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China 

Este Programa Inclui: 
- Voos domésticos para os trajetos Xian/Guilin/Hangzhou. 
- Trem de alta velocidade para o trajeto Pequim/Zengzhou e 
Luoyang/Xian 

- Trem ou ônibus para os trajetos Hangzhou/Suzhou/Xangai. 
- Ônibus para o trajeto Zhengzhou//Dengfeng/Luoyang. 
- 14 noites de alojamento nos hotéis escolhidos em quarto 
duplo com banheira/ducha. 

- 14 cafés da manhã Buffet no hotel + 8 almoços chineses +  
1 almoço Pato Laqueado. 

- Primeiro copo de agua, cerveja local ou refrescos, em todos os 
almoços. 

- As visitas especificadas no itinerário com guias locais de lín-
gua espanhola. 

- Guia nacional acompanhante de língua espanhola duran-
te todo o percurso na China a partir de 16 passageiros. 

- Assistência e traslados em aeroportos e hotéis. 
- Gorjetas para choferes e guias locais. 
- Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Pequim: Kuntai Royal Beijing 5* / Royal Gran Hotel Beijing 4*S / 

Jinglun 4*S 
Xian: Howard Johnson 4* / Gran Noble 4*S 
Xangai: Lee Gardens 4* / Ambassador Shanghai 4*S / 

Courtyard by Marriott 4*S 
Luoyang: Friendship Guest House 5* / New Friendship Luoyang 4*S 
Hangzhou: Sunny Hotel Zhonggwei 5* 
Guilin: Sheraton 5* 
Suzhou: Nanlin 4*
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Dia 1º Pequim 
• Sábado. 
Chegada a Pequim, capital da Repú-
blica Popular de China. Traslado ao 
hotel e alojamento. 

Dia 2º Pequim 
• Domingo • Café da manhã  
Começaremos a visita de Pequim 
com o Templo do Céu. Traslado ao 
hotel e alojamento. 

Dia 3º Pequim 
• Segunda-feira • Café da manhã Buffet +  
almoço. 
Durante este dia visitaremos a Gran-
de Muralha da China, uma das 
maiores obras de engenharia da anti-
guidade, o Palácio de Verão e uma 
fábrica artesanal onde nos mostra-
rão a “Arte Milenar do Cloisonné”. 
Durante o trajeto poderemos obser-
var do ônibus o estádio nacional 
“Ninho do Pássaro” e o centro 
nacional de natação conhecido como 
“Cubo de água”. Alojamento no 
hotel. 

Dia 4º Pequim 
• Terça-feira • Café da manhã Buffet + almoço 
“Pato Laqueado”. 
Durante este dia realizaremos a visi-
ta da Praça Tian An Men e do Palá-
cio Imperial ou Cidade Proibida. 
Tempo livre a disposição dos Senho-
res Clientes para que possam desfru-
tar do famoso mercado Xiushui. Na 
continuação desfrutaremos de um 
almoço no qual poderemos degus-
tar o “Pato Laqueado”. Alojamento 

no hotel. 

Dia 5º Pequim /Zhengzhou/ 
Templo de Shaolin/Luoyang 
• Quarta-feira • Café da manhã Buffet 
Na hora indicada traslado a estação 
ferroviária para pegar o trem de alta 
velocidade para Zhenzhou. Chega-
da e saída para Dengfeng para visi-
tar o famoso Templo de Shaolin 
conhecido também como “o primei-
ro templo debaixo do céu”, berço do 
budismo Zen e das artes marciais, a 
visita inclui a Floresta de Estupas. 
Na continuação saída para Luoyang. 
Alojamento. 

Dia 6º Luoyang/Xian 
• Quinta-feira • Café da manhã Buffet + almoço. 
Pela manhã nos dirigiremos ao 
Museu de História de Luoyang, 
onde os clientes terão tempo livre 
para sua visita. Depois visitaremos 
as impressionantes Grutas de Long-
men. Na hora indicada traslado a 
estação e saída em trem com destino 
a Xian, capital de 11 dinastias, desta-
ca-se por ter sido o ponto de partida 
da Milenária “Rota da Seda”. Chega-
da. Traslado ao hotel e alojamento. 

Dia 7º Xian 
• Sexta-feira • Café da manhã Buffet + almoço 
Buffet. 
Durante a estadia em Xian visitare-
mos a Grande Mesquita situada no 
bairro muçulmano, o Museu de 
guerreiros e cavalos de Terracota do 
Mausoléu de Qin Shi Huang Huang 
e depois de visitar o museu, convida-

remos o grupo a visitar a elaboração 
de figuras de terracota, e a Pagoda 
do Ganso selvagem (subida não 
incluída). Alojamento no hotel. 

Dia 8º Xian/Guilin 
• Sábado • Café da manhã Buffet. 
Na hora indicada traslado ao aero-
porto para sair em voo doméstico 
com destino a Guilin, situada junto 
ao rio Lijiang, é considerada a capital 
da paisagem chinesa. Chegada e 
traslado ao hotel. 

Dia 9º Guilin/Yangshuo/Guilin 
• Domingo • Café da manhã Buffet + almoço a 
bordo. 
Durante a manhã realizaremos um 
impressionante cruzeiro pelo Rio 
Lijiang, travessia fluvial que começa 
no porto de Zhujiang durante a qual 
poderemos admirar em toda sua 
beleza esta paisagem singular, com 
suas colinas de formação calcaria. Na 
continuação tempo livre a sua dispo-
sição para passear pelo povoado 
Yangshuo, onde poderemos con-
templar seu mercado e sua arquitetu-
ra típica. Regresso ao hotel e aloja-
mento. 

Dia 10º Guilin/Hangzhou 
• Segunda-feira • Café da manhã Buffet + almoço. 
Pela manhã excursão ao povoado 
Daxu, pequena aldeia situada às 
margens do rio Li. Durante os séculos 
passados, antes da construção da 
linha do trem, era um dos quatro 
portos mais importantes do rio. A 
maioria dos habitantes se dedicava 
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4*/4*S/5*

IncluIndo 14 CAFÉS DA MANHÃ, 8 ALMOÇOS e  
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GROTAS DE LONGMEN - LUOYANG

DATAS DE SAÍDA (SÁBADOS) Em quarto duplo Supl. indiv.

2019 

Abril 27; Maio 11 3.240 890  

Junho 1, 15 e 29; Julho 6, 13, 20 e 27; 
Agosto 17

3.210 860
 

Agosto 31; Setembro 7, 14 e 21; 
Outubro 5, 12 e 19

3.310 960

Suplementos 

Taxas aéreas voos domésticos Xian/Guilin/Hangzhou (netas e aproximadas) ........ 30 

Voo Madri/Pequim e Xangai/Madri (sem taxas, neto e aproximado) desde.. Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde .. 32

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.) 
- As malas se trasladarão diretamente de Pequim a Xian e de Hangzhou a Xangai. Rogamos que prepa-
rem bagagem de mão para as noites de Zhengzhou/Luoyang (dia 5º a 6º) e Suzhou (dia 12º). 

- Para a emissão dos bilhetes de avião e trem, na China precisamos do número de passaporte, 
nomes e sobrenomes como aparecem no passaporte, ao menos 30 dias antes da data de saída. 

- Em algumas cidades como Luoyang existem muito poucos guias de idioma espanhol. Por este motivo o 
nível pode ser mais baixo que em outras cidades. 

Hotéis na China: 
- A categoria hoteleira nos países asiáticos (mais alta), difere da categoria hoteleira espanhola; por isso cata-
logamos por qualidade e serviços, segundo nosso próprio critério, especialmente na China, de forma subje-
tiva, os hotéis que utilizamos nos nossos programas. 

- Na China, a maioria dos hotéis não dispõe de quartos triplos. Rogamos consultar.  
- Segundo normativa internacional hoteleira o check in se realizará a partir das 14:00h e o check out antes 
das 12:00h. 

- Ao realizar o check in a maioria dos hotéis solicitam um cartão de crédito ou um depósito em dinheiro para 
cobrir os gastos extras que podem surgir. 

- É de responsabilidade do passageiro levar sua documentação em dia, passaporte, visto e demais requisitos 
que possam exigir as autoridades de cada país em função de sua nacionalidade. Consulte no Consulado de 
seu país de origem antes de viajar, vistos ou requisitos de entrada aos lugares onde irá viajar. 

Visto Chinês: Terá que ser realizado no próprio país dos Sres. Clientes.

ao comércio e seu mercado era 
famoso em todo o sul da China. Visi-
taremos suas ruas estreitas, solida-
mente pavimentadas, suas casas de 
madeira alinhadas em ambos os 
lados, cada uma com seu pátio e 
estrutura tradicional e a ponte Wans-
hou (ponte da longevidade) com um 
só arco. Na hora indicada traslado ao 
aeroporto para sair em voo regular 
com destino Hangzhou, capital da 
província de Zheijang, é uma das 
cidades mais bonitas da China. Che-
gada. Traslado ao hotel e alojamento. 

Dia 11º Hangzhou 
• Terça-feira • Café da manhã Buffet + almoço 
Buffet. 

Durante a estadia em Hangzhou rea-
lizaremos um bonito passeio pelo 
Lago Oeste e visitaremos o Parque 
Hua Gang, o Templo da Alma 
Escondida e os campos de chá da 
aldeia Mei Jiawu onde poderão con-
hecer sua elaboração tradicional e 
degustar uma xícara do melhor chá 
verde da China conhecido como Xi 
Hui Longjing ou poço do dragão. 
Alojamento. 

Dia 12º Hangzhou/Suzhou 
• Quarta-feira • Café da manhã Buffet + almoço 
Buffet. 

Na hora indicada traslado terrestre 

com destino a Suzhou, uma das 
cidades mais singulares da China 
chamada de “Veneza do Oriente” 
por seus numerosos canais. Visitare-
mos o Jardim do Pescador e a Coli-
na do Tigre. Á noite lhes aconselha-
mos a passear pela Rua Shantangjie, 
onde foi preservado e restaurado um 
dos melhores bairros tradicionais de 
Suzhou. Alojamento. 

Dia 13º Suzhou/Xangai 
• Quinta-feira • Café da manhã Buffet + almoço 
Buffet.  

Pela manhã traslado terrestre com 
destino a Xangai. Durante a estadia 
em Xangai visitaremos o Templo do 
Buda de Jade, o Malecón, o Jardim 
Yuyuan e o Museu de Seda. Aloja-
mento no hotel. 

Dia 14º Xangai 
• Sexta-feira • Café da manhã Buffet. 

Dia livre a disposição dos senhores 
clientes para que possam passear por 
esta bonita cidade e realizar excursõ-
es opcionais tais como o Museu de 
Xangai e Zhujiajiao, pequeno povoa-
do flutuante situado a 40 km de Xan-
gai. 

Dia 15º Xangai 
• Sábado • Café da manhã Buffet. 

Na hora indicada traslado ao aero-
porto.

Preços por pessoa 
(em USD, base quarto duplo; grupo mínimo 10 pessoas)

TEMPLO DE SHAOLIN


