Keväinen Shanghai avautuu
nyt edessäni utuisena
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Huangpu-joen uomaa seuraileva Bundin
kävelykatu tarjoaa mielenkiintoisen näyttelyn, joka
koostuu eri aikakausien arkkitehtuurista,
museoista ja monumenteista sekä joen
vastarannalla avautuvasta Pudongin futuristisesta
liikekeskustasta.
Horisontista kohoavat pilvenpiirtäjät sekä Oriental Pearl TV Tower,
Shanghain tunnus ja korkein rakennus toivottavat tervetulleeksi
Kiinan suurimpaan kaupunkiin.
Viime vuosikymmenien nopea kehitys on nostanut Shanghain
asemaa maan tärkeimpänä kaupankäynnin ja kansainvälistymisen
keskuksena. Nanjing Lu - katu on maailman vilkkaimpia ostoskatuja,
jonka varrelta matkailija löytää niin huippusuunnittelijoiden liikkeitä,
ostoskeskuksia kuin myös merkkituotteiden kopioita kauppaavia
myyntikojuja. Täällä on People's Square, kiinnekohta ja
tapaamispaikka kaupungin sydämessä. Tällä kadulla matkailijan
tulee olla tarkkana, sillä monien houkutusten joukossa kulkee myös
huijareita.

Yleinen huijaus on
kutsu teeseremoniaan,
jossa ryhmä opiskelijoita
pyytää matkailijaa mukaansa
seuraamaan perinteistä juhlaa.
Todellisuus on kuitenkin toinen, ja usein tilaisuudesta jää käteen
parin teekupposen lisäksi 1000 yuanin lasku.

Kaupungissa liikkuminen on helpointa metrolla tai taksilla.
Taksikuskit puhuvat hyvin niukasti englantia, joten määränpään ja
majapaikan osoite on hyvä olla mukana kiinaksi kirjoitettuna.
Taksilla kulkeminen on kaupungissa edullista, mutta nopein
vaihtoehto on metro. Kertalippu metroon maksaa 3-4 yuania. Linjat,
niiden vaihto ja pysäkit on merkitty selkeästi englanniksi, joten
metrossa kulkeminen on helppoa myös kiinaa taitamattomalle.
Ruuhka-aikoina metron käyttäminen jääköön kuitenkin jokaisen
reissumiehen omaan harkintaan.

Väenpaljous on
päätähuimaava,
arvioitu väkiluku on
lähes viisinkertainen
Suomen väkilukuun verrattuna.
Perinteistä kiinalaista katunäkymää kaipaavan kannattaa suunnistaa
Old Towniin. Useista nähtävyyksistä mainittakoon taolainen Temple
of the Town God, buddhalainen Jade Buddha Temple, yli 400-vuotta
sitten perustettu Yuyuan Garden ja sen ympärille syntynyt
basaarialue. Vanhan kaupunginosan kaartuvat katot, punaiset
temppelit ja kapeat kujat tuovat Shanghain kokeman muutoksen ja
kehityksen esiin elävästi, sallien samalla matkailijan nähdä
välähdyksen historiaa.
Old Town on myös oivallinen paikka tuliaisten ja matkamuistojen
hankkimiseen.
Ostoksia tehdessä on hyvä pitää mielessä, että kiinalaiset ovat
vanhaa kauppiaskansaa. Kaupankäynti on oma tapahtumansa,
hinnan päivittely ja tinkiminen kuuluvat asiaan. Kohtelias hymy ja
leikinlasku toimivat paremmin kuin vihainen kinastelu. Sopivaa
hintaa miettiessä on hyvä muistaa, että pyydetyt hinnat ovat yleensä
jopa 70-80 prosenttia korkeampia kuin hinta, joka tuotteesta
kannattaa maksaa. Shanghaista löytyy lukemattomia liikkeitä, kojuja
ja kauppa-alueita, joista saa edullisesti silkkiä, helmiä ja liki mitä
tahansa hyödykkeitä. Suurimpia basaarialueita ovat Xinyang Fashion
& Gifts Market Science & Technology Museumin metropysäkillä,
West Nanjing Road 580 -ostosalue sekä Hongkoun kaupunginosassa
sijaitseva Qipu Market.
Trendikkäät ravintolat ja kahvilat, galleriat ja yökerhot löytyvät
puolestaan French Concessionin alueelta.

Illan tullen kaupunki
koreilee neonvaloissaan,
houkutellen yöelämään.
Tässä kaupungissa nähtävää ja koettavaa riittää vuorokauden
jokaiselle tunnille. Shanghaihin ei tulla nukkumaan, vaan
suurkaupungin sykkeeseen, uuden ja vanhan risteykseen, kokemaan
kansainvälistyvä Kiina.
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