Pequim

China Avatar

A partir de 3.455 $

10 Dias

6

Visitando: Pequim / Xian / Zhangjiajie / Shangai

Saídas 2019 / 2020

4

A PEQUIM: SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRAS
Segundas e Quintas-Feiras (exceto de 16 de novembro de 2019 a 14 de Março de 2020 que opera somente as segundas-ferias).

INTRODUÇÃO
Magnífica opção de viagem para conhecer o mais importante da China ao lado do Parque
Nacional Zhangjiajie, incrível cenário das paisagens de Avatar, a visita ao Imperial Beijing, o
Terracotta e o tradicional bairro muçulmano de Xi’An ao lado da moderna Shanghai.

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

Dia 6º: Xi’An / Zhangjiajie
Café da manhã. No horário indicado, traslado
para o aeroporto para embarque em voo doméstico (incluído) para Zhangjiajie. O Parque Geological World World foi declarado Patrimônio
Natural pela UNESCO em 1992. Dividido em 3
zonas diferentes, Zhangjiajie, Yuanjiajie e a montanha Tianmen. Suas impressionantes formações
rochosas foram a inspiração para os cenários do
filme “AVATAR”. Chegada, traslado ao hotel e
acomodação.
Dia 7º: Zhangjiajie
Café da manhã. Visita ao Parque Yuanjiajie, localizado na parte noroeste do Parque Florestal
Nacional de Zhangjiajie. Yuanjiajie é uma plataforma de montanha de formação natural,
rodeada por altos picos que são divididos por
profundos vales. Almoço. Na parte da tarde,
visite a Montanha Tianzi, localizada entre a Flo-

CHINA

resta Nacional de Zhangjiajie. Park e Suoxi Valley
e abrange uma área de 93 quilômetros quadrados. O pico mais alto tem uma altura de 1.260
metros acima do nível do mar e oferece vistas
deslumbrantes das montanhas e vales. Acomodação no hotel.
Dia 8º: Zhangjiajie / Shanghai
Café da manhça. Pela manhã visita da caverna de
Huanglong. Tarde livre com a possibilidade de
contratar a visita opcional da ponte de vidro. Os
visitantes que ousam podem caminhar e admirar
a queda de 300 metros até o fundo do canyon.
No final das visitas, partida em voo (incluído)
para Xangai. É o maior porto, centro comercial
e a metrópole mais internacional da China. Chegada, traslado ao hotel e acomodação.
Dia 9º: Shangai
Café da manhã. Pela manhã visita da cidade começando pelo Templo do Buda de Jade e o Jardim
Yuyuan, o malécon e a rua Nanking. Tarde livre para
terminar de conhecer a cidade ou realizar compras.
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!

Hotéis previstos ou similares
Cidade

Hotéis

Temporada

Hotel Kuntai Royal Beijing 5* / Hotel New Otani Changfugong 5* / Hotel International 5*

Shanghai

Hotel Guoman Shanghai 5* / Hotel Jinjiang Tower Shanghai 5* / Hotel Courtyard By Marriott Shanghai Xujiahui 5*

Xi’an

Tianyu Gloria Gran hotel Xian 5* / Hotel Gran Noble 4* Sup

Zhangjiajie Hotel Pullman Zhangjiajie 5*

China Avatar

Iti. MM829

Duplo

Sup. Indv.

1 Abr - 31 May

3.510

845

1 Jun - 25 Ago

3.455

780

26 Ago - 15 Nov

3.565

920

16 Nov - 14 Mar 20

3.455

780

Mapamundi: China e Japão

Xian 2

Shanghai

2

Zhangjiajie 2

SI

O Tour Inclui

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto com
assistência.
• Voos domésticos Xian/Zhangjiajie/Shangai
em classe turista.
• Trem de Pequim até Xian em TAV em 2a
classe.
• Navegação pelo lago Ashi.
• Guias locais falando espanhol conforme itinerário, somente em Zhangjiajie o guia falará
inglês .
• Acomodação nos hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã e refeições conforme indicadas no itinerário podendo ser no hotel ou em
restaurantes locais.
• 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

Pakin

Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo

$

36

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.

Pequ
3 Pequim

• Mínimo 2 passageiros.
• Consultar suplementos de Natal e Ano Novo.
• Consultar suplementos para feiras, exposições
e festas locais.
• Visita a Zhangjiajie: 1. Devido ao grande volume de visitantes, existe a possibilidade de
que em determinadas datas do ano, você pode
precisar fazer fila para visitar os lugares acima
mencionados. 2. Nesse dia, o traslado aeroporto - hotel em Zhangjiajie será feito de carro
com motorista, caso não haja outros clientes
para compartilhar, quando chegar, o guia irá se
comunicar com os clientes através do celular
do motorista. 3. todos os voos relacionadas
com Zhangjiajie normalmente são operados à
noite, não há outra alternativa.

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

