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1º dia – Portugal / Shanghai ( voo )

 

2º dia – Chegada a Shanghai 

 

3º dia – Shanghai / Zhangjiajie ( voo )

 

4º dia – Zhangjiajie

 

5º dia – Zhangjiajie / Fenghuang 

             ( Veículo privado )

 

6º dia – Fenghuang / Longsheng 

             ( Veículo privado ) 

 

7º dia – Longsheng

 

8º dia – Longsheng / Yangshuo

             (  Veículo privado )

 

9º dia – Yangshuo

  

10º dia – Yangshuo / Guilin

              ( Veículo privado )

               Guilin / Beijing  ( voo )

 

11º dia - Beijing 

 

12º dia -Beijing

 

13º dia - Beijing

 

14º dia - Beijing / Portugal ( voo )

 

Legenda (PA, A, J)

PA = Pequeno-almoço

A = Almoço

J = Jantar

 

 

ITINERÁRIO
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PORTUGAL       SHANGHAI

 

SHANGHAI    
 

À sua chegada, o nosso guia dará as boas vindas no
Pudong International Aeroporto e transferi-lo para a
cidade de Xangai. Neste dia irá visitar o Templo do Buda
de Jade, dar um passeio no The Bund, visitar a fábrica de
seda, e apreciar à noite o Espetáculo de Acrobacia.
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2º Dia

1º Dia
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Hotel: Campanile Shanghai Bund Hotel ***
Refeições: PA / A

 

SHANGHAI              ZHANGJIAJIE    

 

Hoje terá a oportunidade de visitar o Yuyuan Garden, que é
um clássico chinês, fazer compras no Shanghai Cheng
huang miao Bazaar. Teremos oportunidade de almoçar no
restaurante local. Dar um passeio na Sinan Road e visitar o
bairro de Nongtang. Se tivermos tempo conheceremos a
famosa NanJing road e depois partiremos para o aeroporto
de Shanghai Pudong para apanhar o voo para Zhangjiajie.

À sua chegada ao aeroporto de Zhangjiajie, será

transferido para o seu hotel por volta das 23:00h.

3º Dia

Hotel: Twinning Hotel****
(  https://twinning-hotel-zhangjiajie.booked.com.pt/ )
Refeições: PA / A
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 ZHANGJIAJIE   

O nosso guia irá de manhã ao nosso hotel para nos levar
para a Área Cénica de Wulingyuan. De autocarro será
transportado directamente para Bailong Elevator, que o
levará até à área cénica de Yuanjiajie. A vista de Yuanjiajie é
exactamente a mesma que a que nós vemos do filme do
Avatar. De pé sobre a observação plataforma em Yuanjiajie,

milhares de picos podem ser observados. A vista é
magnifica. Irá desfrutar duas horas para explorar a pé.

Almoçará num restaurante local. Mais tarde será levado até
a área da Montanha Tianzi para apreciar a área cénica. A
paisagem aqui varia em diferentes épocas e também num
só dia, o que faz da Montanha Tianzi um destino muito
interessante. No final do dia será levado de volta ao seu
hotel.
 

4º Dia

Hotel: Twinning Hotel****
Refeições: PA / A

Hoje visitirá a Montanha Tianmenshan e depois será
levado de autocarro até Fenghuang Ancient Town.

Montanha Tianmenshan, que é a montanha mais alta de
Zhangjiajie. Irá dar um passeio de teleférico até à
Montanha Tianmenshan. O passeio de teleférico dura
cerca de 40 minutos. Vai ver a vista deslumbrante.

Caminhe tábua de vidro flutuante. A experiência é nica e
dá-lhe a sensação de apenas vaguear nas nuvens.
Incluindo a visita ao local da caverna Tianmen através da
estrada Tongtian que tem 99 giros simbolizando que o
Céu tem nove palácios. Almoço num restaurante na
montanha Tianmen. Depois será transportado para o
Fenghuang Ancient Town.

 
 
ZHANGJIAJIE         FENGHUANG    

5º Dia

Hotel:  Yinji Inn hotel  
Refeições: PA / A
Transporte: Veículo Privado
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Terá a manhã livre para explorar a Fenghuang Ancient
Town. Por volta das 11H00 partirá de autocarro para os
terraços de arroz de Longsheng. O almoço é por sua
conta. Chegará à magnifica área de Longji Dazhai,
terraços de arroz e suas minorias, ao fim do dia. Terá um
jantar no hotel.

 
 
FENGHUANG          LONGSHENG    

6º Dia

Hotel:  Baike Hotel ****
Refeições: PA / J 

Transporte: Veículo Privado

Terá o dia livre para explorar e passear nos maravilhosos
terraços de arroz de Dazhai Area. O guia estará lá para
ajuda-lo.

 
 
LONGSHENG   /  DAZHAI AREA     

7º Dia

Hotel:  Baike Hotel ****
Refeições: PA 
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LONGSHENG        YANGSHUO     

Levante-se cedo e passe cerca de 2 horas a caminhar
pelos terraços de arroz. Então será levado até Yangdi
County para passear de rafting de bambu de Yangdi
para Jiumahuashan. Apanha um autocarro
electrónico para a cidade de Xingping.

Depois conduza cerca de 1 hora de Xingping até
Yangshuo. Condado. O seu almoço será
provavelmente em Xingping Town.

8º Dia

Hotel:  Mountain Retreat hotel
(  https://www.yangshuomountainretreat.com/  )

Refeições: PA / A
Transporte: Veículo privado

Pela manhã o nosso guia vai ter consigo à entrada do
hotel para lhe mostrar as vistas fantásticas e únicas no
mundo na região de Yangshuo. A ponte Fuli é um e o
Xianggong Hill são duas atrações. Depois deste passei
almoçaremos num restaurante típico local.
Depois do almoço, terá a tarde livre para descansar e
apreciar as vistas ou ir às compras em Yangshuo. Se
quiser poderemos fazer um passeio de bicicleta entre
o rio e campos de arroz.

 

 
 
YANGSHUO      

9º Dia

Hotel:  Mountain Retreat hotel
            ( https://www.yangshuomountainretreat.com/)

Refeições: PA / A
Transporte: Veículo Privado 
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Aproveite o tempo de lazer durante a manhã. Por
volta das 11h00 da manhã, está previsto almoçarmos
no caminho para Guilin, onde depois partiremos
para Beijing. Ficaremos hospedados num hotel perto
da Muralha da China.

 
 
 YANGSHUO        GUILIN       BEIJING     

10º Dia

Hotel: Perto da Grande Muralha 

Refeições: A
Transporte: Veículo Privado

Passeio matinal de cerca de 3 horas para visitar
Longquanyu Wild Great Wall, que é uma parte da
muralha não restaurada. Terá a oportunidade de
apreciar a beleza desta obra incrível e suas vistas. Terá a
experiência de almoçar na casa dos camponeses locais,
perto da grande muralha. Depois seguirá para Beijing
para visitar o Palácio de Verão, que é o maior e mais
bem preservado palácio imperial existente. Após visitar
o Palácio será transportado para o seu hotel em
Beijing.

 
 
BEIJING - MURALHA DA CHINA E
PALÁCIO DE VERÃO

11º Dia

Hotel:  Sofu Hotel   (  http://sofu-hotel.hotels-beijing-

ch.com/  )

Refeições: PA / A
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BEIJING     

Praça Tiananmen, Cidade Proibida, Hutong por rickshaw
e Mansão do Príncipe Gong + Lama Temple + mais
compras. 
O nosso guia irá encontrá-lo no lobby do hotel e
começará a explorar o cidade histórica de Beijing.

Chegará à Praça Tiananmen, a maior praça pública do
mundo. Caminhe pela praça em direcção à cidade
Proibida, o maior e mais completo palácio imperial
antigo do mundo. 

O almoço será servido no Restaurante Da Wan Ju.

Durante a tarde está previsto visitar o Templo do Lama
que é um templo e mosteiro da escola de Gelug do
budismo tibetano localizado em Beijing. Tenha a
oportunidade de visitar os Hutong (bairros antigos de
Beijing), onde vivem grande parte dos locais e depois
aproveite para visitar a casa do Príncipe Gong.

12º Dia

Hotel:  Sofu Hotel 
Refeições: PA / A
 

Aproveite o tempo de lazer em Pequim de manhã ou
tenha a incrível experiência em passear de bicicleta pela
cidade. De tarde teremos um Autocarro para irmos às
compras no “Silk Market”. Após as compras, o grupo será
deixado num local para jantar por sua conta. Depois
será levado para o aeroporto para apanhar o voo
noturno para a europa.

 

 

 
 
BEIJING       

13º Dia

Hotel:  Sofu Hotel 
Refeições: PA / A
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BEIJING       PORTUGAL    

Atividades  Opcionais 
 

 

 

Temos a flexibilidade de oferecer actividades opcionais nos
tempos livres.
Por exemplo, pode escolher ver o Kung Fu Show ou ópera
tradicional em Pequim, Impression Show em Yangshuo e
Acrobatic Show em Xangai. Pode também optar por
experimentar um massagem chinesa de corpo inteiro ou pé
massagem reflexológica, também.

 

Se decidir fazer actividades opcionais:
 

1. Reserva. Recomendamos que faça a sua reserva o passeio
opcional com o seu guia local um dia antes, a fim de
confirmar o assentos. O guia e o motorista vão estar consigo.

Depois do espectáculo, será transferido para o hotel.
 

2. Custo. O preço dado pelo o guia deve ser o mesmo que o
preço mostrado no centro de venda de bilhetes. Nós
recomendamos os espectáculos nocturnos de referência.
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Cerca das 01H40 partirá para a Europa e chegará no mesmo
dia a Lisboa ou outro destino na Europa.

14º Dia 
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Valor da viagem
 

 

Número de pessoas a viajar juntas: 12-24

adultos

Mínimo de 12 pessoas. 

 

1. 12 to 15- Pax- 2690€ / por pessoa

2. 16 to 21 Pax- 2550€ / por pessoa

3. 22 to 26 pax- 2490€ / por pessoa

 

- Quarto individual: custo extra de 400€

-Preço de voo intercontinental de referência

630€ (este valor já está incluído nos valores

acima)

 

 

 

1 Não fizemos nenhuma reserva até agora. A
disponibilidade de quartos, voos, comboios,
etc., estão sujeitos a mudanças até que a
reserva seja realmente feita. Reserva-nos o
direito de rever os preços de qualquer parte da
excursão, devido as razões que estão para além
do nosso controlo. 

 

2. Os preços estão em EUR. A taxa de câmbio
atual é EUR=7,7 CNY e está sujeito a uma ligeira
alteração sem aviso prévio devido à flutuação
cambial.
 

3. Se desejar chegar ou sair mais cedo ou mais
tarde da China, podemos tratar disso. Por
exemplo.

Notas Importantes

Tour China           Setembro 2020

Expert na China, Rota da Seda, Indochina, Colômbia, Peru, Bolivia, Irão, Quirguistão, Uzbequistão, India e Indonésia



 

Preço incluí
 

 

 

 

Transporte aéreo com taxa de

aeroporto e combustível sobretaxa

com base na sede económica,

conforme especificado no itinerário. O

imposto e a sobretaxa estão sujeitos a

alterações a qualquer momento. Por

favor, note que todos os as passagens

aéreas são E-tickets para os quais você

só precisa para mostrar o seu

passaporte ao fazer o check-in no

aeroporto.

 

Transfer:

Transfer privados especificados no

itinerário entre aeroportos/estações

ferroviárias, hotéis e todos pontos

turísticos. Qualquer transferência

separada irá incorrer em custos

adicionais.

 

 

Alojamento em hotel:

Com base em dois adultos por quarto.

A cama de casal, ou camas twin está

sujeito à disponibilidade do Hotel.

Hora de Check-in do hotel é por volta

das 14h e o horário de check out é 12

ao meio-dia. Check-in antecipado e 

check-out tardio. estão sujeitos à

disponibilidade de espaço e podem

levar a custo adicional.

 

Refeições:

Refeições conforme especificado na

tabela de itinerário marcada com

(PA/A/J. PA=pequeno almoço; A=

almoço; J= Jantar. 

A maioria dos os hotéis servem

pequeno almoço buffet misto chinês

e comida ocidental. Alguns hotéis ou

pousadas em áreas remotas, só podem

fornecer pequenos almoços chineses.

Almoço ou jantar do programa são

escolhidos pelo restaurante. Para além

da comida inclui de cerveja ou um

refrigerante.

 

Taxas de visita e de entrada:

Reserva-nos o direito de

variar a sequência do tour diário.

A disposição final será determinada

pelos guias turísticos locais com base

nas circunstâncias que estão para

além do controle da organização.

Não haverá reembolsos para nenhum

excursões e serviços não utilizados. 
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Preço Incluí
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Seguro de acidentes de viagem.

Recomendamos que todos os

viajantes adquiram um seguro de

viagem antes de sair do pais.

 

O visto para a China é necessário

para todos os viajantes estrangeiros

que viajam para a China continental.

Por favor, tenha certeza que tem um

visto chinês válido antes da sua

partida. Iremos fornecer a carta

convite aos viajantes. (o Visto da

China, cerca de 130 euros) 

 

Excesso de Bagagem: + de 20kg.

 

Gorjetas. Sugestão para o guia:

 

1 pessoa CNY 150-200/dia. 

2 pessoas em um grupo CNY 100

dia/pessoa.

3-5 pessoas em grupo: 70

CNY/dia/pessoas.

6-9 pessoas em grupo: 50

CNY/dia/pessoas, 

≥10 pessoas de um grupo: 30

CNY/dia/pessoas. 

 

A gorjeta para o motorista deverá ser

ser metade do valor dado ao guia e

ao motorista.

Preço não incluí
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Como reservar

1. Deposito de 300€ para assegurar o seu

lugar.

 

2. Envie-nos o seu passaporte.

 

3. Restante pagamento: 70% será

necessário até 4 meses.

O restante, 45 dias antes da partida.

 

4. Por fim recebera um programa final da

viagem até 15 dias antes da partida.

VIAGENS DE AUTOR         RICARDO DEMETRION

Custos de Cancelamento, sem considerar custo de voos:
 

 

 

1. 60 dias antes da partida - Recebe a totalidade menos – 400€ da reserva inicial
 

2. 45-60 dias antes da partida -  Devolução de 95% -400€
 

3. 30- 45 dias antes da partida - Devolução de 90% – 400€
 

4. 15-30 dias antes da partida - Devolução de 70% - 400€
 

5. 2-15 dias antes da partida -  Devolução de 50% – 400€
 

6. 2 dias antes da partida - Devolução de 0%
 

7. Durante a viagem Devolução de 0%

 

 

Nota 1 : Os 400€ de reserve da viagem não são reembolsados.
.
Nota 2: O cancelamento do voo deverá ser analisado caso a caso, dependendo da
politica de cancelamento da companhia aerea.
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