Guilin

Maravilhas da China e Hong Kong

A partir de 3.460 $

12 Dias

10

6

Visitando: Pequim / Xian / Shangai / Guilin / Yangshuo / Guangzhou / Hong Kong

Saídas 2019 / 2020
A PEQUIM

De 1 de abril a 31 de outubro de 2019: segundas e quintas-feiras.
De 4 de novembro de 2019 a 16 de março de 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 Buffet. Durante este dia realizaremos visita panorâmica da cidade incluindo:
Palácio Imperial a Praça de Tian Na Men, a Cidade Proibida e o Palácio de Verão. Almoço
em restaurante local. À noite assistiremos a um
espetáculo de acrobacia. Acomodação no hotel.
Dia 3º: Pequim
Café da manhã Buffet. Excursão de dia completo
incluindo: a Grande Muralha e Palácio de Verão.
Almoço. Visitaremos também a fábrica de cloiseonne e em seguida jantar típico no qual degustaremos o famoso pato laqueado. Neste dia
realizaremos um passeio ao “Ninho do Pássaro”
e ao centro olímpico de natação conhecido
como o “Cubo de Água” (entrada não incluída).
Acomodação no hotel.
Dia 3º: Pequim
Café da manhã Buffet. Excursão de dia completo
incluindo: a Grande Muralha e Palácio de Verão.
Almoço. Visitaremos também a fábrica de cloiseonne e em seguida jantar típico no qual degustaremos o famoso pato laqueado. Neste dia
realizaremos um passeio ao “Ninho do Pássaro”
e ao centro olímpico de natação conhecido
como o “Cubo de Água” (entrada não incluída).
Acomodação no hotel.
Dia 4º: Pequim / Xian (Trem Bala)
Café da manhã buffet. Na hora indicada traslado
a estação para sair no famoso trem de alta velocidade com destino a Xian. Chegada à capital de
11 Dinastias, onde destaca-se o ponto de partida
da milenar “Rota de Seda”. (Possibilidade de
realizar este trajeto de avião). Ver suplemento
indicado mais abaixo. Chegada e traslado. Acomodação no hotel.
$

INTRODUÇÃO
A China está cheia de tesouros de todos os tipos, nesta viagem selecionamos o melhor. Pequim Imperial, as famosas Terracotas de Xi’an, as paisagens
incríveis de Guilin, o expoente máximo e espetacular da modernidade de
Xangai, o cantão comercial (Guagzhou), a viagem de barco a Hong Kong.

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 a Pagode pequena de Oca Selvagem (subida
não incluída) e passaremos pela Muralha antiga
da cidade em ônibus (entrada não incluída), que
serve de proteção frente aos ataques das tribos
bárbaras do Oeste. Acomodação no hotel.
Dia 6º: Xian / Shangai (Aéreo Incluído)
Café da manhã Buffet. Na hora indicada traslado
ao aeroporto para sair em voo doméstico até
Shangai, o grande centro comercial, industrial e
cultural da China. Acomodação no hotel.
Dia 7º: Shangai
Café da manhã Buffet. De manhã, visita do
Jardim Yuyuan, magnífico jardim construído
em 1557 por um oficial da cidade chamado Yu,
o Templo de Jade Buddha e o Malecón de la
Cidade, um dos lugares mais espetaculares da
cidade onde estão os edifícios mais emblemáticos da cidade. Almoço. Acomodação no hotel.
Dia 8º: Shangai / Guilin (Aéreo Incluído)
Café da manhã Buffet. Pela manhã traslado ao
aeroporto para sair em voo rumo a Guilin, famosa cidade por suas charmosas paisagens.
Traslado ao hotel, pela tarde visitaremos a Caverna da Flauta de Bambu. Acomodação no
hotel.
Dia 9º: Guilin / Yangshuo / Guangzhou
(Cantão) (Aéreo Incluído)
Café da manhã Buffet. Neste dia realizaremos
um cruzeiro pelo Rio Li Jiang, que goza de uma
reputação mundial por sua “soberana beleza
paradisíaca”, com lindíssimas montanhas verdes,
picos com formas raras, rochas graciosas e grutas
fantásticas. Almoço estilo piquenique a bordo.
O cruzeiro terminará em Yangshuo, uma antiga
aldeia às margens do Rio Li Jiang, onde teremos

Iti. MM827
1 - 21 Abr
22 Abr - 20 Mai
21 Mai - 19 Ago
20 Ago - 3 Set
4 - 07 Set
8 - 21 Set
22 Set - 1 Out
2 - 22 Out
23 - 31 Out
1 - 08 Nov
9 - 30 Nov
1 - 14 Dez
15 Dez - 16 Mar

Opção
Duplo

3.720
3.640
3.580
3.730
3.805
3.730
3.805
3.880
3.805
3.695
3.625
3.460
3.530

Sup. Indv.

1.500
1.425
1.360
1.450
1.525
1.450
1.525
1.605
1.525
1.420
1.345
1.310
1.385

Dia 10º: Guangzhou / Hong Kong (Barco
Incluído)
Café da manhã Buffet. Pela manhã visitaremos
a Casa Ancestral da Família Chen, uma maravilhosa joia arquitetônica de esculturas. Almoço.
Pela tarde passeio pela Praça Huacheng onde
poderemos ver a torre Tv (entrada não incluída)
e o mercado Qingping e traslado a doca “LianHua Shan” para embarcar às 18hrs e desembarcar na doca “China Hong Kong City” de Hong
Kong às 19:50 (horário a confirmar). Chegada a
Hong Kong, conhecida como “a Pérola Oriental”
e uma das cidades mais potenciais da Ásia. Traslado ao hotel. Acomodação no hotel.
Dia 11º: Hong Kong
Café da manhã Buffet. Visita a cidade incluindo:
Porto de pescadores Aberdeen, uma próspera
cidade muito conhecida por seus magníficos restaurantes flutuantes, que só se chega de barcos e
lanchas. A Baia de Repulse, que possui uma das
mais populares e acessíveis praias de Hong Kong
e o Pico da Vitória, acima do Monte Vitória, que
se ergue a 554 metros sofre o nível do mar e é
considerada a zona residencial mais prestigiada
da Ilha. Acomodação no hotel.
Dia 12º: Hong Kong
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo de
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!

Cidades
Beijing
Xi’an
Shanghai
Guilin

Hotéis
Hotel New Otani Chang Fu Gong (5*) / Double Tree by Hilton Beijing (equivalente
5*) / Sheraton Grand Beijing Dongcheng Hotel (equivalente 5*)
Sunworld Dynasty Hotel (5*) / Prime Hotel (5*)
Sheraton Hotel (5*) / Sheraton Xian North City (equivalente 5*) /
Swisstouches Hotel Xi’an (equivalente 5*)
Sheraton Shanghai Hongkou Hotel (equivalente 5*) / Renaissance Shanghai Putuo
Hotel (equivalente 5*) / Sunrise On The Bund Hotel Shanghai (equivalente 5*) /
Regal International East Asia Hotel (equivalente 5*) / Jin Jiang Tower (5*)
Sheraton Guilin (5*) / Grand Bravo (equivalente 5*)

Guangzhou China Hotel, A Marriott Hotel (5*)
Hong Kong Park Hotel (4*)

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais
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tempo livre para passear pela Rua Oeste que
é um mercado animado e cheio de artesanato
chinês de Yangshuo. No horário indicado, traslado para a estação de trem e saída para Guilin em trem de alta velocidade até a cidade de
Guangzhou. Chegada em Guangzhou, chamada
“Cidade das Cabras” ou a “Cidade das Flores”,
é o mais importante porto fluvial e cidade comercial do sul da China. Traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Hotéis previstos ou similares

Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo
Temporada

3 Pequim

Xian

2
2 Shanghai

CHINA

Guilin

1

Hong Kong

SI

1 Guangzhou
2

O Tour Inclui

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto com
assistência.
• Voos domésticos Xian/Shangai/Guilin em
classe turista.
• Trem de alta velocidade Pequim/Xian e de
Gullin a Guangzhou em classe turista.
• Bilhete de ferry de Guangzhou à Hong Kong
em classe turista na opção de 12 dias. • Acomodação nos hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã americano diário.
• Almoço indicado no programa.
• 1 jantar especial de pato laqueado em Pequim.
• Visitas indicadas no programa com guia falando espanhol.
• 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.
• As saídas que coincidem com a Feira do Cantão, aplica suplemento: 08, 11, 15, 18, 22, 25 e
29 de abril de 2019. E, 07, 10, 14, 17, 21, 24 de
outubro de 2019.
• Na saída de 20 de janeiro de 2020 NÃO oferecemos a opção de trem de alta velocidade
Beijing / Xi’an, devido a que nesse período se
realiza o Festival da Primavera e os bilhetes
de trem possuem uma alta demanda. Aplicar
suplemento pelo trecho em avião.
$

Saídas com Suplemento

Suplemento Feira do Cantão, saídas: 08 a 29 de abril de
2019 e de 07 a 24 de outubro.
Em Apartamento Duplo 55$
Suplemento Individual 55$
Suplemento saída 20 de janeiro em avião Beijing – Xi’an 100$

Mapamundi: China e Japão
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