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Boken byr på en visuell reise gjennom en av verdens store nasjoner. 1000 illustrasjoner dekker land og folk,
kultur og historie. Sammen med teksten gis en fremstilling av et gammelt rike og en moderne stormakt. Boken
inneholder blant annet en oversikt over fremveksten og undergangen til store dynastier, via Mao Zedongs æra
til dagens Kina utsnitt fra hverdagslivet ved hjelp av fotografier og intervjuer med dagens kinesere,
informasjon om eldre tradisjoner og ideer som danner grunnlaget for det moderne Kina, og et kapittel som
omhandler gammel og moderne arkitektur, offentlig og privat som gir landet dets særpreg. Med register
Kina er verdens mest folkerike land, og har siden 1947 blitt styrt av kommunistpartiet. De siste årene har
landet åpnet seg for Vesten, og hatt stor økonomisk.
Kina. Visum (oppdatert 24. april 2005) Under menyvalget "Nyttig å vite", er det lagt inn litt om visumplikt,
med adresser til hvor man kan henvende seg. Visum. Visumplikt Norske statsborgere trenger visum for å reise
til, og oppholde seg i Kina. Unntaket er de tidligere koloniene Hong Kong og Macau, hvor nordmenn kan.
Nettside for deg som skal reise til Kina.
Informasjon om hotell, fly og tips til ferien i verdens mest spennende land. Retningskode/Landskode til Kina.
For å ringe til Kina må du bruke retningsnummer. Retningsnummeret til Kina er. Kina anses av mange som
verdens eldste sivilisasjon. Kommunistene tok kontroll i Kina i 1949, men har de senere årene gradvis

tilnærmet seg Vesten og vårt. Hvis USAs neste president prøver å straffe Kina for det han mener er
valutamanipulasjon, kan kineserne slå hardt tilbake, tror professor. Donald Trump ønsker å trekke USA ut av
handelssamarbeidet rundt Stillehavet. I Beijing er man mer enn klare til å ta over lederrollen i regionen.
Pandaen finnes kun i sørvest-Kina, i provinsene Gansu, Shaanxi og Sichuan øst for Tibet-platået. Pandaen bor
i bambusskogsonen mellom 1.200 og 3.400 moh.
Hotell & telekommunikasjon. Hotellene i Kina har generelt høy standard. Hotellene som arrangøren bruker
mest er bra turisthotell (3-stjerner), førsteklasses hotell.

