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China

Este Programa Inclui: 
- Voo doméstico para os trajetos Pequim/Xian/Hangzhou. 
- Ônibus ou trem de alta velocidade para os trajetos Hangzhou/ 
Suzhou/Xangai. 

- 11 noites de alojamento nos hotéis indicados (ou similares), 
em quarto duplo standard, com banheira e/ou ducha. 

- 11 cafés da manhã buffet no hotel + 5 almoços +  
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  
língua espanhola. 

- Assistência e traslados em aeroportos, estações e hotéis. 
- Gorjetas a guias locais e choferes. 
- Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Pequim: Hotel 5L 4* 
Xian: Howard Johnson 4* / Gran Noble 4*S 
Hangzhou: Sunny Zhongwei 5* 
Xangai: Lee Gardens Hotel Shanghai 4* 
Suzhou: Nanlin Suzhou 4*

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.) 
- As malas se trasladarão diretamente de Hangzhou a Xan-
gai. Rogamos que preparem bagagem de mão para a noite 
de Suzhou (dia 9º). 
Hotéis na China: 
- A categoria hoteleira nos países asiáticos (mais alta), difere da 
categoria hoteleira espanhola; por isso catalogamos por quali-
dade e serviços, segundo nosso próprio critério, especialmente 
na China, de forma subjetiva, 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 reali-
zará 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 exi-
gir as autoridades de cada país em função de sua nacionalida-
de. 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.
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LAGO OESTE - HANGZHOU

Cód. 12006UR 12 dias 
(11 noites de hotel) 

desde 2.365 USD

HOTÉIS 
4*S/5*

Incluindo 11 CAFÉS DA MANHÃ,  
5 ALMOÇOS + 1 ALMOÇO PATO 

LAQUEADO e 13 VISITAS
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POLITOURS

(Incluídos Trem de Alta Velocidade e Ônibus Hangzhou/Suzhou/Xangai + 
Voos domésticos Pequim/Xian e Xian/Hangzhou)

Dia 1º Pequim 
• Segunda-feira 

Chegada a Pequim, capital da Repú-
blica Popular de China. Traslado e 
alojamento no hotel. 

Dia 2º Pequim 
• Terça-feira • Café da manhã Buffet. 

Começaremos a visita de Pequim 
com o Templo do Céu. Traslado ao 
hotel e alojamento. 

Dia 3º Pequim 
• Quarta-feira • Café da manhã Buffet + Almoço 
de Pato Laqueado. 

Durante este dia realizaremos a visi-
ta da Praça TianAnMen, o Palácio 
Imperial ou Cidade Proibida e o 
Palácio de Verão. Almoço Pato 
Laqueado. Traslado ao hotel e aloja-
mento. 

Dia 4º Pequim 
• Quinta-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 e uma fábrica artesanal 
onde nos mostrarão a “Arte Milená-
ria do Cloissonne”. Durante o trajeto 
poderemos observar do ônibus o 
estádio nacional “Ninho do Pássa-
ro”, e o centro olímpico de natação 
conhecido como “Cubo de Água”. 
De regresso a cidade visitaremos o 
Palácio de Verão e para finalizar a 
visita nos dirigiremos ao famoso 
Mercado Xiushui aonde os clientes 
poderão realizar suas compras. Aloja-
mento no hotel.

Dia 5º Pequim/Xian 
• Sexta-feira • Café da manhã Buffet  
Manhã livre a disposição dos senho-
res clientes para que possam realizar 
atividades como passear de Ricks-
haw pelos Hutones do bairro anti-
go e caminhar pela rua de pedestres 
Yandai Xie Jie ou rua obliqua em 
forma de tubo de tabaco, onde 
poderão ver uma mescla de estilos. 
Na hora indicada traslado ao aero-
porto para sair em voo doméstico 
com destino a Xian, capital de 11 
dinastias que se destaca por haver 
sido o ponto de partida da Milenária 
“Rota da Seda”. Chegada. Traslado 
ao hotel e alojamento.  

Dia 6º Xian  
• Sábado • Café da manhã Buffet + almoço. 
Durante a estadia em Xian visitare-
mos o Museu de guerreiros e cava-
los de Terracotas do Mausoléu de 
Qin Shi Huang, a Grande Mesquita, 
situada no bairro muçulmano e a 
Pagoda do Ganso Selvagem (subida 
não incluída). Traslado ao hotel e alo-
jamento. 

Dia 7º Xian/Hangzhou  
• Domingo • Café da manhã Buffet 
Na hora indicada traslado ao aero-
porto para sair em voo doméstico 
com destino a Hangzhou. Chegada. 
Traslado ao hotel e alojamento.  

Dia 8º Hangzhou 
• Segunda-feira • Café da manhã Buffet +  
almoço Buffet 
Durante a manhã realizaremos um 
bonito Passeio pelo Lago Oeste e 
visitaremos o Parque Huagang, o 
Templo da Alma Escondida e finali-
zaremos a visita nos campos de chá 

da aldeia Mei Jiawu, onde os senho-
res clientes poderão conhecer sua 
elaboração tradicional e desfrutar 
degustando uma xícara do melhor 
chá verde da china conhecido como 
Xi Hui Longjiang ou Poço do dragão. 
Alojamento no hotel. 

Dia 9º Hangzhou/Suzhou 
• Terça-feira • Café da manhã Buffet. 
No horário indicado, traslado terres-
tre para Suzhou, uma das cidades 
mais singulares da China chamada 
"Veneza do Oriente" por seus nume-
rosos canais. Aconselhamos passea-
rem pela Rua Shantangjie, onde se 
há conservado e restaurado um dos 
melhores bairros tradicionais de Suz-
hou, e se desejarem, pegar um dos 
numerosos pequenos barcos que per-
correm os canais. Traslado ao hotel e 
alojamento. 

Dia 10º Suzhou/Xangai 
• Quarta-feira • Café da manhã Buffet + Almoço 
Durante a estadia em Suzhou visita-
remos o Jardim do Pescador e a 
Colina do Tigre. À tarde traslado 
terrestre com destino a Xangai. Che-
gada. Traslado ao hotel e alojamento. 

Dia 11º Xangai  
• Quinta-feira • Café da manhã Buffet + almoço 
Buffet 
Durante a estadia em Xangai visita-
remos O jardim Yuyuan, o Malecón, 
o Museu de Seda e o Templo do 
Buda de Jade. Traslado ao hotel e 
alojamento.  

Dia 12º Xangai 
• Sexta-feira • Café da manhã Buffet. 
Na hora indicada traslado ao aero-
porto. Fim de nossos serviços. 

DATAS DE SAÍDA (SEGUNDA-FEIRA) Em quarto duplo Supl. indiv.

2019 

Abril 29; Maio 6 e 20; Junho 3 e 17 2.380 680

Julho 1, 15, 22 e 29; Agosto 5, 12 e 19 2.365 630 

Setembro 2, 9, 16 e 30; Outubro 14 2.460 720

Suplementos 

Taxas aéreas voos domésticos Pequim/Xian/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

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

CANAIS DE SUZHOU


