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Provinsi Heilongjiang
( Hanzi: 黑龙江 省; Pinyin: Heilongjiang sheng (adalah provinsi dari Republik Rakyat
Tiongkok yang terletak di timur laut China. "Heilongjiang" secara harfiah berarti Sungai
Naga Hitam, yang merupakan nama China untuk Sungai Amur (Sungai yang
memisahkan wilayah China dengan Rusia).

Perbatasan Heilongjiang, yaitu Jilin di selatan dan Mongolia ke barat, tetapi juga
berbatasan dengan Rusia di sebelah utara dan timur. Di Sungai Amur menandai
perbatasan antara Republik Rakyat Tiongkok dan Rusia ke utara. Titik paling utara China
adalah Kota Mohe di sepanjang Sungai Amur) dan titik paling timur (di persimpangan dari
Amur dan Ussuri ).

MOHE

2

Mohe (漠河, Mòhé) adalah
Kota Tingkat Kabupaten di
Prefektur Daxing ‘Anling,
Provinsi Heilongjiang. Ini
adalah kota China paling
utara. Disini terdapat
fenomena yang sangat
langka, yaitu Aurora Borealis

Geography
Mohe terletak di ujung barat laut Heilongjiang di garis lintang 52 ° 10' − 53 ° 33 'N dan
121 ° 07' − 124 ° 20' E. Wilayah Ini membentuk perbatasan dengan Sungai Amur Oblast
Rusia dan Krai Zabaykalsky, tempat Sungai Amur mengalir sepanjang 245 kilometer (152
mi). Di Mohe ada Sebuah desa, pemukiman China paling utara, pada garis lintang 53 ° 29
'N yang dikenal sebagai Desa Beiji (北 极 村, secara harfiah "Paling Utara") terletak di
kota ini, di Sungai Amur.
Mohe membentang 150 kilometer (93 mil) dari utara ke selatan dan memiliki total luas
18.233 kilometer persegi (7.040 sq mi), menempati 21,6% wilayah prefektur
(Daxing'anling) dan 3,9% dari wilayah provinsi Heilongjiang. Wilayah Ini menciptakan
kepadatan populasi hanya 4,64 orang / km2 (12,0 orang / sqmi).

Mohe, berdasarkan lokasinya yang paling utara, adalah salah
satu dari sedikit lokasi di China dengan iklim subarktik,
dengan musim dingin yang panjang dan parah, dan musim panas
yang pendek. Musim dingin dimulai pada awal hingga
pertengahan Oktober dan berlangsung hingga akhir April, dan
biasanya menjadi yang wilayah terdingin di seluruh negeri.
Suhu rata-rata tetap di bawah titik beku, total hampir tujuh
bulan dalam setahun, dan periode bebas es hanya kurang dari
90 hari; selain itu, variasi suhu rata-rata 15,9 ° C (28,6 °
F) setiap tahun. Suhu rata-rata bulanan 24 jam berkisar dari
-29,8 ° C (-21,6 ° F) pada bulan Januari hingga 18,4 ° C
(65,1 ° F) pada bulan Juli, dengan rata-rata tahunan sebesar
-4,29 ° C (24,3 ° F), Temperatur ekstrem berkisar antara
−52,3 ° C (−62 ° F), hingga 39,3 ° C (103 ° F).
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AURORA

Melihat Aurora Borealis di Desa Kutub Utara Mohe.
Daerah di sekitar Mohe terkenal karena matahari tengah
malam, yang terlihat selama 22 jam selama musim dingin
tahunan ini. Anehnya, ini adalah salah satu dari beberapa
kali Anda dapat melihat Aurora, menurut penduduk setempat.
Kemudian di musim panas, ketika ada lebih banyak jam gelap,
lampu tidak banyak muncul, justru Peluang melihat aurora
cukup tipis. periode terakhir aktivitas tinggi Aurora
terjadi pada 2017, dan kemungkinan berikutnya pada 2023.

Di Desa Kutub Utara sendiri merupakan tempat yang menarik.
Orang-orang biasa menyebutnya sebagai "rumah Santa Claus"
karena di sini, setiap hari terasa seperti Natal. Sebenarnya
akan ada Sinterklas berjalan bagi wisatawan untuk mengambil
foto.
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WUDALIANCHI UNESCO GLOBAL GEOPARK

Wudalianchi Global
Geopark terletak di Kota
Wudalianchi, kota tingkat
kabupaten di bawah
administrasi Kota Heihe di
Provinsi Heilongjiang, yang
meliputi area seluas
720km2 dengan bentang
alam geologi vulkanik
sebagai jenis warisan
geologis utamanya.
Seluruh geopark
sebenarnya memiliki area
pemandangan luas yang
terhubung dari lima danau
besar yaitu: Danau Lotus,
Danau Gunung Yanshan,
Danau White Dragon,
Danau Kicau Derek, dan
Danau Ruyi. Karena
letusan gunung berapi,
danau dibendung oleh
magma dan menjadi lima
danau yang terhubung satu
sama lain.

Wudalianchi UNESCO Global Geopark merupakan situs warisan Dunia yang diakui
UNESCO yang membanggakan keanekaragaman geologis dan geomorfologis. Global
Geopark UNESCO terdiri dari geoheritages dari Cambrian, Cretaceous dan Quaternary.
Geopark terdiri dari empat belas gunung berapi muda dan tua yang meletus dalam
periode yang berbeda, lima danau lava yang dibendung, banyak mata air mineral
dingin yang terbentuk dari letusan gunung berapi dan dataran tinggi lava yang luas.
Kombinasi yang kaya dari sumber daya alam yang terdiversifikasi yang terlindungi
dengan baik ini menjadikan Wudalianchi gunung berapi wisata yang indah dan surga
untuk wisata air gunung.
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Magical Mineral Spring
Wudalianchi UNESCO Global Geopark dinamai sebagai
Kota Asal Air Mineral Spring of China. Air mineral
Wudalianchi dihormati sebagai tiga mata air mineral
dingin terbaik di dunia.
Air mineral Wudalianchi adalah sejenis mata air mineral
dingin yang suhunya 3-5 ℃. Dan nsur mineral bisa terjaga
lebih baik. Botol termos dapat menjaga suhu rendah.
Umumnya, sumber air panas akan terbentuk di daerah
vulkanik, karena magma menciptakan energi panas yang
besar. Tetapi mata air dingin mineral yang langka di dunia
muncul di Wudalianchi. Menurut tes ilmiah, air mineral
Wudalianchi mengandung massa karbon dioksida. Isi co2
adalah 2000—3000mg / L. Banyak elemen mikro yang ada
di air mineral tetap dalam kondisi ionik dan dapat diserap
dengan mudah oleh tubuh manusia.
Air mineral Wudalianchi mengandung massa besi yang
dapat dioksidasi menjadi besi ketika suhu naik atau air
memenuhi cahaya. Ion besi dioksidasi menjadi besi oksida
(karat besi) setelah air menyembur keluar untuk
sementara waktu. Itulah alasan mengapa air tidak bisa
diambil.

Menawarkan secangkir teh untuk tamu adalah
kebiasaan tradisional di China. Tetapi orang tidak
minum teh atau air panas di Wudalianchi. Banyak
ilmuwan telah melakukan eksperimen seperti itu.
Tambahkan beberapa tetes air mineral ke dalam
secangkir teh, air jernih menjadi hitam. Karena air
mineral Wudalianchi mengandung volume tinggi besi
yang dapat mensintesis empedu besi dengan asam
tanat teh. Empedu besi berwarna hitam kecoklatan.
Jadi air dan teh tidak bisa diminum sekaligus.
Air mineral Wudalianchi adalah jenis senyawa dunia
langka dari mata air mineral dan mata air mineral
dingin vulkanik alami yang mengandung gas. Namun
air ajaib itu tidak habis-habisnya. Proses pembentukan
mata air mineral membutuhkan waktu yang lama. Air
yang diminum sekarang terbentuk 50 tahun yang lalu.
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Yabuli Ski Resort

Resor Ski Yabuli memiliki 9 jalur Alpen tingkat menengah hingga mahir, seperti jalur
Nordic 5 kilometer dan lereng Alpine 500 meter yang lembut untuk pemula. Piste Alpine
tingkat lanjutan utama resor ini berukuran sekitar 3 kilometer (3.000 meter) dengan
setetes vertikal 805 meter yang mengesankan, yang menjadikan kawasan ini sebagai piste
ski Alpen terpanjang - dan paling menggembirakan di seluruh Asia. perlu dicatat bahwa
resor ski dibagi menjadi bagian kompetisi dan rekreasi, yang sebelumnya dibatasi untuk
pemain ski profesional domestik dan asing (yaitu tim nasional). Resor ski ini
memperkerjakan lebih dari 50 instruktur ski, dan meskipun tidak semua instruktur ski
fasih berbahasa Inggris, mereka semua terkenal berpengetahuan luas, dan sangat teliti
dalam tugas mereka.
Resor ini memiliki 9 lift ski, sudah lebih dari cukup untuk mengangkut pemain ski ke
berbagai tujuan tanpa harus menunggu dalam antrian panjang. Pengunjung mengatakan
bahwa ada pepatah lama tentang 'pergi ke sana menjadi setengah kesenangan', yang mana
pepatah ini sangat cocok untuk menggambarkan perjalanan naik Gunung Yabuli di salah satu
lift ski. Pemandangannya sangat spektakuler ketika pengunjung naik di sepanjang punggung
dan jurang gunung, memandang keluar ke hutan dengan pohon-pohon berpakaian salju.

Resort Ski Yabuli adalah Resort Ski terbesar di
Tiongkok dan termasuk fasilitas lompat Ski
terbesar di negara itu. Tempat ini berlokasi di
provinsi timur laut Heilongjiang. Terletak 177
km (tenggara) dari Harbin, sekitar 2,5 jam
dengan naik kereta api. Yabuli menjadi tuan
rumah Olimpiade Musim Dingin 1996,
Pertandingan Musim Dingin Nasional 2008,
dan Winter Universiade 2009. Yabuli
menjalani renovasi besar-besaran di musim
dingin 2008/2009. Kursi gantung Doppelmayr
yang baru dipasang, bersama dengan gondola
dengan 6 tempat duduk. Lift yang ada terdiri
dari kursi gantung tunggal, kursi gantung
ganda, dan poma. Tiga hotel / pondok salju
dibangun dan sudah dibuka pada pertengahan
Januari 2009 lalu.
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Zhalong Nature Reserve
Cagar Alam
Zhalong
adalah cagar
lahan basah di
provinsi
Heilongjiang,
China.
Didirikan pada
tahun
1979,
tanah
rawa
seluas
2.100
km2 (810 mil
mi) adalah rute
migrasi utama
bagi
burungburung dari Arktik yang bermigrasi ke Asia Tenggara dan merupakan salah
satu dari sedikit tempat berkembang biak nya di timur jauh untuk marsh
grassbird (Megalurus pryeri). Di sana ada salah satu rawa, aliran air dan kolam
air tawar. Kolam dan alangnya membuatnya menjadi rumah ideal bagi lebih dari
300 spesies burung yang dilindungi oleh pemerintah China. Di dalam taman,
kawanan besar Burung mahkota merah ditahan di penangkaran untuk tujuan
konservasi. Cadangan ini terdaftar sebagai Ramsar Wetland of International
Importance (no. 549).

8
Festival Internasional Salju dan Es Harbin

Di Harbin ada festival Es dan salju tahunan yang diadakan di kota Harbin,
ibu kota Provinsi Heilongjiang, timur laut Tiongkok. Festival ini dibuka
secara resmi tanggal 5 Januari, dan berlangsung selama sebulan penuh.
Walaupun demikian, pameran pahatan salju di Taman Pulau Matahari
(Taiyang Dao Gongyuan) sering dibuka lebih awal di bulan November, dan
masa pameran diperpanjang semasa es dan salju belum mencair.
Pameran diadakan di 3 lokasi utama, Taman Pulau Matahari untuk pahatan
es dan salju, Dunia Salju dan Es (Bingxue Gong) untuk replika bangunan
dari balok-balok es dan salju, serta Taman Zhaolin untuk lampion es.
Pameran dimeriahkan dengan lampu berwarna-warni, musik, dan pesta
kembang api. Acara yang diadakan selama festival termasuk acara
berenang di air es Sungai Songhua, pertandingan hoki es, sepak bola di
lapangan es, dan turnamen invitasi ski alpin. Selain itu, panitia juga
mengadakan lomba memahat es, lomba skat es, menulis puisi, festival film,
serta berbagai pameran, dan upacara pernikahan di atas es. Festival ini
diiikuti pemahat es dan salju dari berbagai negara, seperti Amerika
Serikat, Kanada, Jepang, Singapura, dan Rusia.
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Jingpo Lake
Danau Jingpo(Bahasa China: 镜泊湖) adalah sebuah danau yang terletak di
hulu Sungai Mudan di antara Pegunungan Wanda di Kota Ningan, Heilongjiang,
di Republik Rakyat Tiongkok. Nama-nama sebelumnya untuk danau termasuk
Danau Meituohu (湄 沱 湖), Danau Huhanhai (忽 汗 海), dan Danau Bilten
(Manchuria: ᠪᡳᠯᡨᡝᠨ; China: 畢爾 騰 湖).
Panjang danau dari utara ke selatan adalah 45 kilometer (28 mil) dan jarak
terluas antara timur dan barat hanya 6 kilometer (3,7 mil). Daerah ini 95
km2 (37 sq mi) dan kapasitas penyimpanan 1,63 miliar m3. Bagian selatan
danau dangkal dengan tempat terdalam di bagian utara 62 meter (203 kaki).
Danau itu diciptakan sekitar 10.000 tahun yang lalu ketika letusan gunung
berapi di wilayah tersebut menghalangi aliran Sungai Mudanjiang.Sisi utara
sungai mengalir menuruni Air Terjun Diaoshuilou, air terjun 40 m (130 kaki)
yang terbentuk oleh danau. Danau ini terkenal dengan tebing kapurnya yang
berbatu-batu (mirip dengan Guilin) dan perairannya yang berwarna turquoise
yang berisi 40 jenis ikan dan karang air tawar.
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Ingin Belajar Bahasa Mandarin Dengan Mudah dan Lancar???
Dengan Pengajar yang Berkualitas???

Kelas Reguler
Kelas Intensif
Kelas Private

Pingin Liburan ke Luar Negeri tapi
gak ada waktu untuk ngurus Visa?

Ahaaaa…..
Kami Punya Solusi Untuk Anda !!!

Summer &
Winter
Camp

Kami dari Bightstar Education adalah Kantor Perwakilan Nanjing
Xiaozhuang University, Lembaga Bahasa Mandarin dan Visa Center
di Jogja.
Adapun Program - program yang kami miliki yaitu:
1. Sekolah Bahasa Mandarin 1 tahun di NXU
2. Kursus Mandarin untuk Umum
3. Jasa Pembuatan Visa untuk 15 Negara
4. Summer Camp dan Winter Camp di China
5. Program Kuliah S1 (2+2) 2 tahun di Kampus Asal + 2 tahun di
NXU
6. Program Kuliah S1 (1+3) 1 tahun di Jakarta + 3 tahun di NXU

