
Dag 6 
Fredag morgen var det meningen, i følge programmet, at vi skulle besøge et markedet, 
men i stedet blev vi kørt af skolen til et language center, hvor vi alle var lidt forvirret over, 
hvad vi egentlig skulle se. Efterfølgende skulle vi se dragens hoved, som angiver starten 
på den kinesiske mur. Den ligger ude til vandet, og da det var en meget kold dag, så ville 
mange af os hurtigt gerne videre. Fra dragens hoved, som ikke ligner en drage, blev vi 
kørt tilbage til skolen, hvor vi blev mødt af vores kinesere, som vi skulle spise frokost med. 
Derved var der nogen, som spiste sammen ude og andre tog alene hjem med deres vært. 
Da vi var færdig med frokost, blev vi kørt tilbage til skolen, hvor vi efterfølgende blev kørt til 
Chinese Medicine Hospital. Vi blev vist rundt på hospitalet, hvor nogen vi lov til at prøve 
akupunktur, cupping og noget andet. Da vi blev kørt tilbage til skolen, så blev vi mødt af 
vores kinesiske værter, som vi skulle spise aftensmad sammen med. Her var det igen 
forskelligt, hvad folk gjorde, men det var vigtigt, at alle var tilbage på skolen kl 18, da 
kineserne skulle holde et show for os, hvor vi også selv havde planlagt noget. Showet var 
fyldt med sang og dans, og vi var alle overrasket over, hvor meget de havde gjort ud af 
det. Vi havde selv planlagt stopdans og limbo, som kineserne deltog i med glæde. Efter 
skulle vi alle op og modtage et certifikat en efter en, og efter alle havde modtaget og givet 
hånd til deres rektor skulle vi synge den kinesisk sang, som vi havde lært. Efter vi havde 
gjort det meget dårligt første gang, så sang kineserne med os efter. De vi var færdige, så 
var der rigtige mange, som ville havde taget billeder med os, hvilket på dette tidspunkt er 
sjovt nok, men kan til tider også være rigtig irriterende. Da dette var vores sidste aften, så 
ville de fleste af os gerne ud og lave noget hyggeligt sammen, så vi tog med vores 
kinesere på KTV, hvilket er et sted, hvor vi kan synge karaoke. Her fik vi det største VIP 
rum, fordi vi var så mange, hvilket var med til at gøre oplevelsen endnu federe. Dette er 
dermed til at konkludere vores dage i Qinhuangdao, hvor alt vi har tilbage her er at sige 
farvel til vores værtsfamilier, hvilket er med blandede følelser.  
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