Xian

Paraísos da China

A partir de 2.370 $

10 e 13 Dias

10

A PEQUIM

De abril a outubro 2019: segundas e quintas-feiras
De novembro 2019 a março 2020: segundas-ferias

Dia 1º: Pequim
Chegada a Pequim, capital da República Popular
da China. Traslado e acomodação no hotel.
Dia 2º: Pequim
Café da manhã. Durante este dia realizaremos a
visita panorâmica da cidade incluindo a Praça de
Tian An Men, a Cidade Proibida, o Templo de
Cielo e o Mercado de Seda. Almoço em restaurante local. Pela noite, assistiremos a um espetáculo de acrobacia. Acomodação no hotel.
Dia 3º: Pequim
Café da manhã. Excursão de dia completo incluindo a Grande Muralha e o Palácio de Verão.
Almoço em restaurante local. De regresso, visitaremos a fábrica de cloiseonne e posteriormente
desfrutaremos de um jantar típico onde degustaremos o pato laqueado. Neste dia embarcaremos em um ônibus para conhecer o “Ninho dos
Pássaros” e o centro olímpico de natação, conhecido como o “cubo de água” (sem entrada).
Acomodação no hotel.
Dia 4º: Pequim / Xian (Trem Bala)
Café da manhã. Na hora indicada, traslado a
estação para embarcar no famoso trem de alta
velocidade com destino à Xian (duração do trajeto aproximadamente 5 horas e meia), chegada
à Xian, capital de 11 dinastias que se destaca
por ter sido o ponto de partida da milenária
“Roda de Seda”. (Possibilidade de realizar este
trajeto por avião. Ver suplemento indicado mais
abaixo). Chegada, traslado e acomodação no
hotel.
Dia 5º: Xian
Café da manhã. Hoje visitaremos o famoso Museu
dos Guerreiros e Corceles de Terracota do Mausoléu de Qin Shi Huang. Almoço. Pela tarde visitaremos o Pagode pequeno de Oca Selvagem
(subida não incluída) e passaremos de ônibus pela
muralha da antiga cidade (entrada não incluída),
que servia de proteção frente aos ataques das
tribos bárbaras do Oeste. Acomodação no hotel.

Roteiro Tour Completo de 13 Dias
Dia 6º: Xian / Guilin (Aéreo Incluído)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para sair
em voo doméstico com destino a Guilin. Chegada e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.
Dia 7º: Guilin
Café da manhã. Durante a estadia em Guilin
realizaremos um impressionante cruzeiro pelo
rio Li. Desfrutando de um Almoço a bordo. Pela
tarde, chegaremos ao povoado de Yangshuo,
desfrutando sua rua. Visitaremos a Caverna da
Flauta de Bambu. Volta em ônibus até a cidade.
Acomodação no hotel.
Dia 8º: Guilin / Hangzhou (Aéreo Incluído)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para
embarcar em voo doméstico com destino à Hangzhou, capital da província de Zhejiang, é uma
das cidades mais charmosas da China. Chegada
e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.
Dia 9º: Hangzhou
Café da manhã. Realizaremos um bonito passeio
pelo Lago Oeste e visitaremos o Parque Hua
Gang, o Templo das Almas Escondidas e Mei Jia
Wu. Almoço. Pela tarde visita da aldeia Mei Jia
Wu onde se encontra o famoso campo de chá
verde do Dragão. Acomodação no hotel.
Dia 10º: Hangzhou / Suzhou (Trem incluído)
Café da manhã. Pela manhã, traslado em trem
à Suzhou, uma das cidades mais singulares da
China, chamada de “a Veneza do Oriente” pelos
seus numerosos canais. Almoço. Pela tarde, visita do Jardim do Pescador e da Colina do Tigre.
Acomodação no hotel.
Dia 11º: Suzhou / Shangai (Trem incluído)
Café da manhã. Pela manhã, traslado em trem
até Shangai. Almoço. Pela tarde visitaremos o
Templo do Budá de Jade e o Jardim Yuyuan, o
malécon e a rua Nanking. Acomodação no hotel.

Dia 12º: Shangai
Café da manhã. Dia livre. Acomodação no hotel.
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Dia 13º: Shangai
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo de
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Roteiro Tour sem Guilin de 10 Dias
Dia 6º: Xian / Hangzhou
Café da manhã. Na hora apropriada traslado ao aeroporto para sair em voo doméstico com destino à
Hangzhou, capital da província de Zhejiang, é uma
das cidades mais charmosas da China. Chegada e
traslado ao hotel. Acomodação no hotel.
Dia 7º: Hangzhou / Suzhou
Café da manhã. Pela manhã realizaremos um
bonito passeio pelo Lago Oeste e visitaremos
o Parque Hua Gang e o Templo das Almas Escondidas. Almoço. Pela tarde visita da aldeia Mei
Jiawu onde encontra-se o famoso campo de chá
verde do poço do Dragão e traslado a estação
de trem com destino à Suzhou, uma das cidades
mais singulares da China, chamada de “Veneza
do Oriente” por seus numerosos canais. Chegada e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.
Dia 8º: Suzhou / Shangai
Café da manhã. Pela manhã, visita do Jardim do
Pescador e da Colina do Tigre. Almoço. Pela tarde
traslado a estação de trem com destino à Shangai.
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.
Dia 9º: Shangai
Café da manhã. Saída para visitar o Templo do
buda Jade e o Jardim Yuyuan, o malecón e a rua
Nanking. Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 10º: Shangai
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo de
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!

Opção 10 Dias

Temporada

2 Shanghai

1

2/1 Hangzhou
2 Guilin

SI

O Tour Inclui

Tour 10 dias
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto com
assistência.
• Trem de alta velocidade Pequim/Xian em
classe turista.
• Trem classe turista para o trajeto Hangzhou/
Suzhou.
• Trem classe turista para o trajeto Suzhou/
Shangai.
• Voo doméstico Xian/Hangzhou.
• Transporte em veículo com ar condicionado e
guias locais falando espanhol.
• Acomodação nos hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã diário e refeições conforme
itinerário.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.
Tour 13 dias
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto com
assistência.
• Voos domésticos Xian/Guilin/Hangzhou.
• Trem de alta velocidade Pequim/Xian em
classe turista.
• Trem classe turista para o trajeto Hangzhou/
Suzhou.
• Trem classe turista para o trajeto Suzhou/
Shangai.
• Transporte em veículo com ar condicionado e
guias locais falando espanhol.
• Acomodação nos hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã diário e 5 almoços conforme
itinerário.
• Seguro de assistência MAPAPLUS
NO

Não inclui

• Gastos pessoais, bebidas, gorjetas (sugerimos
5$ para o guia e 3$ para o motorista), vistos, etc.
• Visitas e excursões não mencionadas no
itinerário.
Notas Importantes
• Mínimo 2 passageiros.
• Consultar suplementos de Natal e Ano Novo.
• Consultar suplementos pora feiras e exposições.
Hotéis previstos ou similares

Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo

$
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INTRODUÇÃO
Viagem para conhecer os principais pontos turísticos da China: a capital Pequim, as famosas terracotas de Xi’an e o tradicional bairro muçulmano em Xian, as paisagens de Guilin, o lago e o
monastério. O melhor da China à sua disposição.
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Visitando: Pequim / Xian / Guilin / Hangzhou / Suzhou

Opção 13 Dias

Cidades

Hotéis

Iti. MM826

Duplo

Sup. Indv.

Duplo

Sup. Indv.

1 Abr - 31 Mai

2.405

910

3.165

1.085

Xi'An

Kuntai Royal Beijing / New Otani Changfugong /
Hotel Internacional 5*
Tinayu Gloria Gran Hotel Xi'An / Gran Noble 4*Sup

1 Jun - 27 Ago

2.370

830

3.055

1.000

Guilin

Sheraton Guilin 5*

Hangzou Zhongwei Sunny / Cultural Plaza 4* Sup

28 Ago - 15 Nov

2.500

1.020

3.205

1.230

16 Nov - 14 Mar

2.295

830

2.980

1.000

Mapamundi: China e Japão

14_China_Japon_2019_205x275_portugues.indd 32

Pequim

Suzhou
Shanghai

Hotel Grand Metro Park / Nanlin 4*
Hotel Guoman Shanghai / Jinjiang Tower Shanghai
/ Courtyard By Marriott Shanghai Xujiahui 5*

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais
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