klubben. (Vær opmærksom på, at alle drikkevarer 
denne aften er for egen regning).
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TUR til shanghai

torsdag den 8. juni
Partnernetværk og Kina businesskonference. 
Mødetid på hotellet i mødelokale kl. 09.30.

Vi er samlet for netværkets skyld og udnytter tiden med et net-
værksmøde (mødepligt). Efter et oplæg er der pause, som følges 
op af kinesisk erhvershistorie med  Jacob Skovdal, Skovdal 
Nordic. Og til slut Glen Mikkelsen fra Dansk Industri og Tina Hu, 
specialist på Social media / E commerce.

Frokost, Yu Garden og bazaren
Due Hospitality byder på frokost i Yu Garden, Mødetid i lobbyen kl. 
12.45. Efter frokosten har I en time på egen hånd til at besøge den 
klassiske kinesiske have og bazaren fra Qing dynastiet, somBus 
retur til hotel kl. 16.30.

Friaften
Denne aften er I på egen hånd. Vi har valgt et hyggeligt spisehus 
ud som en valgfri mulighed til jer, såfremt I ikke har lyst til at gå 
på egen hånd. Her finder I tre restauranter med thai, italiensk 
eller det australske køkken. Vi har brug for en bindende tilmeld-
ing såfremt I vælger dette. Separat mail fremsendes med kort 
beskrivelse af restauranterne.

Såfremt man vælger en af disse restauranter til, er der mødetid i 
hotellobbyen kl. 19.45.

Fredag den 9. juni
Formiddagen er til fri leg, eller tilvalg af en af følgende 
muligheder:

1: shanghai tower, Shanghai panoramaoplevelse i 635 meters 
højde

2: shopping i det franske kvarter med hyggelige små gader 
med boder, butikker, og cafeer mv. Man skal chekke ud fra 
hotellet  inden afgang på denne tur).
          
Bindende tilmelding til disse udflugter. Kort beskrivelse fremsendes 
på separat mail, med tilmeldingsmodul.

tjek ud fra hotellet kl. 11 –12.00
Vi tjekker ud af hotellet og pakker busser. 

Besøg i den lokale fodboldklub sipg
Klubben ligger ca. en times kørsel fra Shanghai. Her møder 
vi danske Mads Davidsen, som har været assistenttræner og 
talentudvikler i klubben gennem tre år og som netop er blevet 
udnævnt som teknisk direktør.

SIPG spiller i Kinas superliga og gjorde sig for nyligt internationalt 
bemærket ved at købe den 25-årige Chelsea-spiller Oscar for 
godt en halv milliard kroner. Det er blot et led i en overordnet 
kinesisk ambition om at gøre Kina til en stor fodboldnation. Målet 
er formuleret af selveste præsident Xi Jinping, og der investeres 
massivt i talentudvikling og tiltrækning af udenlandske spillere og 
trænere. 

Vi får eksklusivt adgang til klubbens træningsfaciliteter og et 
unikt indblik i, hvad der driver kinesisk fodboldindustri frem i en 
rasende fart.  

Mads Davidsen deler sin viden og sine personlige erfaringer 
fra en af Kinas rigeste og bedste klubber. Han vil blandt andet 
forklare, hvordan man får succes som træner og leder i en kinesisk 
kultur, hvor frygten for at tabe ansigt betyder, at man ikke kan 
give feedback på samme måde som i Danmark.

afskedsmiddag på the hyatt on the Bund
Vi slutter turen med at nyde den vidundelige udsigt over 
Shanghai´s Skyline fra Hyatt on the Bund. Vi byder på “løbende” 
fingermad, øl, vin og vand i to timer, inden det er tid til at køre til 
lufthavnen. Vi er fordelt i to planer med panoramaudsigt.

Check-in i shanghai pudong international 
Følg anvisningerne fra jeres guider i lufthavnen, og check-in hos 
Emirates Airlines til jeres hjemrejse. Turen går ligeledes over 
Dubai til København.

lørdag den 10. juni
Vi forventer, I lander, i Kastrup Lufthavn kl. 13.15.




