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I dag er vores sidste dag i Kina. Det har været en formidabel og spændende tur, med både sociale 
og kulturelle oplevelser.  
Det har uden den mindste tvivl været en kæmpe øjenåbner for os alle og det er helt sikkert noget 
vi vil huske i mange år.  
 
Vores rejseoplevelser startede med indkvartering hos vores kinesiske værtsfamilier, uden meget 
forberedelse på, hvad der nu skulle ske. Familierne i Qinhuangdao var ufattelig søde, gæstfri og 
åbne. Vi blevet taget fantastisk i mod, og blev behandlet som familie.  
Ved at bo privat har vi set en side af Kina, som mange ikke normalt oplever eller hører om. At 
komme så tæt på en almindelig kinesisk familie har været noget af det mest anderledes, vi har 
oplevet. Alt fra maden til den sociale adfærd hvorpå man agerer med venner og familie, er helt 
absurd anderledes fra vores egen måde at gøre tingene på.  
 
Selv helt ned til de mindste detaljer, som at sige tak for mad eller måden man drikker vand på – 
har været en oplevelse.  
Alt er anderledes, og det har været en gave at få lov til at opleve helt tæt på, men samtidig også 
hårdt, eftersom at man har været nødt til at tilpasse sig deres normer og skikke. Ligeledes at vores 
værtsfamilier f.eks. heller ikke har kunnet udtrykke sig kritisk overfor mange ting, bl.a. 
skolesystemet eller det politiske styre.  
 
Efter at vi sagde farvel til vores kære værter, så gik turen til Beijing.  
I Beijing har vi fået åbnet vores øjne i forhold til hvor stort et land Kina faktisk er. Vi rejste meget 
mere rundt som turister, så naturligvis skulle vi se alle de store berømte seværdigheder, så som 
den forbudte by, fredspladsen, og sommerpaladset.  
Alle meget imponerende og historiske steder, som helt klart har beriget os.  
 
Foruden en fantastisk tur, så føler vi, at vi har udviklet os som mennesker, da vi har set en del af 
verden, som er meget anderledes end vores egen, og som helt sikkert har skabt tanker og nye 
synspunkter hos os alle.  
 
Theo og Thorbjørn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 


