
Mapa Pekinu - Legenda 
 
 
 
 
 
Ciekawe miejsca 
 
1. Grobowiec Eunucha Tian Yi  田义墓 
Dzielnica Shijingshan, ulica Moshikou 80  
石景山模式口 80 号 
Grobowiec znajduje się na zachodzie miasta. 
Najłatwiej dojechać tam taksówka prosząc 
taksówkarza o zawiezienie do Shijingshan (nazwa 
dzielnicy), bądź Fahaisi 法海寺(nazwa świątyni 
znajdującej się w okolicy grobowca eunuchów). 
Będąc już na miejscu należy poprosić 
przechodniów o wskazanie tian yi mu 田义墓 
(grobowca eunucha Tian Yi). 
 
2. Fahaisi 法海寺 
Dzielnica Shijingshan, ulica Moshikou   
石景山模式口 
Telefon: 88715776, 88713976 
 
3. Świątynia Pięciu Wież, Wutasi 
(Muzeum rzeźb kamiennych)  
五塔寺 (石刻艺术博物馆) 
Dzielnica Haidian, Wutasicun 24  
海淀区五塔寺村落 24 号 
Świątynia znajduje sie przy pekińskim zoo, na 
brzegu oblewającego od północy zoo kanału. 
 
4. Guanghua si (广化寺) 
Yaer Hutong 鸦儿胡同 
W hutongach, 5 minut marszu na południowy 
zachód od Gulou (Wieży Dzwonu) w dzielnicy 
barów, należy znaleźć mostek łączący jeziorko 
Houhai i jeziorko Qianhai. Równolegle do 
północnego brzegu jeziorka Houhai  biegną dwa 
hutongi:przy samym brzegu jest to 后海北沿, a 
nieco dalej na północ Yaer Hutong 鸦儿胡同. 
Guanghuasi znajduje się przy tym  drugim 
hutongu, około 5 minut marszu od mostku na 
jeziorkach. W razie wątpliwości należy nazwę 
świątyni pokazać miejscowym i spytać o drogę. 
 

5. Ulica Guozijian 国子监街 
Ulica Guozijian znajduje się na zachód od wejścia 
do Yonghegong. Przy Guozijian mieści sie 
Świątynia Konfucjusza, Kongmiao 孔庙 
 
6. Lidai Diwang Miao 历代帝王庙 
Świątynia znajduje się na wschód od stacji metra 
Fuchengmen 阜成门, wśród hutongów na 
północny wschód od skrzyżowania Fuchengmen 
neidajie 阜成门内大街 i Zhaodengyulu.赵登禹路 
 
7. Ulica Liulichang 琉璃厂 
Liulichang znajduje sie ok 400 metrów na 
południe od stacji metra Hepingmen 和平门 
 
8. Miasto Podziemne 地下成 
Xidamochang Hutong 62 西打磨厂胡同 62 
Od bramy Qianmen udac sie na południe ulica 
Qianmendajie i skręcić w pierwszy hutong w lewo, 
a potem w drugi na prawo. W razie wątpliwości 
pokaż mieszkańcom hutong’u nazwę po chińsku. 
Idź na wschód około 10 minut. Wejście do 
podziemnego miasta znajduje się po prawej 
stronie hutong’u. 
 
Hutongi 
 
A. Qianhai, Houhai i Xihai 

前海, 后海, 西海 
B. Andingmen 安定门 
C. Dongsi 东四 
D. Dazhalan 大栅栏 
E. Qianmen 前门 
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