
32 China e Japão * Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Veja Condições Gerais.

A partir de 2.755$
Visitando: Pequim / Xian / Guilin / Hangzhou / Suzhou / Shangai

Paraísos da China
13 Dias

Dia 1º: Pequim 
Bem-vindo à China! O país mais populoso do 
mundo. Chegamos a Pequim, capital do país. 
Recepção e traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Bem-vindo a Pequim, Capital da República Po-
pular da China Acomodação no hotel.

Dia 2º: Pequim 
Durante este dia realizaremos a visita panorâmica 
da cidade. Visitaremos a famosa Praça Tian An 
Men, esta praça tem uma dimensão Colossal. É 
um dos maiores do mundo, construído em 1949 
após a proclamação República Popular da China. 
Após nós  vamos nos dirigir para visitar o Palácio 
Imperial ou também conhecida como “A Cidade 
Proibida”. O majestoso complexo foi construído 
entre os anos 1406 e 1420 e nele viveu 24 impera-
dores Chineses que se seguiram por mais de 500 
Anos. O conjunto é um exemplo de arquitetura pa-
laciana tradicional da China e hoje abriga o Museu 
do Palácio. Desde 1987  é Patrimônio Mundial da 
Humanidade. Continuando com a visita da cidade, 
vamos para o velho Palácio de Verão. Original-
mente chamado de Jardins  Imperiais, foi conce-
bido para o uso e desfruto  exclusivo do Imperador 
e sua família durante os meses quentes de verão. 
Com uma área total de  290 hectares, conta com 
extensos jardins de mais de 3.000 estruturas como 
pavilhões, corredores, pontes, palácios, Esculturas. 
Almoço em restaurante local. Pela noite, recomen-
damos opcionalmente assistir a um espetáculo de 
acrobacia. Acomodação no hotel.

Dia 3º: Pequim 
Café da manhã. Partida do nosso hotel para vi-
sitar o espetacular trabalho arquitetônico, uma 
das  estruturas militares mais imponentes da 
história, considerada uma das as sete maravilhas 
do mundo, a Grande Muralha China. Patrimônio 
da Humanidade  desde 1987. Almoço. À tarde, 
de volta à capital, vamos fazer uma parada nas 
proximidades do “Ninho de Pássaro” (Estádio 
Nacional) e o “Cubo de  Água” (Centro Nacio-
nal de Natação) tirar fotos (Exterior). À noite, o 
jantar  de boas-vindas  com degustação do de-
licioso “Pato Laqueado de Pequim ” . Acomo-

dação no hotel.

Dia 4º: Pequim / Xian
Café da manhã.  Pela manhã  nos dirigimos ao 
Sul da cidade  de Pequim para visitar  o Templo 
de Cielo. Construído em 1420, é um dos maiores 
recintos sagrados da China. Aqui o imperador 
realizava  sacrifícios e orava ao céu e a seus ante-
passados durante o solstício de inverno. Desde 
1998  está considerado  Património da Humani-
dade  pela UNESCO . Almoço no  restaurante. 
Após o almoço, partida de trem de alta veloci-
dade para cidade de Xian. Chegada e traslado 
para  o hotel e acomodação no hotel.  

Dia 5º: Xian 
Café da manhã. Hoje visitaremos o famoso 
Museu dos Guerreiros e Corceles de Terra-
cota.  Patrimônio da Humanidade desde 1984, 
os soldados de  terracota constituíam uma co-
leção arqueológica de 8.000 fi guras de argila de 
tamanho  real que representava  o exército do 
primeiro imperador da China:  Qin Shi Huang.  
Pela tarde visitaremos o Pagode pequeno de 
Oca Selvagem (subida não incluída) e a Grande 
Mesquita no bairro Mulçumano. Almoço no res-
taurante. Acomodação no hotel.

Dia 6º: Xian / Guilin 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para sair 
em voo doméstico com destino a Guilin. Cidade 
famosa por suas  harmoniosas  paisagens. Che-
gada e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 7º: Guilin 
Café da manhã. Durante a estadia em Guilin rea-
lizaremos um impressionante cruzeiro pelo Rio 
Li que goza de uma reputação mundial pelo “ 
cenário da beleza soberana” formado por coli-
nas verticais alinhadas por rios de água diáfano 
com grutas fantásticas. A emocionante jornada 
nos levará navegando entre belas  paisagens em 
que dominam  nas fl orestas de bambu, juncales 
densos e formações rochosas incríveis. Almoço a 
bordo. À tarde, visitaremos a Cavernas das Flau-
tas de cana. Regresso ao hotel e acomodação.

Dia 8º: Guilin / Hangzhou 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embar-
car 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. Trade livre. 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 e o Pagode de Seis 
Harmonias. Almoço em Restaurante. Acomo-
dação no hotel.

Dia 10º: Hangzhou / Suzhou (Trem in-
cluído) 
Café da manhã. Pela manhã, traslado para à 
Suzhou, uma das cidades mais singulares da 
China, chamada de “a Veneza do Oriente” por 
Marco Polo pelos seus inúmeros  canais e pontes. 
Almoço. Pela tarde, visita do Jardim do Pescador 
e da Colina do Tigre. Acomodação no hotel.

Dia 11º: Suzhou / Shangai (Trem in-
cluído) 
Café da manhã. Pela manhã, traslado até a ci-
dade de  Shangai. Almoço. Pela tarde teremos 
um passeio completo visitando  o bairro antigo, 
Jardim Yuyuan, um dos jardins mais esplêndi-
dos de Shangai , continuados com o templo de 
Buda de jade e suas famosas esculturas de jade 
de Buda e terminamos  com um passeio pelo 
histórico Malecon da cidade onde teremos uma 
fantástica vista da skyline da cidade com seus 
arranha céus. Almoço no restaurante. Acomo-
dação no hotel.

Dia 12º: Shangai 
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais 
ou realizar algumas excursões opcionais. Acomo-
dação no hotel. 

Dia 13º: Shangai 
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto com 
assistência

• Trem de alta velocidade Pequim - Xian, Han-
gzhou - Suzhou - Xangai.

• Voo Xian-Guilin-Hangzhou.
• Transporte em veículos com ar condicionado 

com guias locais que falam espanhol.
• 11 noites de hospedagem nos hotéis indica-

dos ou similar
• Hospedagem com café da manhã,  8 almoços 

e 1 jantar
• Seguro de viagem Mapaplus.

O Tour incluiSI

Cidade Hotéis

Pequim
V-Continental Beijing Parkview 5*/ 
Prime hotel 5* / 5L Hotel 4* 

Xi’An Grand Noble 4*

Guilin Lijiang Waterfall 5* /  Sheraton 5*

Hangzhou Grand Metropark 5* /  Zhejiang International 5*

Suzhou  Nan lin 4*

Shanghai
Hotel Guoman Shanghai 5* / 
Grand Mercure Century Park 5* 

Hotéis previstos ou Similares

• Ver pág. 31.

O Tour não incluiNO

Xian

10 9

        Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo 

Temporada
Iti. MM828

Paraísos da China - segunda, terça e quinta-feira

Duplo Sup. Indv.

01 Jan – 20 Fev 2.790 720
24 Fev - 19 Mar 2.825 790
23 Mar – 9 Mai 2.930 910

21 Mai – 20 Ago 2.870 840
24 Ago – 05 Nov 3.005 1.015

09 Nov 20 – 08 Fev 21 2.860 740
18 Fev – 22 Mar 21 2.885 825

$         Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo 

Temporada
Iti. MM829

Paraísos da China - Partidas Especiais

Duplo Sup. Indv.

23 Mar – 19 Mai 2.755 910

21 May – 20 Ago 2.870 840

24 Ago – 05 Nov 2.835 1.015

$

INTRODUÇÃO

Viagem para conhecer o mais relevante da 
China: A capital imperial em Pequim, a Te-
rracota e a bairro muçulmano tradicional em 
Xian, As Paisagens de  Guilin, o lago e o mos-
teiro e os pagodes de Hangzhou, os  rincones 
da  China tradicional nos canais de Suzhou e 
cosmopolita e moderna Shangai. O melhor da 
China à sua disposição.

Xian

Pequim

CHINA
Shanghai2

Hangzhou2

Suzhou 1

2
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• Mínimo 2 pax.
• Preços não válidos em feiras, eventos espe-

ciais, festas locais, Natal e Ano Novo. Consul-
tar suplementos

• Este tour não opera durante o Ano Novo 
Chinês: de 21 de janeiro a 2 de fevereiro de 
2020 e de 9 a 17 de fevereiro de 2021

• Para garantir a reserva, é necessária uma foto-
cópia do passaporte digitalizado no momento 
de realizar a reserva

• As saidas nas terças e quintas-feiras a partir de 
1º de janeiro até 27 de fevereiro de 2020 e de 
6 de novembro de 2020

• 08 de fevereiro de 2021, exige no mínimo 4 
passageiros

• As saídas indicadas como especiais têm um 
desconto de US $ 100 já aplicado no preço, 
se você fi zer a reserva com mais de 35 dias de 
antecedência, viajar de 24 de março a 03 de 
novembro de 2020. O hotel planejado em Pe-
quim. Para essas partidas, é o hotel 5L (4 *).

• Reservas com menos de 35 dias de antece-
dência da partida, o suplemento é aplicado. 
de US $ 100 p.p.

Notas Importantes

2020

Saídas 2020 / 2021 
A PEQUIM: SEGUNDAS-FEIRAS, TERÇAS-FEIRAS E QUINTAS-FEIRAS  

Março 24, 31
Abril 07, 14, 21, 28 
Maio 05, 12, 19, 26

Junho 02, 09, 16, 23, 30
Julho 07, 14, 16, 21, 28, 30
Agosto 04, 06, 11, 13, 18, 25

Setembro 1, 8, 15, 22, 29
Outubro 6, 13, 20, 27
Novembro 3

Saídas especiais

Del 01 Janeiro 2020 al 22 Março 2021
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