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DESTAQUES DO ROTEIRO: CHINA FANTÁSTICA (2019-2020)
BEIJING
Beijing é a capital da República Popular da China,
localizada ao norte do país, além de ser uma das capitais
mais populosas do mundo. É o centro político, econômico
e cultural do país, e um dos destinos mais visitados do
mundo, uma cidade moderna, que mantém a cultura
milenar em sua essência.

GUERREIROS DE TERRACOTA
O Museu das Terracotas conserva as estátuas de um
exército com mais de 6.000 guerreiros e seus cavalos em
tamanho natural, que foram guardiões do Mausoléu de
Qin Shi Huang, o 1º imperador da China.

CRUZEIRO PELO RIO LIJIANG
Navegaremos pelas águas verdes do Rio Lijiang, em
Guilin, apreciando as florestas de bambu, os vilarejos
típicos, e a deslumbrante paisagem das cadeias de
montanhas rochosas, com formas intrigantes talhadas
pela erosão. Teremos também a oportunidade de ver
alguns pescadores em suas pequenas balsas artesanais de
bambu.

YANGSHUO
Um antigo vilarejo e mercado local às margens do Rio
Lijiang, em Guilin. Lugar interessante e vibrante onde é
possível comprar e apreciar os produtos típicos chineses e
onde poderemos observar o cotidiano local.

GUANGZHOU
Conhecida também como Canton, é uma das portas de
entrada dos transportes e do comércio no país, a maior
cidade da Província de Guangdong. É uma gigante
metrópole, mas que ainda abriga vielas com um ar da
China imperial, com seus templos e construções
antigas.

Consulte seu agente de viagens

CHINA FANTÁSTICA

Saídas: Conforme calendário de saídas e campo de observações
Beijing

Xian

Shanghai

1º dia – ... / Beijing
[-,-,-]
Chegada em Beijing, recepção e traslado ao hotel. Checkin disponível a partir das 15h00.
2º dia – Beijing
[C,A,-]
Dia todo de passeio com visita à Praça Tian An Men (Praça
da Paz Celestial), ao Palácio Imperial (Cidade Proibida) e
ao Palácio de Verão.
3º dia – Beijing
[C,A,J]
Dia todo de passeio com visita à Grande Muralha, ao
estádio nacional Ninho do Pássaro e ao centro de natação
Cubo d’Água. À noite, jantar especial no qual será servido
o famoso “Pato Laqueado” de Beijing, entre outros pratos.
4º dia – Beijing / Xian
[C, -,- ]
Meio dia de passeio com visita ao Templo do Céu.
Traslado a estação para embarque em trem ou traslado
ao aeroporto para embarque em voo com destino a Xian.
Chegada, recepção e traslado ao hotel.
5º dia – Xian
[C,A,-]
Dia todo de passeio com visita ao Museu dos Guerreiros
de Terracota, a Grande Pagoda do Ganso Selvagem (sem
subir) e ao bairro muçulmano.

Guilin

Guangzhou

6º dia – Xian / Shanghai
[C,-,-]
Em horário adequado, traslado ao aeroporto para
embarque no voo com destino a Shanghai. Chegada,
recepção e traslado ao hotel.
7º dia – Shanghai
[C,A,-]
Dia todo de passeio pela cidade, com visita ao Jardim
Yuyuan, ao Templo do Buda de Jade e ao calçadão à
margem do Rio Huangpu.
8º dia – Shanghai/ Guilin
[C,-,-]
Traslado ao aeroporto para embarque no voo com
destino a Guilin. Chegada, recepção e visita à Gruta das
Flautas de Cana.
9º dia – Guilin/ Yangshuo/ Guangzhou
[C,A,-]
Pela manhã, cruzeiro pelo Rio Lijiang. Almoço a bordo. À
tarde, prosseguimento à Yangshuo, com visita ao
mercado de artesanatos. Em seguida, traslado a estação
ferroviária de Guilin para embarque em trem com destino
a Guangzhou. Chegada, recepção e traslado ao hotel.
10º dia – Guangzhou/ Hong Kong/ ...
[C,A,-]
Pela manhã, visita ao auditório construído em
homenagem ao Dr. Sun Yat Sen e ao Templo da família
Chen. À tarde, traslado ao porto para embarque no ferry
com destino a Hong Kong. Fim dos nossos serviços.

Observações:
- É possível realizar o deslocamento do trecho Beijing/Xian em avião. Consulte-nos sobre o valor deste suplemento;
- Para as saídas que coincide com a Feira de Canton: 08,11,15,18,22,25,29 de Abril e 07,10,14,17,21,24 de Outubro haverá
um suplemento de USD 51,00 por pessoa em apartamento duplo ou single.
Limite de uma peça de bagagem de até 20 kg, por pessoa, nos voos domésticos da China;
- Todos os preços e condições devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à alteração sem prévio aviso e
disponibilidade no momento da reserva. Os valores mencionados são POR PESSOA em dólares americanos;
- O itinerário poderá sofrer alterações, tanto na ordem dos locais de visitação quanto alguns passeios poderão ser
substituídos.
Documentos necessários para portadores de passaporte brasileiro:
- Passaporte com validade mínima de 06 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil;
- Passageiros com passaporte brasileiro necessitam de visto de turismo para ingressar à China.
- É exigido Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia contra a febre amarela para todos os viajantes acima de 9
meses de idade.

* A qualquer momento e sem prévio aviso poderão ocorrer alterações na documentação exigida para a entrada de cada país.
* A obtenção de toda a documentação exigida para esta viagem é de exclusiva responsabilidade do passageiro.
Pacote Inclui:
- Passagem aérea em classe econômica para os trechos: Xian/ Shanghai/ Guilin;
- Bilhete de trem em classe econômica para o trecho: Beijing/Xian e Guilin/ Guangzhou;
- Bilhete de ferry para o trecho Guangzhou/ Hong Kong;
- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares, em apartamentos de categoria standard;
- Serviços com guia local falando espanhol;
- Refeições conforme descritas no programa, sem bebidas. (Legenda: C-café da manhã, A-almoço e J-jantar);
- Traslados e passeios regulares, conforme o programa.
Pacote Não Inclui:
- Passagem aérea internacional;
- Taxas aeroportuárias, de embarque e/ou combustível;
- Seguro de viagem;
- Early check-in ou late check-out nos hotéis;
- Gorjetas para guia, motorista e maleteiros dos hotéis;
- Despesas com vistos e documentações;
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa.
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
Cidade

Noites

Hotel

Beijing

3

Hotel New Otani Chang Fu Gong
Double Tree by Hilton Beijing
Sheraton Beijing Dongcheng
Sunworld Dynasty Hotel
Prime Hotel

Xian

2

Sheraton Hotel
Sheraton Xian North City
Swisstouches Hotel Xi’an

Shanghai

2

Sheraton Shanghai Hongkou
Renaissance Shanghai Putuo
Shanghai Sunrise on the Bund
Regal International East Asia Hotel
Jin Jiang Tower

Guilin

1

Sheraton Guilin
Grand Bravo

Guangzhou

1

China Hotel Marriott

PARTE TERRESTRE + AÉREOS INTERNOS
Preços por pessoa em USD (Dólares Americanos) | Mínimo de 2 participantes
SAÍDAS EM 2019 / 2020
(início em Beijing nas datas abaixo)

DUPLO/ TWIN

SUPLEMENTO SINGLE

Março/19: 21, 25, 28
Abril/19: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Maio/19: 02, 06, 09, 13, 16, 20

2.571,00

893,00

Maio/19: 23, 27, 30
Junho/19: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27
Julho/19: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Agosto/19: 01, 05, 08, 12, 15, 19

2.515,00

837,00

Agosto/19: 22, 26, 29
Setembro/19: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Outubro/19: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31

2.646,00

913,00

Novembro/19: 04, 11, 18, 25

2.555,00

826,00

Dezembro/19: 02, 09, 16, 23, 30
Janeiro/20: 06, 13, 20, 27
Fevereiro/20: 03, 10, 17, 24
Março/20: 02, 09, 16

2.509,00

798,00

Informações Gerais:
Reservas e pagamento terrestre (FIT):
* Para reservas, é necessário 10% de sinal do valor total (ou máximo de USD300.00 por pessoa), cópia digitalizada dos
passaportes válidos e condições gerais assinadas;
* O saldo deve ser quitado até 48 horas após a confirmação.
Formas de pagamento:
- À vista em dinheiro ou depósito;
- Ou parcelado com 30% de entrada + extras e taxas (em dinheiro ou depósito) e saldo em até 5 vezes sem juros nos cartões
Visa ou Mastercard (valor mínimo total de venda de US$ 1.500.00 por cartão – para valores menores, consulte-nos).
* Os valores são convertidos em reais ao nosso câmbio do dia do pagamento.
* Caso o pacote inclua bilhetes aéreos internos ou trechos de trem, note que uma vez emitidos, os valores dos bilhetes não
são reembolsáveis em caso de cancelamento.
Nosso câmbio terrestre é atualizado diariamente em nosso site a partir das 11h30. Consulte: www.investur.com.br/cambio
Observações Importantes:
- O passaporte deve ter validade mínima de 06 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil;
- Verifique a necessidade de vistos exigidos para cada país antes de visitá-lo;
- Verifique a necessidade de vacinas exigidas para cada país antes de visitá-lo;
- Em caso de necessidade de apresentação de Certificado Internacional de Vacina Contra Febre Amarela, o mesmo deverá ser
providenciado com, no mínimo, 11 dias antes do embarque;
- Para crianças e adolescentes (0 a 17 anos) que forem viajar para outros países desacompanhados, na companhia de apenas
um dos pais ou acompanhados de terceiros é obrigatório providenciar a autorização de viagem previamente;
- Verifique as condições gerais de cobertura da assistência de viagem, caso esteja incluído no pacote.
** Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e os
lugares estão sujeitos a disponibilidade no momento da reserva. **

