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DESDE 2926 E- DÍAS 14
DATAS DE SAÍDA

PREÇOS POR PESSOA

01 QUI. Xangai.-
Bem-vindo à China. Translado  para o hotel. Bem-
vindo ao XANGAI, uma cidade cosmopolita com mais 
de 15 milhões de habitantes, o maior porto comercial 
e a metrópole mais internacional da China.

02 SEX. Xangai.-
De manhã faremos uma visita a esta impressionante 
cidade, atravessaremos a zona financeira de Pudong 
com seus arranha-céus. Faremos a travessia de ferry-
-boat pelo rio de Xangai onde desfrutaremos de uma 
excelente vista para as duas partes da cidade.
Pasaremos pelas ruas da Cidade Velha e o Jardím 
Yuyuan, espectacular jardim privado onde foi possivel 
combinar a frondosa vegetaçao com os ancestrais 
pavilhoes, pedras e cristalinas aguas. Apreciaremos 
uma demostração da Cerimônia do Chá, bebida que 
desempenha um papel cultural importantíssimo na 
China. Atravesaremos umo dos bairros   mais conheci-
dos da capital, Xintiandi. Almoço incluido. Seguiremos 
no Bairro de Tianzifang, a antiga area residencial de 
imfluencia francesa com suas tradicionais estreitas e 
labirinticas ruas cheias de pequenhas lojas e galerias 
de arte . Finalizamos  a visita  pelo malecom, conheci-
do como Bund com seus antigos edifícios que nos 
recorda a influência comercial europeia. 

03 SAB. Xangai- Luoyang.-
Depois do café do manhã translado à estação. 
Sairemos cedo para tomar o trem de alta velocidade  
(saída prevista do trem as 7.17 hrs.). Em pouco mais de 
5 horas nosso trem faz quase 1.000 km, ou seja, a dis-
tância que separa a cidade de Xangai da cidade de 
Luoyang. Chegada  à estação de LUOYANG. Almoço 
incluido.  Conheceremos as impressionantes grutas 
budistas de LONGMEN, ao logo de mais de um quilô-
metro, nas paredes rochosas do rio foram esculpidas 
mais de 100.000 imagens de Buda. Faremos um pas-
seio de barco. Depois translado à cidade velha, aden-
traremos por sua impressionante muralha onde 
poderemos desfrutar da grande atividade tradicio-
nal e suas iluminadas ruas.  

04 DOM. Luoyang- Templo do Cavalo Branco- 
Sanmexia - Xian.-

Logo cedo, nos arredores de Luoyang, visitaremos o 
TEMPLO BUDISTA DO CAVALO BRANCO, extenso mos-

teiro e lugar de estudos ao qual chegam budistas de 
todos os países do mundo. Continuaremos nosso 
trajeto para SANMENXIA, nesta histórica cidade 
veremos o rio Amarelo, conheceremos o Templo 
Baoulon com seu alto pagode e visitaremos um dos 
melhores museus da China: o Museu Guo com os car-
ros funerários do antigo estado de Guo. Almoço 
incluído. Continuaremos em direção a leste, passare-
mos ao pé do Monte Hua, montanha sagrada. XIAN, 
chegada prevista para o final da tarde.

05 SEG. Xian.-
Nesta fascinante cidade começava a rota da seda. 
Logo cedo visitaremos o EXÉRCITO DE TERRACOTA 
com seus milhares de guerreiros de argila de tamanho 
natural que foram encontrados debaixo da terra. 
Retornaremos a XIAN, visitaremos o PAGODE PEQUENA 
DO GANSO e assistiremos ao breve curso de caligrafia 
chinesa. Posteriormente passaremos pelo centro 
amuralhado, atravessaremos seu bairro muçulmano e 
entraremos na mesquita, poderemos observar as múl-
tiplas culturas e religiões que deixaram seus vestígios 
neste país. Também visitaremos, ingresso incluído, a 
TORRE DO TAMBOR, onde poderemos contemplar um 
breve espetáculo de instrumentos tradicionais (não 
sempre garantido).Tempo livre.-

06 TER. Xian - Chengdu.-
Sairemos de Xian em um trem de alta velocidade 
supermoderno, em pouco mais de três horas faremos 
os 700 km que nos separam de CHENGDU. Assim que 
chegarmos faremos uma visita ao Centro de Pesquisa 
e Criação de Ursos Pandas, nesta reserva vivem 120 
ursos-panda gigantes e 76 pandas-vermelhos. 
Almoço incluído. À tarde faremos um passeio pelo 
Parque do Povo, com seu pequeno lago, o vilarejo 
local, fazendo tai-chi e suas casas de chá.- 

07 QUA. Chengdu.-
Hoje faremos uma excursão de dia inteiro à província 
de Sichuan, com paisagens agradáveis e vilarejos 
tradicionais. Em DUJIANGYAN conheceremos o tradi-
cional sistema de irrigação, que funciona há mais de 
2.000 anos e foi declarado Patrimônio da 
Humanidade. QINGCHENG SHAN, “montanha da 
cidade verde” é uma montanha sagrada taoísta, suas 
trilhas entre bosques nos permitem descobrir grutas, 

Descubra a China 
com Chengdu e Guilin
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T.Alt € 2968 3638

T. Med € 2968 3638

T.Baixa € 2926 3596

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte final 
do folheto e na sua página web "Minha Viagem".

Para confirmação de todos os serviços é necessário 
incluir o passaporte do passageiro no momento da 
venda.

Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espa-
nhol/inglês. De acordo com número total de viajantes 
inscritos será realizado em um ou dois idiomas (sempre 
em espanhol, em ocasiões também em inglês).

HOTÉIS: É política geral nos hotéis que lhe possam solici-
tar um depósito em dinheiro ou uma cópia de seu cartão 
de crédito na hora de realizar seu check-in. Este depósito 
poderá ser recuperado no dia de saída caso você não 
tenha efetuado nenhuma despesa no hotel. 

ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de 
férias, festejos ou feriados nacionais em China (Día 
Nacional de 01 a 07 de Outubro, Ano Novo Chinês de 12 
Fevereiro 2021), pode ocorrer um maior atraso nas visitas 
programadas devido ao trânsito mais lento nas estradas e 
o alto volume de pessoas que visitam os monumentos. 

BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de trem 
de Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o número 
máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma 
mala por pessoa e um bolso de mão. Caso a totalidade da 
bagagem não caiba nos bagageiros do ônibus, ou tren 
nosso guia poderá enviar através do serviço de pacotes 
expresso a bagagem dos passageiros que levem consigo 
mais quantidade do que a autorizada. As despesas decor-
rentes de tais envios deverão ser pagas pelos viajantes 
portadores do referido excesso.

REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das 
pessoas que viajam em nossos grupos dificultam a satis-
fação de todos bem como suas preferências. Europamundo 
oferece aos nossos clientes a oportunidade de saborear a 
comida local no destino visitado, no entanto, outras refei-
ções são de cozinha internacional. Você poderá encontrar 
a lista de restaurantes e o tipo de cardápio de cada turnê 
no site "Minha Viagem".

NOTAS IMPORTANTES

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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Abr.22: 14, 28
Mai.22: 12, 26
Jun.22: 09, 23
Jul.22: 07, 21
Ago.22: 04, 18
Set.22: 01, 15, 29
Out.22: 13, 27
Nov.22: 10, 24
Dez.22: 08, 22
Jan.23: 05, 19
Fev.23: 02, 16
Mar.23: 02, 16
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pavilhões e centenas de templos de madeira, almoço 
incluído. Finalmente visitaremos a cidade antiga de 
JIEZI com seus becos com mais de mil anos de histó-
ria. Retorno a CHENGDU.  

08 QUI. Chengdu - Miao Village - Zhaosing.-
Iremos de trem, madrugaremos (saída prevista de 
nosso trem às 07h38), são quase mil quilômetros 
que faremos em pouco mais de cinco horas e meia 
entre magníficas paisagens montanhosas (almoço 
estilo piquenique no próprio trem). Chegada a 
Congjiang, uma magnífica e desconhecida região 
da China habitada pelas minorias étnicas. 
Conheceremos o BASHA MIAO Village, no bosque, 
com suas casas de madeira, é a única etnia autori-
zada a portar armas de fogo por terem sido tradi-
cionais caçadores de ursos. Continuaremos rumo a 
ZHAOXING, o vilarejo mais importante da minoria 
Dong, belíssima localidade com mais de 800 casas 
tradicionais, muitos o definem como o vilarejo mais 
bonito da China. Alojamento.

09 SEX. Zhaoxing- Guanxiao- Chengyang- 
Longsheng- Guilin.-

Hoje faremos uma das etapas mais bonitas e emo-
cionantes da viagem. GUANGXIAO, entre surpreen-
dentes vilarejos da etnia Dong com sua bela arquite-
tura de madeira, este vilarejo cheio de encanto 
parou no tempo, sendo pouco frequentado pelo 
turismo internacional, veremos sua ponte suspensa, 
a Torre do Tambor, o Teatro da Ópera. Pararemos 
também em CHENGYANG, com sua magnífica “ponte 
do vento”. Almoço incluído. Em LONGSHENG visita-
remos os arrozais de LONGJI, declarado Patrimônio 
da Humanidade. Em um miniônibus subiremos aos 
mirantes e poderemos descer um setor caminhando 
por trilhas entre arrozais com maravilhosas paisa-
gens. Posteriormente, seguiremos rumo a GUILIN – 
Chegada prevista para o final da tarde. 

10 SAB. Guilin.-
Dia completo em GUILIN, uma das cidades mais 
populares da China com um ambiente muito agra-
dável às margens de seu lago, junto ao rio Li, e com 
ruas muito comerciais no centro urbano. Faremos 
uma visita à Gruta da Flauta de Cana, uma magní-
fica gruta onde há inúmeras estalactites e estalag-
mites com formas fantásticas iluminadas com belas 
cores, criando um mundo espetacular nas entra-
nhas da terra. Tarde livre, lhe recomendamos 
conhecer o palácio Jingjiang, “cidade proibida em 
miniatura”. Alojamento.

11 DOM. Guilin - Cruzeiro pelo Rio Li - Pequim.-
Sairemos de Guilin de barco, faremos um cruzeiro 
fluvial pelo rio Li, as paisagens são espetaculares 
com montanhas verdes, vilarejos às margens, rochas 
surpreendentes e picos com formas incríveis. Almoço 
incluído. Chegaremos a YANGSHUO, cidade muito 
turística repleta de vida, faremos um passeio antes 
de pegar a estrada rumo a Guilin para tomar o voo 
(incluído) com destino a PEQUIM. Chegada. Translado 
ao hotel e alojamento.

12 SEG. Pequim.-
Excursão à Grande Muralha (seção Mutianyu), espe-
tacular e grandiosa obra arquitetônica, cuja história 
abrange mais de 2.000 anos. Incluímos o funicular 
para a subida e a descida da Grande Muralha.  Ao 
retornar a Pequim pararemos no distrito 798 com 
sua arte contemporânea localizada em uma antiga 
fábrica militar. Hoje visitaremos tambem o TEMPLO 
DO CEU, um dos maiores complexos sacros do país, 
declarado patrimônio da humanidade.  Depois 
conheceremos a medicina tradicional chinesa, que 
desde há séculos se apoia na teoria de que a nossa 
saúde está relacionada com a saúde dos pés. Vamos 
descontrair-nos com uma massagem nos pés. Vocè 
receberá tambén uma aula de Taichi. A seguir, 
regresso ao hotel e nos despedimos de Pequim com 
un jantar de pato lacado incluído. 

13 TER. Pequim.-
Neste dia visitaremos: O Palácio Imperial, conhecido 
como “a Cidade Proibida”, um dos patrimônios mun-
diais. Também teremos a oportunidade de conhecer o 
Parque Jingshan, onde fica a Colina do Carvão, um 
dos melhores jardins imperiais conservados em 
Pequim. Podemos subir até o topo da colina de ter as 
melhores vistas (se o dia é claro), na cidade proibida. 
Vale a pena o esforço. Continuamos a Praça Tian An 
Men, uma das maiores do mundo, e de fora poderemos 
apreciar o Grande Teatro Nacional, teatro da ópera 
de Pequim. Almoço incluído. À tarde, visita ao Palácio 
de Verão, que era um jardim de verão para os da casa 
imperial da Dinastia Qing. Incluímos uma excursão 
em triciclo (bicicleta típica de três rodas) pelos bairros 
tradicionais de Pequim, conhecidos como Hutong. 
Nesta região poderemos ver o estilo tão característi-
co de vida dos residentes destes bairros populares, 
visitar comércios típicos e, inclusive, visitar uma casa 
tradicional de um hutong, um Siheyuan, com todos os 
seus recintos ao redor de um pátio. Retorno ao hotel.

14 QUA. Pequim.-
Após do café da manha, fim de nossos serviços. 

Chengdu

O PREÇO INCLUI

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ôni-
bus guia falando espanhol, seguro básico de 
viagem e café da manhã tipo buffet.

• Inclui traslado de chegada 
• Excursão: Dujiangyan, Montanha de Quingcheng 

Shan e cidade antiga de Jiezi em Chengdu, Gruta 
das Flautas de Cana, Grande Muralha China 
seção Mutianyu em Pequim, Triciclo pelos bair-
ros tradicionais em Pequim.

• Barco: Passeio de barco em Longmen, Passeio de 
barco pela Montanha de Quingcheng Shan em 
Chengdu.

• Visita Panorâmica em: Xangai, Xian, Pequim.
• Traslado Noturno: Cidade Velha em Luoyang.
• Entradas: Jardim Yuyuan, demostração da 

Cerimônia do Chá em Xangai, Templo budista do 
Cavalo Branco em Luoyang, Grutas budistas em 
Longmen, Templo Baoulon, Museu Guo em 
Sanmexia, Museu do Exercito de Terracota, 
pequena pagode do ganso,curso de caligrafia 
chinesa e breve espetáculo de instrumentos 
tradicionais na Torre do Tambor (não sempre 
garantido) em Xian, Centro de criação de Ursos 
Panda em Chengdu, Sistema de irrigação em 
Dujiangyan, Montanha sagrada de Quingcheng 
Shan em Chengdu, Aldeia Basha Miao, Vilarejo 
Zhaoxing da etnia Dong, Vilarejo Guangxiao da 
etnia Dong, Ponte do vento em Chengyang, 
Arrozeiras em Longsheng, Gruta das Flautas de 
Cana, Grande Muralha China Mutianyu, Templo 
do Céu, massagem dos pés, aula de Taichi em 
Pequim, Cidade Proibida, Parque Jingshan, 
Palácio de Verão em Pequim.

• Funicular: Montanha de Quingcheng Shan em 
Chengdu, Grande Muralha China em Pequim.

• Trem Alta Velocidade: Xangai - Luoyang, Xian - 
Chengdu, Chengdu - Congjiang.

• Voos incluidos: Guilim - Pequim em classe eco-
nômica e traslados de/ para o aeroporto

• 10 Almoços ou Jantares incluidos em: Xangai, 
Luoyang, Sanmexia, Chengdu, Chengdu, 
Chengdu (almoço picnic em trem Chengdu 
-Congjiang), Chengyang, Cruzeiro pelo río Li, 
Pequim, Pequim

PENINSULA IBÉRICA
AMÉRICA

ASIA E OCEANIA
ORIENTE MEDIO

MAIS INCLUÍDO
ECONÔMICA

ATLÂNTICO
MEDITERRÂNEO

NÓRDICA
CENTRAL

ATÉ 15 DIAS
MAIS DE 15 DIAS
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DESDE 2867€-DÍAS 15

01 SEX. Pequim.-
Bem-vindos à China. Translado ao hotel.
No início da noite, para começar a conhecer a cidade, faremos 
um translado na famosa rua Wangfujing cheia de lojas, vida, 
atividade, e restaurantes. Jantar incluido. Regresso ao hotel.  

02 SAB. Pequim.-
Neste dia visitaremos: O Palácio Imperial, conhecido como 
“a Cidade Proibida”, um dos patrimônios mundiais. Também 
teremos a oportunidade de conhecer o Parque Jingshan, 
onde fica a Colina do Carvão, um dos melhores jardins impe-
riais conservados em Pequim. Podemos subir até o topo da 
colina de ter as melhores vistas (se o dia é claro), na cidade 
proibida. Vale a pena o esforço. Continuamos a Praça Tian An 
Men, uma das maiores do mundo, e de fora poderemos apre-
ciar o Grande Teatro Nacional, teatro da ópera de Pequim. 
Almoço incluído. À tarde, visita ao Palácio de Verão, que era 
um jardim de verão para os da casa imperial da Dinastia 
Qing. Incluímos uma excursão em triciclo (bicicleta típica de 
três rodas) pelos bairros tradicionais de Pequim, conhecidos 
como Hutong. Nesta região poderemos ver o estilo tão 
característico de vida dos residentes destes bairros popula-
res, visitar comércios típicos e, inclusive, visitar uma casa 
tradicional de um hutong, um Siheyuan, com todos os seus 
recintos ao redor de um pátio. Retorno ao hotel.

03 DOM. Pequim.-
Excursão à Grande Muralha (seção Mutianyu), espetacular e 
grandiosa obra arquitetônica, cuja história abrange mais de 
2.000 anos. Incluímos o funicular para a subida e a descida 
da Grande Muralha.  Ao retornar a Pequim pararemos no 
distrito 798 com sua arte contemporânea localizada em uma 
antiga fábrica militar. Hoje visitaremos tambem o TEMPLO 
DO CEU, um dos maiores complexos sacros do país, declarado 
patrimônio da humanidade.  Depois conheceremos a medici-
na tradicional chinesa, que desde há séculos se apoia na 
teoria de que a nossa saúde está relacionada com a saúde 
dos pés. Vamos descontrair-nos com uma massagem nos 
pés. Vocè receberá tambén uma aula de Taichi. A seguir, 
regresso ao hotel e nos despedimos de Pequim com un jantar 
de pato lacado incluído. 

04 SEG. Pequim- Taian- Qufu.-
Depois do café da manhã translado à estação de trem, toma-
remos um dos moderníssimos trens de alta velocidade da 
China. Em apenas duas horas, a 300 km/hora, chegaremos a 
TAIAN, ao pé do monte Taishan, considerada a montanha 
mais sagrada da China. Visitaremos o Templo DAI, magnífico 
complexo de templos Taoístas do século XI, aqui é o início da 
rota dos peregrinos. Almoço incluído. Depois subiremos de 
teleférico até as “Portas do Ceú” da montanha sagrada… 
sendo necessário fazer a última etapa caminhando, subire-

mos sua escada íngreme entre centenas de peregrinos. No 
final da tarde, em nosso ônibus, viajaremos para QUFU, a 
cidade de Confúcio.

05 TER. Qufu - Xuzhou.-
Visitaremos a cidade de Confúcio, pensador chinês do século 
V a.C. e criador do confucionismo. Faremos uma visita e 
entraremos na Mansão e no Templo de Confúcio.  Continuação 
do trajeto rumo a XUZHOU. Almoço incluído . Conheceremos 
o impressionante Mausoléu subterrâneo do imperador da 
dinastia Han, onde nos surpreenderemos vendo o museu do 
Exército de Terracota (similares, mas em tamanho pequeno, 
às famosíssimas esculturas de Xian). Depois disso, passare-
mos de ônibus pelo belo lago Yunlong, localizado no centro da 
cidade. Alojamento.

06 QUA. Xuzhou- Nanjing.-
Sairemos cedo de Xuzhou. Por volta das 12h30 chegaremos a 
NANJING, cidade de oito milhões de habitantes considerada 
por muitos como a mais agradável da China. Ficaremos sur-
preendidos pela atividade e pela vida comercial desta 
moderna metrópole. Conheceremos a Montanha Púrpura, 
onde visitaremos o Mausoléu de SUN YAT-sen e o pitoresco 
Templo Lingu. Posteriormente disporemos de tempo livre.

07 QUI. Nanjing- Suzhou- Tongli- Xangai.-
Sairemos rumo a SUZHOU com seus maravilhosos jardins 
declarados patrimônio da humanidade. Esta cidade foi a 
principal produtora de seda do mundo, que sempre esteve 
associada à beleza e elegância. Entraremos (entrada inclui-
da) no Jardim do Humilde Administrador. Disporemos de 
tempo livre para passear pela pitoresca Pingjian Road. 
Almoço incluído. Depois iremos para TONGLI, encantadora 
cidade lacustre com suas pequenas casas junto dos canais e 
de suas gôndolas. Faremos um bonito passeio de barco. 
Continuaremos rumo a XANGAI. Alojamento.

08 SEX. Xangai.-
De manhã faremos uma visita a esta impressionante cidade, 
atravessaremos a zona financeira de Pudong com seus arra-
nha-céus. Faremos a travessia de ferry-boat pelo rio de 
Xangai onde desfrutaremos de uma excelente vista para as 
duas partes da cidade.Pasaremos pelas ruas da Cidade Velha 
e o Jardím Yuyuan, espectacular jardim privado onde foi 
possivel combinar a frondosa vegetaçao com os ancestrais 
pavilhoes, pedras e cristalinas aguas. Apreciaremos uma 
demostração da Cerimônia do Chá, bebida que desempenha 
um papel cultural importantíssimo na China. Atravesaremos 
umo dos bairros   mais conhecidos da capital, Xintiandi. 
Almoço incluido. Seguiremos no Bairro de Tianzifang, a anti-
ga area residencial de imfluencia francesa com suas tradi-
cionais estreitas e labirinticas ruas cheias de pequenhas lojas 

DATAS DE SAÍDA

Grande China
PREÇOS POR PESSOA

MONTE HUA
UMA DAS CINCO MONTANHAS SAGRADAS

 TAOÍSTAS DA CHINA

china 
A GRANDE MURALHA

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte 
final do folheto e na sua página web "Minha Viagem".

ID: 22498  DBL INDIV
T.Alt € 2904 3606
T. Med € 2904 3606

T.Baixa € 2867 3569

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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Abr.22: 01, 08, 15, 22, 29
Mai.22: 06, 13, 20, 27
Jun.22: 03, 10, 17, 24
Jul.22: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.22: 05, 12, 19, 26
Set.22: 02, 09, 16, 23, 30
Out.22: 07, 14, 21, 28
Nov.22: 04, 11, 18
Dez.22: 02, 16, 30
Jan.23: 13, 27
Fev.23: 10, 24
Mar.23: 10, 24
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2

Linfen

Taian

1 XUZHOU 

e galerias de arte . Finalizamos  a visita  pelo malecom, 
conhecido como Bund com seus antigos edifícios que nos 
recorda a influência comercial europeia. 

09 SAB. Xangai- Luoyang.-
Depois do café do manhã translado à estação. Sairemos 
cedo para tomar o trem de alta velocidade  (saída prevista 
do trem as 7.17 hrs.). Em pouco mais de 5 horas nosso trem faz 
quase 1.000 km, ou seja, a distância que separa a cidade de 
Xangai da cidade de Luoyang. Chegada  à estação de 
LUOYANG. Almoço incluido.  Conheceremos as impressio-
nantes grutas budistas de LONGMEN, ao logo de mais de um 
quilômetro, nas paredes rochosas do rio foram esculpidas 
mais de 100.000 imagens de Buda. Faremos um passeio de 
barco. Depois translado à cidade velha, adentraremos por 
sua impressionante muralha onde poderemos desfrutar da 
grande atividade tradicional e suas iluminadas ruas.  

10 DOM. Luoyang- Templo do Cavalo Branco- Sanmexia - 
Xian.-

Logo cedo, nos arredores de Luoyang, visitaremos o TEMPLO 
BUDISTA DO CAVALO BRANCO, extenso mosteiro e lugar de 
estudos ao qual chegam budistas de todos os países do 
mundo. Continuaremos nosso trajeto para SANMENXIA, 
nesta histórica cidade veremos o rio Amarelo, conhecere-
mos o Templo Baoulon com seu alto pagode e visitaremos 
um dos melhores museus da China: o Museu Guo com os 
carros funerários do antigo estado de Guo. Almoço incluído. 
Continuaremos em direção a leste, passaremos ao pé do 
Monte Hua, montanha sagrada. XIAN, chegada prevista 
para o final da tarde.

11 SEG. Xian.-
Nesta fascinante cidade começava a rota da seda. Logo 
cedo visitaremos o EXÉRCITO DE TERRACOTA com seus 
milhares de guerreiros de argila de tamanho natural que 
foram encontrados debaixo da terra. Retornaremos a XIAN, 
visitaremos o PAGODE PEQUENA DO GANSO e assistiremos 
ao breve curso de caligrafia chinesa. Posteriormente pas-
saremos pelo centro amuralhado, atravessaremos seu bair-
ro muçulmano e entraremos na mesquita, poderemos obser-
var as múltiplas culturas e religiões que deixaram seus ves-
tígios neste país. Também visitaremos, ingresso incluído, a 
TORRE DO TAMBOR, onde poderemos contemplar um breve 
espetáculo de instrumentos tradicionais (não sempre 
garantido).Tempo livre.-

12 TER. Xian -Lingfen - Mansão clã Wang- Pingyao.-
Sairemos de Xian em um moderníssimo trem de alta veloci-
dade, em menos de três horas chegaremos a Linfen, onde 
nos dirigimos em nosso ônibus para aMANSÃO DO CLÃ 

WANG, construída entre os séculos XVII e XIX pela abastada 
família. Almoço incluído. Continuaremos rumo a PINGYAO, a 
cidade histórica mais bem conservada da China com 4000 
edifícios antigos, declarada patrimônio da humanidade, 
desfrutaremos desta encantadora cidade tradicional. 
Ingresso incluído que permite o acesso a todos os templos, 
mansões e muralha da cidade.  

13 QUA. Pingyao- Wutai.-
Viajaremos rumo a um dos lugares espirituais mais emocio-
nantes da China: a MONTANHA WUTAI, neste lugar, entre 
montanhas verdes e bosques, está localizado um dos cen-
tros do budismo lamaísta, mais de 40 mosteiros antigos (e 
um número similar de mosteiros construídos nos últimos 
anos) albergam uma numerosa comunidade de monges. 
Visitaremos com nosso guia o Templo Nanshan, posterior-
mente reservaremos tempo livre para que você possa pro-
curar templos menos visitados onde poderá, com respeito, 
observar os monges. Jantar incluido. 

14 QUI. Wutai- Yanmenguan- Yingxian- Templo de 
Suspensão - Datong.-

Seguindo por uma estrada de grande beleza paisagística, 
situada entre montanhas, iremos a YANGMENGUAN  não 
muito longe dos limites da Mongólia, em um passo de mon-
tanha, aqui conheceremos uma parte da GRANDE MURALHA, 
poderemos caminhar com tranquilidade uma vez que é uma 
região com um número muito limitado de turistas. Depois 
disso viajaremos para YINGXIAN, tranquila poblaçao onde 
destaca sua pagode de madeira. Almoço incluido.  
Sairemos  para o TEMPLO DE SUSPENSÃO ou Templo 
Xuancong, localizado num enorme precipic¡o que inclui ele-
mentos budistas, taoistas e confucianos. Iremos para 
DATONG. Esta cidade conta com murahlas impressionantes 
e todo o seu centro histórico foi reconstuído.  

15 SEX. Datong- Yungang- Jiming Post- Pequim.-
Nas imediações de DATONG conheceremos as GRUTAS DE 
YUNGANG, o recinto mais impressionante de arte em grutas 
da China, com mais de 51 000 estátuas em suas 252 grutas 
escavadas no século V. Visitaremos  logo JIMING POST, 
pequeno vilarejo tradicional chinês que conserva uma vida 
agradável e provinciana, criado como parada de descanso 
para os correios que eram enviados pelo imperador, protegi-
do por potentes muralhas. Continuaremos rumo a PEQUIM.  
Chegada prevista para a metade da tarde.Fim dos nossos 
serviços. Verifique a hora de seu voo para saber se vai pre-
cisar de uma noite adicional. Translado de saída para o 
aeroporto não incluído; nosso guia lhe irá assessorar sobre o 
melhor transporte público para seu deslocamento. 
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Para confirmação de todos os serviços é necessário 
incluir o passaporte do passageiro no momento da 
venda.

Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espa-
nhol/inglês. De acordo com número total de viajantes 
inscritos será realizado em um ou dois idiomas (sempre 
em espanhol, em ocasiões também em inglês).

HOTÉIS: É política geral nos hotéis que lhe possam solici-
tar um depósito em dinheiro ou uma cópia de seu cartão 
de crédito na hora de realizar seu check-in. Este depósito 
poderá ser recuperado no dia de saída caso você não 
tenha efetuado nenhuma despesa no hotel. 

ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de 
férias, festejos ou feriados nacionais em China (Día 
Nacional de 01 a 07 de Outubro, Ano Novo Chinês de 12 
Fevereiro 2021), pode ocorrer um maior atraso nas visitas 
programadas devido ao trânsito mais lento nas estradas e 
o alto volume de pessoas que visitam os monumentos. 

BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de trem 
de Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o número 
máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma 
mala por pessoa e um bolso de mão. Caso a totalidade da 
bagagem não caiba nos bagageiros do ônibus, ou tren 
nosso guia poderá enviar através do serviço de pacotes 
expresso a bagagem dos passageiros que levem consigo 
mais quantidade do que a autorizada. As despesas decor-
rentes de tais envios deverão ser pagas pelos viajantes 
portadores do referido excesso.

REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das 
pessoas que viajam em nossos grupos dificultam a satis-
fação de todos bem como suas preferências. Europamundo 
oferece aos nossos clientes a oportunidade de saborear a 
comida local no destino visitado, no entanto, outras refei-
ções são de cozinha internacional. Você poderá encontrar 
a lista de restaurantes e o tipo de cardápio de cada turnê 
no site "Minha Viagem".

NOTAS IMPORTANTES

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ôni-

bus guia falando espanhol, seguro básico de 
viagem e café da manhã tipo buffet.

• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Triciclo pelos bairros tradicionais em 

Pequim, Grande Muralha China seção Mutianyu, 
massagem nos pés, aula de Taichi em Pequim.

• Barco: Passeio de barco em Tongli, Passeio de 
barco em Longmen.

• Visita Panorâmica em: Pequim, Qufu, Xangai, 
Xian.

• Traslado Noturno: Rua Wangfujing em Pequim, 
Cidade Velha em Luoyang.

• Entradas: Cidade Proibida, Parque Jingshan, 
Palácio de Verão, Grande Muralha China 
Mutianyu, Templo do Céu, massagem dos pés, 
aula de Taichi em Pequim, Templo Dai em Taian, 
Mansão e Templo de Confúcio em Qufu, Mausoléu 
subterráneo do imperador da dinastia Han em 
Xuzhou, Mausoléu de Sun Yatsen e Templo Lingu 
em Nanjing, Jardim do Humilde administrador 
em Suzhou, Jardim Yuyuan, demostrção da 
Cerimônia do Chá em Xangai, Templo budista do 
Cavalo Branco em Luoyang, Grutas budistas em 
Longmen, Templo Baoulon, Museu Guo em 
Sanmexia, Museu do Exercito de Terracota, 
pequena pagode do ganso,curso de caligrafia 
chinesa e breve espetáculo de instrumentos tra-
dicionais na Torre do Tambor (não sempre garan-
tido) em Xian, Mansão do Clã Wang, Templos, 
mansões e muralha em Ping Yao, Templo Nanshan 
em Wutai, Grande Muralha em Yanmenguan, 
Templo de Suspensão, Grutas de Yungang em 
Datong, Vilarejo tradicional chinês em Jiming 
Post.

• Funicular: Grande Muralha China em Pequim, 
Porta do Céu em Taian.

• Trem Alta Velocidade: Pequim - Taian, Xangai - 
Luoyang, Xian - Lingfen.

• 12 Almoços ou Jantares Incluidos em: Pequim, 
Pequim, Pequim, Taian, Xuzhou, Suzhou, Xangai, 
Luoyang, Sanmexia, Mansão Clã Wang, Wutai, 
Yinkxian.

PENINSULA IBÉRICA
AMÉRICA

ASIA E OCEANIA
ORIENTE MEDIO

MAIS INCLUÍDO
ECONÔMICA

ATLÂNTICO
MEDITERRÂNEO

NÓRDICA
CENTRAL

ATÉ 15 DIAS
MAIS DE 15 DIAS
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DESDE 1202€-DÍAS 7/13
DATAS DE SAÍDA

PREÇOS POR PESSOA

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte final do 
folheto e na sua página web "Minha Viagem".

Pequim e Xangai Opção 1

China Milenar Opção 2

01 DOM. Pequim.-
Bem-vindos à China. Translado ao hotel.
No início da noite, para começar a conhecer a cidade, faremos 
um translado na famosa rua Wangfujing cheia de lojas, vida, 
atividade, e restaurantes. Jantar incluido. Regresso ao hotel.  

02 SEG. Pequim.-
Excursão à Grande Muralha (seção Mutianyu), espetacular e 
grandiosa obra arquitetônica, cuja história abrange mais de 
2.000 anos. Incluímos o funicular para a subida e a descida 
da Grande Muralha.  Ao retornar a Pequim pararemos no 
distrito 798 com sua arte contemporânea localizada em 
uma antiga fábrica militar. Hoje visitaremos tambem o 
TEMPLO DO CEU, um dos maiores complexos sacros do país, 
declarado patrimônio da humanidade.  Depois conhecere-
mos a medicina tradicional chinesa, que desde há séculos se 
apoia na teoria de que a nossa saúde está relacionada com a 
saúde dos pés. Vamos descontrair-nos com uma massagem 
nos pés. Vocè receberá tambén uma aula de Taichi. A seguir, 
regresso ao hotel e nos despedimos de Pequim com un jantar 
de pato lacado incluído. 

03 TER. Pequim.-
Neste dia visitaremos: O Palácio Imperial, conhecido como 
“a Cidade Proibida”, um dos patrimônios mundiais. Também 
teremos a oportunidade de conhecer o Parque Jingshan, 
onde fica a Colina do Carvão, um dos melhores jardins impe-
riais conservados em Pequim. Podemos subir até o topo da 
colina de ter as melhores vistas (se o dia é claro), na cidade 
proibida. Vale a pena o esforço. Continuamos a Praça Tian 
An Men, uma das maiores do mundo, e de fora poderemos 
apreciar o Grande Teatro Nacional, teatro da ópera de 
Pequim. Almoço incluído. À tarde, visita ao Palácio de Verão, 
que era um jardim de verão para os da casa imperial da 
Dinastia Qing. Incluímos uma excursão em triciclo (bicicleta 
típica de três rodas) pelos bairros tradicionais de Pequim, 
conhecidos como Hutong. Nesta região poderemos ver o 
estilo tão característico de vida dos residentes destes bair-
ros populares, visitar comércios típicos e, inclusive, visitar 
uma casa tradicional de um hutong, um Siheyuan, com todos 
os seus recintos ao redor de um pátio. Retorno ao hotel.

04 QUA. Pequim- Nanjing.-
Depois do café do manhã translado à estação. Sairemos cedo 
para tomar o trem de alta velocidade. Em pouco mais de 4 
horas nosso trem faz quase 1.000 km, ou seja, a distância que 
separa a cidade de Pequim da cidade de Nanjing. Por volta 
das 12h30 chegaremos a NANJING, cidade de oito milhões de 
habitantes considerada por muitos como a mais agradável da 
China. Ficaremos surpreendidos pela atividade e pela vida 
comercial desta moderna metrópole. Conheceremos a 
Montanha Púrpura, onde visitaremos o Mausoléu de SUN YAT-
SEN e o pitoresco Templo Lingu. Posteriormente disporemos 
de tempo livre.

05 QUI. Nanjing- Suzhou- Tongli- Xangai.-
Sairemos rumo a SUZHOU com seus maravilhosos jardins 
declarados patrimônio da humanidade. Esta cidade foi a 
principal produtora de seda do mundo, que sempre esteve 
associada à beleza e elegância. Entraremos (entrada inclui-
da) no Jardim do Humilde Administrador. Disporemos de 
tempo livre para passear pela pitoresca Pingjian Road. 
Almoço incluído. Depois iremos para TONGLI, encantadora 
cidade lacustre com suas pequenas casas junto dos canais e 
de suas gôndolas. Faremos um bonito passeio de barco. 
Continuaremos rumo a XANGAI. Alojamento.

06 SEX. Xangai.-
De manhã faremos uma visita a esta impressionante cida-
de, atravessaremos a zona financeira de Pudong com seus 
arranha-céus. Faremos a travessia de ferry-boat pelo rio de 
Xangai onde desfrutaremos de uma excelente vista para as 
duas partes da cidade.Pasaremos pelas ruas da Cidade 
Velha e o Jardím Yuyuan, espectacular jardim privado onde 
foi possivel combinar a frondosa vegetaçao com os ances-
trais pavilhoes, pedras e cristalinas aguas. Apreciaremos 
uma demostração da Cerimônia do Chá, bebida que desem-
penha um papel cultural importantíssimo na China. 
Atravesaremos umo dos bairros   mais conhecidos da capital, 
Xintiandi. Almoço incluido. Seguiremos no Bairro de 
Tianzifang, a antiga area residencial de imfluencia francesa 
com suas tradicionais estreitas e labirinticas ruas cheias de 
pequenhas lojas e galerias de arte . Finalizamos  a visita  pelo 
malecom, conhecido como Bund com seus antigos edifícios 
que nos recorda a influência comercial europeia. 

07 SAB. Xangai.-
Após do café da manha, fim de nossos serviços.

(OPC. 2) CHINA MILENAR
DIAS 1 - 6 COMO EM OPC. 1
07 SAB. Xangai- Luoyang.-
Depois do café do manhã translado à estação. Sairemos 
cedo para tomar o trem de alta velocidade  (saída prevista 

do trem as 7.17 hrs.). Em pouco mais de 5 horas nosso trem faz 
quase 1.000 km, ou seja, a distância que separa a cidade de 
Xangai da cidade de Luoyang. Chegada  à estação de 
LUOYANG. Almoço incluido.  Conheceremos as impressio-
nantes grutas budistas de LONGMEN, ao logo de mais de um 
quilômetro, nas paredes rochosas do rio foram esculpidas 
mais de 100.000 imagens de Buda. Faremos um passeio de 
barco. Depois translado à cidade velha, adentraremos por 
sua impressionante muralha onde poderemos desfrutar da 
grande atividade tradicional e suas iluminadas ruas.  

08 DOM. Luoyang- Templo do Cavalo Branco- Sanmexia - 
Xian.-

Logo cedo, nos arredores de Luoyang, visitaremos o TEMPLO 
BUDISTA DO CAVALO BRANCO, extenso mosteiro e lugar de 
estudos ao qual chegam budistas de todos os países do 
mundo. Continuaremos nosso trajeto para SANMENXIA, nesta 
histórica cidade veremos o rio Amarelo, conheceremos o 
Templo Baoulon com seu alto pagode e visitaremos um dos 
melhores museus da China: o Museu Guo com os carros fune-
rários do antigo estado de Guo. Almoço incluído. 
Continuaremos em direção a leste, passaremos ao pé do 
Monte Hua, montanha sagrada. XIAN, chegada prevista para 
o final da tarde.

09 SEG. Xian.-
Nesta fascinante cidade começava a rota da seda. Logo 
cedo visitaremos o EXÉRCITO DE TERRACOTA com seus 
milhares de guerreiros de argila de tamanho natural que 
foram encontrados debaixo da terra. Retornaremos a XIAN, 
visitaremos o PAGODE PEQUENA DO GANSO e assistiremos 
ao breve curso de caligrafia chinesa. Posteriormente passa-
remos pelo centro amuralhado, atravessaremos seu bairro 
muçulmano e entraremos na mesquita, poderemos observar 
as múltiplas culturas e religiões que deixaram seus vestígios 
neste país. Também visitaremos, ingresso incluído, a TORRE 
DO TAMBOR, onde poderemos contemplar um breve espetá-
culo de instrumentos tradicionais (não sempre garantido).
Tempo livre.-

10 TER. Xian -Lingfen - Mansão clã Wang- Pingyao.-
Sairemos de Xian em um moderníssimo trem de alta veloci-
dade, em menos de três horas chegaremos a Linfen, onde nos 
dirigimos em nosso ônibus para aMANSÃO DO CLÃ WANG, 
construída entre os séculos XVII e XIX pela abastada família. 
Almoço incluído. Continuaremos rumo a PINGYAO, a cidade 
histórica mais bem conservada da China com 4000 edifícios 
antigos, declarada patrimônio da humanidade, desfrutare-
mos desta encantadora cidade tradicional. Ingresso incluído 
que permite o acesso a todos os templos, mansões e mura-
lha da cidade.  

11 QUA. Pingyao- Wutai.-
Viajaremos rumo a um dos lugares espirituais mais emocio-
nantes da China: a MONTANHA WUTAI, neste lugar, entre 
montanhas verdes e bosques, está localizado um dos centros 
do budismo lamaísta, mais de 40 mosteiros antigos (e um 
número similar de mosteiros construídos nos últimos anos) 
albergam uma numerosa comunidade de monges. 
Visitaremos com nosso guia o Templo Nanshan, posterior-
mente reservaremos tempo livre para que você possa procu-
rar templos menos visitados onde poderá, com respeito, 
observar os monges. Jantar incluido. 

12 QUI. Wutai- Yanmenguan- Yingxian- Templo de 
Suspensão - Datong.-

Seguindo por uma estrada de grande beleza paisagística, 
situada entre montanhas, iremos a YANGMENGUAN  não 
muito longe dos limites da Mongólia, em um passo de mon-
tanha, aqui conheceremos uma parte da GRANDE MURALHA, 
poderemos caminhar com tranquilidade uma vez que é uma 
região com um número muito limitado de turistas. Depois 
disso viajaremos para YINGXIAN, tranquila poblaçao onde 
destaca sua pagode de madeira. Almoço incluido.  
Sairemos  para o TEMPLO DE SUSPENSÃO ou Templo 
Xuancong, localizado num enorme precipic¡o que inclui ele-
mentos budistas, taoistas e confucianos. Iremos para 
DATONG. Esta cidade conta com murahlas impressionantes 
e todo o seu centro histórico foi reconstuído.  

13 SEX. Datong- Yungang- Jiming Post- Pequim.-
Nas imediações de DATONG conheceremos as GRUTAS DE 
YUNGANG, o recinto mais impressionante de arte em grutas 
da China, com mais de 51 000 estátuas em suas 252 grutas 
escavadas no século V. Visitaremos  logo JIMING POST, 
pequeno vilarejo tradicional chinês que conserva uma vida 
agradável e provinciana, criado como parada de descanso 
para os correios que eram enviados pelo imperador, protegi-
do por potentes muralhas. Continuaremos rumo a PEQUIM.  
Chegada prevista para a metade da tarde.Fim dos nossos 
serviços. Verifique a hora de seu voo para saber se vai preci-
sar de uma noite adicional. Translado de saída para o aero-
porto não incluído; nosso guia lhe irá assessorar sobre o 
melhor transporte público para seu deslocamento. 

OPÇÃO 1
ID:  22549  

OPÇÃO 2
ID:  22463  

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1223 1574 2574 3170
T. Med $ 1223 1574 2574 3170
T.Baixa $ 1202 1553 2532 3128

Abr.22: 03, 10, 17, 24
Mai.22: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.22: 05, 12, 19, 26
Jul.22: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.22: 07, 14, 21, 28
Set.22: 04, 11, 18, 25

Out.22: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.22: 06, 20
Dez.22: 04, 18
Jan.23: 01, 15, 29
Fev.23: 12, 26
Mar.23: 12, 26

Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir 
o passaporte do passageiro no momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espanhol/
inglês. De acordo com número total de viajantes inscritos 
será realizado em um ou dois idiomas (sempre em espanhol, 
em ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: É política geral nos hotéis que lhe possam solicitar 
um depósito em dinheiro ou uma cópia de seu cartão de 
crédito na hora de realizar seu check-in. Este depósito pode-
rá ser recuperado no dia de saída caso você não tenha efe-
tuado nenhuma despesa no hotel. 
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de 
férias, festejos ou feriados nacionais em China (Día Nacional 
de 01 a 07 de Outubro, Ano Novo Chinês de 12 Fevereiro 
2021), pode ocorrer um maior atraso nas visitas programa-
das devido ao trânsito mais lento nas estradas e o alto 
volume de pessoas que visitam os monumentos. 
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de trem de 
Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o número máxi-
mo de bagagem autorizada por passageiro: uma mala por 
pessoa e um bolso de mão. Caso a totalidade da bagagem 
não caiba nos bagageiros do ônibus, ou tren nosso guia 
poderá enviar através do serviço de pacotes expresso a 
bagagem dos passageiros que levem consigo mais quanti-
dade do que a autorizada. As despesas decorrentes de tais 
envios deverão ser pagas pelos viajantes portadores do 
referido excesso.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das 
pessoas que viajam em nossos grupos dificultam a satisfa-
ção de todos bem como suas preferências. Europamundo 
oferece aos nossos clientes a oportunidade de saborear a 
comida local no destino visitado, no entanto, outras refei-
ções são de cozinha internacional. Você poderá encontrar a 
lista de restaurantes e o tipo de cardápio de cada turnê no 
site "Minha Viagem".

NOTAS IMPORTANTES

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia 

falando espanhol, seguro básico de viagem e café da 
manhã tipo buffet.

• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Grande Muralha China seção Mutianyu em 

Pequim, Triciclo pelos bairros tradicionais em Pequim.
• Barco: Passeio de barco em Tongli.
• Visita Panorâmica em: Pequim, Xangai.
• Traslado Noturno: Rua Wangfujing.
• Entradas: Grande Muralha China Mutianyu, Templo do 

Céu, massagem dos pés, aula de Taichi em Pequim, Cidade 
Proibida, Parque Jingshan, Palácio de Verão em Pequim, 
Mausoleu de Sun Yatsen e Templo Lingu em Nanjing, 
Jardim do Humilde administrador em Suzhou, Jardim 
Yuyuan, demostração da Cerimônia do Chá em Xangai.

• Funicular: Grande Muralha China em Pequim.
• Trem Alta Velocidade: Pequim -Nanjing.
• 05 Almoços ou Jantares Incluidos em: Pequim, Pequim, 

Pequim, Suzhou, Xangai.
• 
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Barco: Passeio de barco em Longmen.
• Visita Panorâmica em: Xian.
• Traslado Noturno: Cidade Velha em Luoyang.
• Entradas: Templo budista do Cavalo Branco em Luoyang, 

Grutas budistas em Longmen, Templo Baoulon, Museu 
Guo em Sanmexia, Museu do Exercito de Terracota, 
pequena pagode do ganso,curso de caligrafia chinesa e 
breve espetáculo de instrumentos tradicionais na Torre 
do Tambor (não sempre garantido) em Xian, Mansão do 
Clã Wang, Templos, mansões e muralha em Ping Yao, 
Templo Nanshan em Wutai, Grande Muralha em 
Yanmenguan, Templo de Suspensão, Grutas de Yungang 
em Datong, Vilarejo tradicional chinês em Jiming Post.

• Trem Alta Velocidade: Xangai - Luoyang, Xian - Lingfen.
• 05 Almoços ou Jantares Incluidos em: Luoyang, Sanmexia, 

Mansão Clã Wang, Wutai, Yinkxian.
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Pequimdatong

PINGYAO

2

wutai

xian

1

1

2

1

Linfen

01 SEX. Pequim.-
Bem-vindos à China. Translado ao hotel.
No início da noite, para começar a conhecer a cidade, 
faremos um translado na famosa rua Wangfujing cheia 
de lojas, vida, atividade, e restaurantes. Jantar incluido. 
Regresso ao hotel.  

02 SAB. Pequim.-
Neste dia visitaremos: O Palácio Imperial, conhecido 
como “a Cidade Proibida”, um dos patrimônios mundiais. 
Também teremos a oportunidade de conhecer o Parque 
Jingshan, onde fica a Colina do Carvão, um dos melhores 
jardins imperiais conservados em Pequim. Podemos subir 
até o topo da colina de ter as melhores vistas (se o dia é 
claro), na cidade proibida. Vale a pena o esforço. 
Continuamos a Praça Tian An Men, uma das maiores do 
mundo, e de fora poderemos apreciar o Grande Teatro 
Nacional, teatro da ópera de Pequim. Almoço incluído. À 
tarde, visita ao Palácio de Verão, que era um jardim de 
verão para os da casa imperial da Dinastia Qing. 
Incluímos uma excursão em triciclo (bicicleta típica de 
três rodas) pelos bairros tradicionais de Pequim, conheci-
dos como Hutong. Nesta região poderemos ver o estilo 
tão característico de vida dos residentes destes bairros 
populares, visitar comércios típicos e, inclusive, visitar 
uma casa tradicional de um hutong, um Siheyuan, com 
todos os seus recintos ao redor de um pátio. Retorno ao 
hotel.

03 DOM. Pequim- Xian.-
Excursão à Grande Muralha (seção Mutianyu), espetacu-
lar e grandiosa obra arquitetônica, cuja história abrange 
mais de 2.000 anos. Incluímos o funicular para a subida e 
a descida da Grande Muralha.  Retorno a Pequim e trans-
lado à estação de trem, onde tomaremos um dos moder-
níssimos trens de alta velocidade da China. A 300 km/
hora, em aproximadamente 5 horas faremos os quase 
1100 km que separam as duas cidades.  XIAN –Chegada 
prevista para o final da tarde, translado ao hotel.

04 SEG. Xian.-
Nesta fascinante cidade começava a rota da seda. Logo 
cedo visitaremos o EXÉRCITO DE TERRACOTA com seus 
milhares de guerreiros de argila de tamanho natural que 
foram encontrados debaixo da terra. Retornaremos a 
XIAN, visitaremos o PAGODE PEQUENA DO GANSO e assis-
tiremos ao breve curso de caligrafia chinesa. 
Posteriormente passaremos pelo centro amuralhado, 
atravessaremos seu bairro muçulmano e entraremos na 
mesquita, poderemos observar as múltiplas culturas e 
religiões que deixaram seus vestígios neste país. Também 
visitaremos, ingresso incluído, a TORRE DO TAMBOR, onde 
poderemos contemplar um breve espetáculo de instru-
mentos tradicionais (não sempre garantido).Tempo livre.-

05 TER. Xian -Lingfen - Mansão clã Wang- Pingyao.-
Sairemos de Xian em um moderníssimo trem de alta 
velocidade, em menos de três horas chegaremos a 
Linfen, onde nos dirigimos em nosso ônibus para aMAN-
SÃO DO CLÃ WANG, construída entre os séculos XVII e XIX 
pela abastada família. Almoço incluído. Continuaremos 
rumo a PINGYAO, a cidade histórica mais bem conserva-
da da China com 4000 edifícios antigos, declarada patri-
mônio da humanidade, desfrutaremos desta encantado-
ra cidade tradicional. Ingresso incluído que permite o 
acesso a todos os templos, mansões e muralha da cida-
de.  

06 QUA. Pingyao- Wutai.-
Viajaremos rumo a um dos lugares espirituais mais emo-
cionantes da China: a MONTANHA WUTAI, neste lugar, 
entre montanhas verdes e bosques, está localizado um dos 
centros do budismo lamaísta, mais de 40 mosteiros anti-
gos (e um número similar de mosteiros construídos nos 
últimos anos) albergam uma numerosa comunidade de 
monges. Visitaremos com nosso guia o Templo Nanshan, 
posteriormente reservaremos tempo livre para que você 
possa procurar templos menos visitados onde poderá, 
com respeito, observar os monges. Jantar incluido. 

07 QUI. Wutai- Yanmenguan- Yingxian- Templo de 
Suspensão - Datong.-

Seguindo por uma estrada de grande beleza paisagística, 
situada entre montanhas, iremos a YANGMENGUAN  não 
muito longe dos limites da Mongólia, em um passo de 
montanha, aqui conheceremos uma parte da GRANDE 
MURALHA, poderemos caminhar com tranquilidade uma 
vez que é uma região com um número muito limitado de 
turistas. Depois disso viajaremos para YINGXIAN, tran-
quila poblaçao onde destaca sua pagode de madeira. 
Almoço incluido.  
Sairemos  para o TEMPLO DE SUSPENSÃO ou Templo 
Xuancong, localizado num enorme precipic¡o que inclui 
elementos budistas, taoistas e confucianos. Iremos para 
DATONG. Esta cidade conta com murahlas impressio-
nantes e todo o seu centro histórico foi reconstuído.  

08 SEX. Datong- Yungang- Jiming Post- Pequim.-
Nas imediações de DATONG conheceremos as GRUTAS DE 
YUNGANG, o recinto mais impressionante de arte em 
grutas da China, com mais de 51 000 estátuas em suas 
252 grutas escavadas no século V. Visitaremos  logo 
JIMING POST, pequeno vilarejo tradicional chinês que 
conserva uma vida agradável e provinciana, criado 
como parada de descanso para os correios que eram 
enviados pelo imperador, protegido por potentes mura-
lhas. Continuaremos rumo a PEQUIM.  Chegada prevista 
para a metade da tarde. 

China Autêntica

DESDE 1457E- DÍAS 8

PREÇOS POR PESSOA
ID:22447  DBL INDIV
T.Alt € 1489 2032
T. Med € 1489 2032
T.Baixa € 1457 2000

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte 
final do folheto e na sua página web "Minha Viagem".

Pequim
Fotografía: Rene Acosta

DATAS DE SAÍDA
Abr.22: 01, 08, 15, 22, 29
Mai.22: 06, 13, 20, 27
Jun.22: 03, 10, 17, 24
Jul.22: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.22: 05, 12, 19, 26
Set.22: 02, 09, 16, 23, 30

Out.22: 07, 14, 21, 28
Nov.22: 04, 11, 18, 25
Dez.22: 09, 23
Jan.23: 06, 20
Fev.23: 03, 17
Mar.23: 03, 17, 31

Para confirmação de todos os serviços é necessário 
incluir o passaporte do passageiro no momento da 
venda.

Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espa-
nhol/inglês. De acordo com número total de viajantes 
inscritos será realizado em um ou dois idiomas (sempre 
em espanhol, em ocasiões também em inglês).

HOTÉIS: É política geral nos hotéis que lhe possam solici-
tar um depósito em dinheiro ou uma cópia de seu cartão 
de crédito na hora de realizar seu check-in. Este depósito 
poderá ser recuperado no dia de saída caso você não 
tenha efetuado nenhuma despesa no hotel. 

ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de 
férias, festejos ou feriados nacionais em China (Día 
Nacional de 01 a 07 de Outubro, Ano Novo Chinês de 12 
Fevereiro 2021), pode ocorrer um maior atraso nas visitas 
programadas devido ao trânsito mais lento nas estradas e 
o alto volume de pessoas que visitam os monumentos. 

BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de trem 
de Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o número 
máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma 
mala por pessoa e um bolso de mão. Caso a totalidade da 
bagagem não caiba nos bagageiros do ônibus, ou tren 
nosso guia poderá enviar através do serviço de pacotes 
expresso a bagagem dos passageiros que levem consigo 
mais quantidade do que a autorizada. As despesas decor-
rentes de tais envios deverão ser pagas pelos viajantes 
portadores do referido excesso.

REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das 
pessoas que viajam em nossos grupos dificultam a satis-
fação de todos bem como suas preferências. Europamundo 
oferece aos nossos clientes a oportunidade de saborear a 
comida local no destino visitado, no entanto, outras refei-
ções são de cozinha internacional. Você poderá encontrar 
a lista de restaurantes e o tipo de cardápio de cada turnê 
no site "Minha Viagem".

NOTAS IMPORTANTES

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus 

guia falando espanhol, seguro básico de viagem e café 
da manhã tipo buffet.

• Inclui traslado de chegada 
• Excursão: Triciclo pelos bairros tradicionais em 

Pequim, Grande Muralha China seção Mutianyu em 
Pequim.

• Visita Panorâmica em: Pequim, Xian.
• Traslado Noturno: Rua Wangfujing em Pequim.
• Entradas: Cidade Proibida, Parque Jingshan, Palácio 

de Verão em Pequim, Grande Muralha China Mutianyu 
em Pequim, Museu do Exercito de Terracota, pequena 
pagode do ganso,curso de caligrafia chinesa e breve 
espetáculo de instrumentos tradicionais na Torre do 
Tambor (não sempre garantido) em Xian, Mansão do 
Clã Wang, Templos, mansões e muralha em Ping Yao, 
Templo Nanshan em Wutai, Grande Muralha em 
Yanmenguan, Templo de Suspensão, Grutas de 
Yungang em Datong, Vilarejo tradicional chinês em 
Jiming Post.

• Funicular: Grande Muralha China em Pequim.
• Trem Alta Velocidade: Pequim - Xian, Xian - Lingfen.
• 05 Almoços ou Jantares Incluidos em: Pequim, Pequim, 

Mansão Clã Wang, Wutai, Yinkxian.

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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DESDE 1691€-DÍAS 9/12
DATAS DE SAÍDA

PREÇOS POR PESSOA

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte final 
do folheto e na sua página web "Minha Viagem".

China Clássica Express Opção 1

China Clássica Opção 2

(Opç. 1) China Clássica Express
01 QUI. Xangai.-
Bem-vindo à China. Translado  para o hotel. Bem-vindo ao 
XANGAI, uma cidade cosmopolita com mais de 15 milhões de 
habitantes, o maior porto comercial e a metrópole mais 
internacional da China.

02 SEX. Xangai.-
De manhã faremos uma visita a esta impressionante cidade, 
atravessaremos a zona financeira de Pudong com seus arra-
nha-céus. Faremos a travessia de ferry-boat pelo rio de 
Xangai onde desfrutaremos de uma excelente vista para as 
duas partes da cidade.Pasaremos pelas ruas da Cidade Velha 
e o Jardím Yuyuan, espectacular jardim privado onde foi 
possivel combinar a frondosa vegetaçao com os ancestrais 
pavilhoes, pedras e cristalinas aguas. Apreciaremos uma 
demostração da Cerimônia do Chá, bebida que desempenha 
um papel cultural importantíssimo na China. Atravesaremos 
umo dos bairros   mais conhecidos da capital, Xintiandi. 
Almoço incluido. Seguiremos no Bairro de Tianzifang, a anti-
ga area residencial de imfluencia francesa com suas tradi-
cionais estreitas e labirinticas ruas cheias de pequenhas lojas 
e galerias de arte . Finalizamos  a visita  pelo malecom, 
conhecido como Bund com seus antigos edifícios que nos 
recorda a influência comercial europeia. 

03 SAB. Xangai- Luoyang.-
Depois do café do manhã translado à estação. Sairemos cedo 
para tomar o trem de alta velocidade  (saída prevista do 
trem as 7.17 hrs.). Em pouco mais de 5 horas nosso trem faz 
quase 1.000 km, ou seja, a distância que separa a cidade de 
Xangai da cidade de Luoyang. Chegada  à estação de 
LUOYANG. Almoço incluido.  Conheceremos as impressionan-
tes grutas budistas de LONGMEN, ao logo de mais de um 
quilômetro, nas paredes rochosas do rio foram esculpidas 
mais de 100.000 imagens de Buda. Faremos um passeio de 
barco. Depois translado à cidade velha, adentraremos por 
sua impressionante muralha onde poderemos desfrutar da 
grande atividade tradicional e suas iluminadas ruas.  

04 DOM. Luoyang- Templo do Cavalo Branco- Sanmexia - 
Xian.-

Logo cedo, nos arredores de Luoyang, visitaremos o TEMPLO 
BUDISTA DO CAVALO BRANCO, extenso mosteiro e lugar de 
estudos ao qual chegam budistas de todos os países do 
mundo. Continuaremos nosso trajeto para SANMENXIA, 
nesta histórica cidade veremos o rio Amarelo, conheceremos 
o Templo Baoulon com seu alto pagode e visitaremos um dos 
melhores museus da China: o Museu Guo com os carros fune-
rários do antigo estado de Guo. Almoço incluído. 
Continuaremos em direção a leste, passaremos ao pé do 
Monte Hua, montanha sagrada. XIAN, chegada prevista para 
o final da tarde.

05 SEG. Xian.-
Nesta fascinante cidade começava a rota da seda. Logo cedo 
visitaremos o EXÉRCITO DE TERRACOTA com seus milhares de 
guerreiros de argila de tamanho natural que foram encontra-
dos debaixo da terra. Retornaremos a XIAN, visitaremos o 
PAGODE PEQUENA DO GANSO e assistiremos ao breve curso 
de caligrafia chinesa. Posteriormente passaremos pelo centro 
amuralhado, atravessaremos seu bairro muçulmano e entra-
remos na mesquita, poderemos observar as múltiplas culturas 
e religiões que deixaram seus vestígios neste país. Também 
visitaremos, ingresso incluído, a TORRE DO TAMBOR, onde 
poderemos contemplar um breve espetáculo de instrumentos 
tradicionais (não sempre garantido).Tempo livre.-

06 TER. Xian - Pequim.-
Sairemos cedo de Xian em um moderníssimo trem de alta 
velocidade rumo à cidade de PEQUIM. Chegada, translado 
ao hotel e alojamento. 

No final da tarde, teremos o primeiro contato com esta 
impressionante cidade. Incluímos um translado à famosa 
rua de Wangfujing. Essa rua é uma artéria comercial, desti-
nada a pedestres, repleta de vida com muitas lojas e restau-
rantes. Jantar incluído. Posteriormente, retorno ao hotel.

07 QUA. Pequim.-
Neste dia visitaremos: O Palácio Imperial, conhecido como 
“a Cidade Proibida”, um dos patrimônios mundiais. Também 
teremos a oportunidade de conhecer o Parque Jingshan, 
onde fica a Colina do Carvão, um dos melhores jardins impe-
riais conservados em Pequim. Podemos subir até o topo da 
colina de ter as melhores vistas (se o dia é claro), na cidade 
proibida. Vale a pena o esforço. Continuamos a Praça Tian An 
Men, uma das maiores do mundo, e de fora poderemos apre-
ciar o Grande Teatro Nacional, teatro da ópera de Pequim. 
Almoço incluído. À tarde, visita ao Palácio de Verão, que era 
um jardim de verão para os da casa imperial da Dinastia 
Qing. Incluímos uma excursão em triciclo (bicicleta típica de 
três rodas) pelos bairros tradicionais de Pequim, conhecidos 
como Hutong. Nesta região poderemos ver o estilo tão 
característico de vida dos residentes destes bairros popula-
res, visitar comércios típicos e, inclusive, visitar uma casa 
tradicional de um hutong, um Siheyuan, com todos os seus 
recintos ao redor de um pátio. Retorno ao hotel.

08 QUI. Pequim.-
Excursão A Grande Muralha (seção Mutianyu), espetacular e 
grandiosa obra arquitetônica, sua história abrange mais de 
2.000 anos. Subiremos e desceremos de funicular para visi-

tar A Grande Muralha. Retorno à cidade. Almoço incluído de 
pato laqueado. A seguir, percurso pelo Templo do Céu, o 
maior grupo de templos da China e uma das construções 
mais originais e impressionantes de Pequim. Relaxaremos 
desfrutando de uma massagem nos pés. Também recebere-
mos uma aula de Taichi. Posteriormente, retorno ao hotel e 
alojamento.

09 SEX. Pequim.-
Após do café da manha, fim de nossos serviços.

(OPC. 2) CHINA CLÁSICA
DIAS 1 - 5 COMO EM OPC. 1
06 TER. Xian -Lingfen - Mansão clã Wang- Pingyao.-
Sairemos de Xian em um moderníssimo trem de alta veloci-
dade, em menos de três horas chegaremos a Linfen, onde nos 
dirigimos em nosso ônibus para aMANSÃO DO CLÃ WANG, 
construída entre os séculos XVII e XIX pela abastada família. 
Almoço incluído. Continuaremos rumo a PINGYAO, a cidade 
histórica mais bem conservada da China com 4000 edifícios 
antigos, declarada patrimônio da humanidade, desfrutare-
mos desta encantadora cidade tradicional. Ingresso incluído 
que permite o acesso a todos os templos, mansões e muralha 
da cidade.  

07 QUA. Pingyao- Wutai.-
Viajaremos rumo a um dos lugares espirituais mais emocio-
nantes da China: a MONTANHA WUTAI, neste lugar, entre 
montanhas verdes e bosques, está localizado um dos centros 
do budismo lamaísta, mais de 40 mosteiros antigos (e um 
número similar de mosteiros construídos nos últimos anos) 
albergam uma numerosa comunidade de monges. 
Visitaremos com nosso guia o Templo Nanshan, posterior-
mente reservaremos tempo livre para que você possa procu-
rar templos menos visitados onde poderá, com respeito, 
observar os monges. Jantar incluido. 

08 QUI. Wutai- Yanmenguan- Yingxian- Templo de 
Suspensão - Datong.-

Seguindo por uma estrada de grande beleza paisagística, 
situada entre montanhas, iremos a YANGMENGUAN  não 
muito longe dos limites da Mongólia, em um passo de monta-
nha, aqui conheceremos uma parte da GRANDE MURALHA, 
poderemos caminhar com tranquilidade uma vez que é uma 
região com um número muito limitado de turistas. Depois 
disso viajaremos para YINGXIAN, tranquila poblaçao onde 
destaca sua pagode de madeira. Almoço incluido.  
Sairemos  para o TEMPLO DE SUSPENSÃO ou Templo 
Xuancong, localizado num enorme precipic¡o que inclui ele-
mentos budistas, taoistas e confucianos. Iremos para 
DATONG. Esta cidade conta com murahlas impressionantes e 
todo o seu centro histórico foi reconstuído.  

09 SEX. Datong- Yungang- Jiming Post- Pequim.-
Nas imediações de DATONG conheceremos as GRUTAS DE 
YUNGANG, o recinto mais impressionante de arte em grutas 
da China, com mais de 51 000 estátuas em suas 252 grutas 
escavadas no século V. Visitaremos  logo JIMING POST, 
pequeno vilarejo tradicional chinês que conserva uma vida 
agradável e provinciana, criado como parada de descanso 
para os correios que eram enviados pelo imperador, protegi-
do por potentes muralhas. Continuaremos rumo a PEQUIM.  
Chegada prevista para a metade da tarde.

10 SAB. Pequim.-
Neste dia visitaremos: O Palácio Imperial, conhecido como 
“a Cidade Proibida”, um dos patrimônios mundiais. Também 
teremos a oportunidade de conhecer o Parque Jingshan, 
onde fica a Colina do Carvão, um dos melhores jardins impe-
riais conservados em Pequim. Podemos subir até o topo da 
colina de ter as melhores vistas (se o dia é claro), na cidade 
proibida. Vale a pena o esforço. Continuamos a Praça Tian An 
Men, uma das maiores do mundo, e de fora poderemos apre-
ciar o Grande Teatro Nacional, teatro da ópera de Pequim. 
Almoço incluído. À tarde, visita ao Palácio de Verão, que era 
um jardim de verão para os da casa imperial da Dinastia 
Qing. Incluímos uma excursão em triciclo (bicicleta típica de 
três rodas) pelos bairros tradicionais de Pequim, conhecidos 
como Hutong. Nesta região poderemos ver o estilo tão 
característico de vida dos residentes destes bairros popula-
res, visitar comércios típicos e, inclusive, visitar uma casa 
tradicional de um hutong, um Siheyuan, com todos os seus 
recintos ao redor de um pátio. Retorno ao hotel.

11 DOM. Pequim.-
Excursão à Grande Muralha (seção Mutianyu), espetacular e 
grandiosa obra arquitetônica, cuja história abrange mais de 
2.000 anos. Incluímos o funicular para a subida e a descida 
da Grande Muralha.  Ao retornar a Pequim pararemos no 
distrito 798 com sua arte contemporânea localizada em uma 
antiga fábrica militar. Hoje visitaremos tambem o TEMPLO 
DO CEU, um dos maiores complexos sacros do país, declara-
do patrimônio da humanidade.  Depois conheceremos a 
medicina tradicional chinesa, que desde há séculos se apoia 
na teoria de que a nossa saúde está relacionada com a saúde 
dos pés. Vamos descontrair-nos com uma massagem nos 
pés. Vocè receberá tambén uma aula de Taichi. A seguir, 
regresso ao hotel e nos despedimos de Pequim com un jantar 
de pato lacado incluído.  

12 SEG. Pequim.-
Após do café da manha, fim de nossos serviços.

OPÇÃO 1
ID:  22449  

OPÇÃO 2
ID:  22448  

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1713 2202 2165 2729
T. Med $ 1713 2202 2165 2729

T.Baixa $ 1691 2180 2122 2686

Novidade

Abr.22: 07, 14, 21, 28
Mai.22: 05, 12, 19, 26
Jun.22: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.22: 07, 14, 21, 28
Ago.22: 04, 11, 18, 25
Set.22: 01, 08, 15, 22, 29

Out.22: 06, 13, 20, 27
Nov.22: 03, 10, 17, 24
Dez.22: 08, 22
Jan.23: 05, 19
Fev.23: 02, 16
Mar.23: 02, 16, 30

Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir 
o passaporte do passageiro no momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espa-
nhol/inglês. De acordo com número total de viajantes 
inscritos será realizado em um ou dois idiomas (sempre 
em espanhol, em ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: É política geral nos hotéis que lhe possam solici-
tar um depósito em dinheiro ou uma cópia de seu cartão 
de crédito na hora de realizar seu check-in. Este depósito 
poderá ser recuperado no dia de saída caso você não 
tenha efetuado nenhuma despesa no hotel. 
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de 
férias, festejos ou feriados nacionais em China (Día 
Nacional de 01 a 07 de Outubro, Ano Novo Chinês de 12 
Fevereiro 2021), pode ocorrer um maior atraso nas visitas 
programadas devido ao trânsito mais lento nas estradas e 
o alto volume de pessoas que visitam os monumentos. 
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de trem 
de Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o número 
máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma 
mala por pessoa e um bolso de mão. Caso a totalidade da 
bagagem não caiba nos bagageiros do ônibus, ou tren 
nosso guia poderá enviar através do serviço de pacotes 
expresso a bagagem dos passageiros que levem consigo 
mais quantidade do que a autorizada. As despesas decor-
rentes de tais envios deverão ser pagas pelos viajantes 
portadores do referido excesso.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das 
pessoas que viajam em nossos grupos dificultam a satis-
fação de todos bem como suas preferências. Europamundo 
oferece aos nossos clientes a oportunidade de saborear a 
comida local no destino visitado, no entanto, outras refei-
ções são de cozinha internacional. Você poderá encontrar 
a lista de restaurantes e o tipo de cardápio de cada turnê 
no site "Minha Viagem".

NOTAS IMPORTANTES

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia 

falando espanhol, seguro básico de viagem e café da 
manhã tipo buffet.

• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Triciclo pelos bairros tradicionais em Pequim, 

Grande Muralha China secão Mutianyu em Pequim.
• Barco: Passeio de barco em Longmen.
• Visita Panorâmica em: Xangai, Xian, Pequim.
• Traslado Noturno: Cidade Velha em Luoyang, Rua 

Wangfujing em Pequim.
• Entradas: Jardim Yuyuan, demostração da Cerimônia do 

Chá em Xangai, Templo budista do Cavalo Branco em 
Luoyang, Grutas budistas em Longmen, Templo Baoulon, 
Museu Guo em Sanmexia, Museu do Exercito de 
Terracota, pequena pagode do ganso,curso de caligrafia 
chinesa e breve espetáculo de instrumentos tradicionais 
na Torre do Tambor (não sempre garantido) em Xian, 
Cidade Proibida, Parque Jingshan, Palácio de Verão em 
Pequim, Grande Muralha China Mutianyu, Templo do Céu, 
massagem dos pés, aula de Taichi em Pequim.

• Funicular: Grande Muralha China em Pequim.
• Trem Alta Velocidade: Xangai – Luoyang, Xian - Pequim.
• 06 Almoços ou Jantares incluidos em: Xangai, Luoyang, 

Sanmexia, Pequim, Pequim, Pequim

• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Excursão: Triciclo pelos bairros tradicionais em Pequim, 

Grande Muralha China secão Mutianyu, massagem nos 
pés, aula de Taichi em Pequim.

• Visita Panorâmica em: Pequim.
• Traslado Noturno: Rua Wangfujing em Pequim.
• Entradas: Mansão do Clã Wang, Templos, mansões e 

muralha em Ping Yao, Templo Nanshan em Wutai, Grande 
Muralha em Yanmenguan, Templo de Suspensão, Grutas 
de Yungang em Datong, Vilarejo tradicional chinês em 
Jiming Post, Cidade Proibida, Parque Jingshan, Palácio 
de Verão, Grande Muralha China Mutianyu, Templo do 
Céu, massagem dos pés, aula de Taichi em Pequim.

• Funicular: Grande Muralha China em Pequim.
• Trem Alta Velocidade: Xian - Lingfen.
• 05 Almoços ou Jantares incluidos em: Mansão Clã Wang, 

Wutai, Yingxian, Pequim, Pequim

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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Pequim
datong

Luoyang

PINGYAO

2

Xangai

wutai

xian

1

1

1

Lingfen

12
2
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PREÇOS POR PESSOA
OPÇÃO 1
ID: 22461  

OPÇÃO 2
ID: 22460  

OPÇÃO 3
ID: 22462  

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1681 2138 1851 2308 2378 2974
T. Med $ 1681 2138 1851 2308 2378 2974

T. Baja $ 1681 2138 1824 2281 2330 2926

NovidadeNovidade
China Express - Fim Xian Opção 1

China Mágica Opção 3

China Express - Fim Pequim Opção 2

(Opç. 1) China Express - Fim Xian
01 TER. Pequim.-
Bem-vindos à China. Translado ao hotel.
No início da noite, para começar a conhecer a cidade, 
faremos um translado na famosa rua Wangfujing cheia 
de lojas, vida, atividade, e restaurantes. Jantar incluido. 
Regresso ao hotel.  

02 QUA. Pequim.-
Neste dia visitaremos: O Palácio Imperial, conhecido 
como “a Cidade Proibida”, um dos patrimônios mundiais. 
Também teremos a oportunidade de conhecer o Parque 
Jingshan, onde fica a Colina do Carvão, um dos melhores 
jardins imperiais conservados em Pequim. Podemos subir 
até o topo da colina de ter as melhores vistas (se o dia é 
claro), na cidade proibida. Vale a pena o esforço. 
Continuamos a Praça Tian An Men, uma das maiores do 
mundo, e de fora poderemos apreciar o Grande Teatro 
Nacional, teatro da ópera de Pequim. Almoço incluído. À 
tarde, visita ao Palácio de Verão, que era um jardim de 
verão para os da casa imperial da Dinastia Qing. Incluímos 
uma excursão em triciclo (bicicleta típica de três rodas) 
pelos bairros tradicionais de Pequim, conhecidos como 
Hutong. Nesta região poderemos ver o estilo tão caracte-
rístico de vida dos residentes destes bairros populares, 
visitar comércios típicos e, inclusive, visitar uma casa 
tradicional de um hutong, um Siheyuan, com todos os seus 
recintos ao redor de um pátio. Retorno ao hotel.

03 QUI. Pequim - Xangai.-
Excursão A Grande Muralha (seção Mutianyu), espetacu-
lar e grandiosa obra arquitetônica, sua história abrange 
mais de 2.000 anos. Subiremos e desceremos de funicu-
lar para visitar A Grande Muralha. Vamos nos despedir de 
Pequim com um almoço incluído de pato laqueado. 
Translado à estação para tomar o trem de Alta Velocidade 
com destino a XANGAI. Chegada, translado ao hotel e 
alojamento.

04 SEX. Xangai.-
De manhã faremos uma visita a esta impressionante 
cidade, atravessaremos a zona financeira de Pudong 
com seus arranha-céus. Faremos a travessia de ferry-
-boat pelo rio de Xangai onde desfrutaremos de uma 
excelente vista para as duas partes da cidade.Pasaremos 
pelas ruas da Cidade Velha e o Jardím Yuyuan, especta-
cular jardim privado onde foi possivel combinar a fron-
dosa vegetaçao com os ancestrais pavilhoes, pedras e 
cristalinas aguas. Apreciaremos uma demostração da 
Cerimônia do Chá, bebida que desempenha um papel 
cultural importantíssimo na China. Atravesaremos umo 
dos bairros   mais conhecidos da capital, Xintiandi. 
Almoço incluido. Seguiremos no Bairro de Tianzifang, a 
antiga area residencial de imfluencia francesa com suas 
tradicionais estreitas e labirinticas ruas cheias de peque-
nhas lojas e galerias de arte . Finalizamos  a visita  pelo 
malecom, conhecido como Bund com seus antigos edifí-
cios que nos recorda a influência comercial europeia. 

05 SAB. Xangai- Luoyang.-
Depois do café do manhã translado à estação. Sairemos 
cedo para tomar o trem de alta velocidade  (saída pre-
vista do trem as 7.17 hrs.). Em pouco mais de 5 horas nosso 
trem faz quase 1.000 km, ou seja, a distância que separa 
a cidade de Xangai da cidade de Luoyang. Chegada  à 
estação de LUOYANG. Almoço incluido.  Conheceremos as 
impressionantes grutas budistas de LONGMEN, ao logo 
de mais de um quilômetro, nas paredes rochosas do rio 
foram esculpidas mais de 100.000 imagens de Buda. 
Faremos um passeio de barco. Depois translado à cidade 
velha, adentraremos por sua impressionante muralha 
onde poderemos desfrutar da grande atividade tradicio-
nal e suas iluminadas ruas.  

06 DOM. Luoyang- Templo do Cavalo Branco- 
Sanmexia - Xian.-

Logo cedo, nos arredores de Luoyang, visitaremos o 
TEMPLO BUDISTA DO CAVALO BRANCO, extenso mosteiro 
e lugar de estudos ao qual chegam budistas de todos os 
países do mundo. Continuaremos nosso trajeto para 
SANMENXIA, nesta histórica cidade veremos o rio 
Amarelo, conheceremos o Templo Baoulon com seu alto 
pagode e visitaremos um dos melhores museus da China: 
o Museu Guo com os carros funerários do antigo estado 

de Guo. Almoço incluído. Continuaremos em direção a 
leste, passaremos ao pé do Monte Hua, montanha sagra-
da. XIAN, chegada prevista para o final da tarde.

07 SEG. Xian.-
Nesta fascinante cidade começava a rota da seda. Logo 
cedo visitaremos o EXÉRCITO DE TERRACOTA com seus 
milhares de guerreiros de argila de tamanho natural que 
foram encontrados debaixo da terra. Retornaremos a 
XIAN, visitaremos o PAGODE PEQUENA DO GANSO e assis-
tiremos ao breve curso de caligrafia chinesa. 
Posteriormente passaremos pelo centro amuralhado, 
atravessaremos seu bairro muçulmano e entraremos na 
mesquita, poderemos observar as múltiplas culturas e 
religiões que deixaram seus vestígios neste país. Também 
visitaremos, ingresso incluído, a TORRE DO TAMBOR, onde 
poderemos contemplar um breve espetáculo de instru-
mentos tradicionais (não sempre garantido).Tempo livre.-

08 TER. Xian.-
Após do café da manha, fim de nossos serviços.

CHINA EXPRESS - FIM  PEQUIM
DIAS 1 - 7 COMO EM OPC. 1
08 TER. Xian - Pequim.-
Sairemos cedo de Xian em um moderníssimo trem de alta 
velocidade rumo à cidade de PEQUIM. Chegada e fim de 
serviços.

(OPC. 3) CHINA MÁGICA 
DIAS 1 - 7 COMO EM OPC. 2
08 TER. Xian -Lingfen - Mansão clã Wang- Pingyao.-
Sairemos de Xian em um moderníssimo trem de alta 
velocidade, em menos de três horas chegaremos a Linfen, 
onde nos dirigimos em nosso ônibus para aMANSÃO DO 
CLÃ WANG, construída entre os séculos XVII e XIX pela 
abastada família. Almoço incluído. Continuaremos rumo 
a PINGYAO, a cidade histórica mais bem conservada da 
China com 4000 edifícios antigos, declarada patrimônio 
da humanidade, desfrutaremos desta encantadora cida-
de tradicional. Ingresso incluído que permite o acesso a 
todos os templos, mansões e muralha da cidade.  

09 QUA. Pingyao- Wutai.-
Viajaremos rumo a um dos lugares espirituais mais emo-
cionantes da China: a MONTANHA WUTAI, neste lugar, 
entre montanhas verdes e bosques, está localizado um dos 
centros do budismo lamaísta, mais de 40 mosteiros anti-
gos (e um número similar de mosteiros construídos nos 
últimos anos) albergam uma numerosa comunidade de 
monges. Visitaremos com nosso guia o Templo Nanshan, 
posteriormente reservaremos tempo livre para que você 
possa procurar templos menos visitados onde poderá, 
com respeito, observar os monges. Jantar incluido. 

10 QUI. Wutai- Yanmenguan- Yingxian- Templo de 
Suspensão - Datong.-

Seguindo por uma estrada de grande beleza paisagística, 
situada entre montanhas, iremos a YANGMENGUAN  não 
muito longe dos limites da Mongólia, em um passo de 
montanha, aqui conheceremos uma parte da GRANDE 
MURALHA, poderemos caminhar com tranquilidade uma 
vez que é uma região com um número muito limitado de 
turistas. Depois disso viajaremos para YINGXIAN, tran-
quila poblaçao onde destaca sua pagode de madeira. 
Almoço incluido.  
Sairemos  para o TEMPLO DE SUSPENSÃO ou Templo 
Xuancong, localizado num enorme precipic¡o que inclui 
elementos budistas, taoistas e confucianos. Iremos para 
DATONG. Esta cidade conta com murahlas impressionan-
tes e todo o seu centro histórico foi reconstuído.  

11 SEX. Datong- Yungang- Jiming Post- Pequim.-
Nas imediações de DATONG conheceremos as GRUTAS DE 
YUNGANG, o recinto mais impressionante de arte em 
grutas da China, com mais de 51 000 estátuas em suas 
252 grutas escavadas no século V. Visitaremos  logo 
JIMING POST, pequeno vilarejo tradicional chinês que 
conserva uma vida agradável e provinciana, criado 
como parada de descanso para os correios que eram 
enviados pelo imperador, protegido por potentes mura-
lhas. Continuaremos rumo a PEQUIM.  Chegada prevista 
para a metade da tarde. 

DATAS DE SAÍDA
Abr.22: 05, 12, 19, 26
Mai.22: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.22: 07, 14, 21, 28
Jul.22: 05, 12, 19, 26
Ago.22: 02, 09, 16, 23, 30
Set.22: 06, 13, 20, 27

Out.22: 04, 11, 18, 25
Nov.22: 01, 08, 15, 22
Dez.22: 06, 20
Jan.23: 03, 17, 31
Fev.23: 14, 28
Mar.23: 14, 28

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte 
final do folheto e na sua página web "Minha Viagem".

Para confirmação de todos os serviços é necessário 
incluir o passaporte do passageiro no momento da 
venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espa-
nhol/inglês. De acordo com número total de viajantes 
inscritos será realizado em um ou dois idiomas (sempre 
em espanhol, em ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: É política geral nos hotéis que lhe possam solici-
tar um depósito em dinheiro ou uma cópia de seu cartão 
de crédito na hora de realizar seu check-in. Este depósito 
poderá ser recuperado no dia de saída caso você não 
tenha efetuado nenhuma despesa no hotel. 
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de 
férias, festejos ou feriados nacionais em China (Día 
Nacional de 01 a 07 de Outubro, Ano Novo Chinês de 12 
Fevereiro 2021), pode ocorrer um maior atraso nas visitas 
programadas devido ao trânsito mais lento nas estradas e 
o alto volume de pessoas que visitam os monumentos. 
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de trem 
de Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o número 
máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma 
mala por pessoa e um bolso de mão. Caso a totalidade da 
bagagem não caiba nos bagageiros do ônibus, ou tren 
nosso guia poderá enviar através do serviço de pacotes 
expresso a bagagem dos passageiros que levem consigo 
mais quantidade do que a autorizada. As despesas decor-
rentes de tais envios deverão ser pagas pelos viajantes 
portadores do referido excesso.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das 
pessoas que viajam em nossos grupos dificultam a satis-
fação de todos bem como suas preferências. Europamundo 
oferece aos nossos clientes a oportunidade de saborear a 
comida local no destino visitado, no entanto, outras refei-
ções são de cozinha internacional. Você poderá encontrar 
a lista de restaurantes e o tipo de cardápio de cada turnê 
no site "Minha Viagem".

NOTAS IMPORTANTES

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus 

guia falando espanhol, seguro básico de viagem e café 
da manhã tipo buffet.

• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Triciclo pelos bairros tradicionais em 

Pequim, Grande Muralha China seção Mutianyu em 
Pequim.

• Barco: Passeio de barco em Longmen.
• Visita Panorâmica em: Xangai, Xian, Pequim.
• Traslado Noturno: Rua Wangfujing em Pequim, Cidade 

Velha em Luoyang.
• Entradas: Cidade Proibida, Parque Jingshan, Palácio 

de Verão em Pequim, Grande Muralha China Mutianyu 
em Pequim, Jardim Yuyuan, demostração da 
Cerimônia do Chá em Xangai, Templo budista do 
Cavalo Branco em Luoyang, Grutas budistas em 
Longmen, Templo Baoulon, Museu Guo em Sanmexia, 
Museu do Exercito de Terracota, pequena pagode do 
ganso,curso de caligrafia chinesa e breve espetáculo 
de instrumentos tradicionais na Torre do Tambor (não 
sempre garantido) em Xian.

• Funicular: Grande Muralha China em Pequim.
• Trem Alta Velocidade: Pequim - Xangai, Xangai - 

Luoyang.
• 06 Almoços ou Jantares incluidos em: Pequim, 

Pequim, Pequim, Xangai, Luoyang, Sanmexia.
• 
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Trem Alta Velocidade: Xian - Pequim
• 
• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Entradas: Mansão do Clã Wang, Templos, mansões e 

muralha em Ping Yao, Templo Nanshan em Wutai, 
Grande Muralha em Yanmenguan, Templo de 
Suspensão, Grutas de Yungang em Datong, Vilarejo 
tradicional chinês em Jiming Post.

• Trem Alta Velocidade: Xian - Lingfen.
• 03 Almoços ou Jantares incluidos em: Mansão Clã 

Wang, Wutai, Yingxian 

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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01 SEX. Pequim.-
Bem-vindos à China. Translado ao hotel.
No início da noite, para começar a conhecer a cidade, 
faremos um translado na famosa rua Wangfujing 
cheia de lojas, vida, atividade, e restaurantes. Jantar 
incluido. Regresso ao hotel.  

02 SAB. Pequim.-
Neste dia visitaremos: O Palácio Imperial, conhecido 
como “a Cidade Proibida”, um dos patrimônios mun-
diais. Também teremos a oportunidade de conhecer o 
Parque Jingshan, onde fica a Colina do Carvão, um 
dos melhores jardins imperiais conservados em 
Pequim. Podemos subir até o topo da colina de ter as 
melhores vistas (se o dia é claro), na cidade proibida. 
Vale a pena o esforço. Continuamos a Praça Tian An 
Men, uma das maiores do mundo, e de fora podere-
mos apreciar o Grande Teatro Nacional, teatro da 
ópera de Pequim. Almoço incluído. À tarde, visita ao 
Palácio de Verão, que era um jardim de verão para os 
da casa imperial da Dinastia Qing. Incluímos uma 
excursão em triciclo (bicicleta típica de três rodas) 
pelos bairros tradicionais de Pequim, conhecidos 
como Hutong. Nesta região poderemos ver o estilo 
tão característico de vida dos residentes destes bair-
ros populares, visitar comércios típicos e, inclusive, 
visitar uma casa tradicional de um hutong, um 
Siheyuan, com todos os seus recintos ao redor de um 
pátio. Retorno ao hotel.

03 DOM. Pequim.-
Excursão à Grande Muralha (seção Mutianyu), espe-
tacular e grandiosa obra arquitetônica, cuja história 
abrange mais de 2.000 anos. Incluímos o funicular 
para a subida e a descida da Grande Muralha.  Ao 
retornar a Pequim pararemos no distrito 798 com sua 
arte contemporânea localizada em uma antiga fábri-
ca militar. Hoje visitaremos tambem o TEMPLO DO 
CEU, um dos maiores complexos sacros do país, 
declarado patrimônio da humanidade.  Depois 
conheceremos a medicina tradicional chinesa, que 
desde há séculos se apoia na teoria de que a nossa 
saúde está relacionada com a saúde dos pés. Vamos 
descontrair-nos com uma massagem nos pés. Vocè 
receberá tambén uma aula de Taichi. A seguir, regres-

so ao hotel e nos despedimos de Pequim com un jan-
tar de pato lacado incluído. 

04 SEG. Pequim- Taian- Qufu.-
Depois do café da manhã translado à estação de 
trem, tomaremos um dos moderníssimos trens de 
alta velocidade da China. Em apenas duas horas, a 
300 km/hora, chegaremos a TAIAN, ao pé do monte 
Taishan, considerada a montanha mais sagrada da 
China. Visitaremos o Templo DAI, magnífico complexo 
de templos Taoístas do século XI, aqui é o início da 
rota dos peregrinos. Almoço incluído. Depois subire-
mos de teleférico até as “Portas do Ceú” da monta-
nha sagrada… sendo necessário fazer a última etapa 
caminhando, subiremos sua escada íngreme entre 
centenas de peregrinos. No final da tarde, em nosso 
ônibus, viajaremos para QUFU, a cidade de Confúcio.

05 TER. Qufu - Xuzhou.-
Visitaremos a cidade de Confúcio, pensador chinês do 
século V a.C. e criador do confucionismo. Faremos uma 
visita e entraremos na Mansão e no Templo de 
Confúcio.  Continuação do trajeto rumo a 
XUZHOU. Almoço incluído . Conheceremos o impressio-
nante Mausoléu subterrâneo do imperador da dinastia 
Han, onde nos surpreenderemos vendo o museu do 
Exército de Terracota (similares, mas em tamanho 
pequeno, às famosíssimas esculturas de Xian). Depois 
disso, passaremos de ônibus pelo belo lago Yunlong, 
localizado no centro da cidade. Alojamento.

06 QUA. Xuzhou- Nanjing.-
Sairemos cedo de Xuzhou. Por volta das 12h30 chega-
remos a NANJING, cidade de oito milhões de habitan-
tes considerada por muitos como a mais agradável 
da China. Ficaremos surpreendidos pela atividade e 
pela vida comercial desta moderna metrópole. 
Conheceremos a Montanha Púrpura, onde visitare-
mos o Mausoléu de SUN YAT-sen e o pitoresco Templo 
Lingu. Posteriormente disporemos de tempo livre.

07 QUI. Nanjing- Suzhou- Tongli- Xangai.-
Sairemos rumo a SUZHOU com seus maravilhosos 
jardins declarados patrimônio da humanidade. Esta 
cidade foi a principal produtora de seda do mundo, 

XIAN
OS GUERREIROS DE TERRACOTA 

HOTÉIS PREVISTOS

Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web 
"Minha Viagem".

China Espiritual e Moderna Opção 1

Opção 2China Tradicional

PREÇOS POR PESSOA
OPÇÃO 1

ID:  22459  
OPÇÃO 2

ID:  22468  

DBL IND DBL IND

T.Alt $ 1585 2037 2245 2809

T. Med $ 1585 2037 2245 2809

T.Baixa $ 1569 2021 2223 2787

DATAS DE SAÍDA

Para confirmação de todos os serviços é necessá-
rio incluir o passaporte do passageiro no momento 
da venda.

Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues 
espanhol/inglês. De acordo com número total de 
viajantes inscritos será realizado em um ou dois 
idiomas (sempre em espanhol, em ocasiões tam-
bém em inglês).

HOTÉIS: É política geral nos hotéis que lhe possam 
solicitar um depósito em dinheiro ou uma cópia de 
seu cartão de crédito na hora de realizar seu check-
-in. Este depósito poderá ser recuperado no dia de 
saída caso você não tenha efetuado nenhuma 
despesa no hotel. 

ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a perí-
odos de férias, festejos ou feriados nacionais em 
China (Día Nacional de 01 a 07 de Outubro, Ano 
Novo Chinês de 12 Fevereiro 2021), pode ocorrer um 
maior atraso nas visitas programadas devido ao 
trânsito mais lento nas estradas e o alto volume de 
pessoas que visitam os monumentos. 

BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de 
trem de Alta Velocidade é limitado e isso condiciona 
o número máximo de bagagem autorizada por pas-
sageiro: uma mala por pessoa e um bolso de mão. 
Caso a totalidade da bagagem não caiba nos baga-
geiros do ônibus, ou tren nosso guia poderá enviar 
através do serviço de pacotes expresso a bagagem 
dos passageiros que levem consigo mais quantida-
de do que a autorizada. As despesas decorrentes de 
tais envios deverão ser pagas pelos viajantes por-
tadores do referido excesso.

REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e cultu-
ras das pessoas que viajam em nossos grupos difi-
cultam a satisfação de todos bem como suas prefe-
rências. Europamundo oferece aos nossos clientes 
a oportunidade de saborear a comida local no des-
tino visitado, no entanto, outras refeições são de 
cozinha internacional. Você poderá encontrar a 
lista de restaurantes e o tipo de cardápio de cada 
turnê no site "Minha Viagem".

NOTAS IMPORTANTES

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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Abr.22: 01, 08, 15, 22, 29
Mai.22: 06, 13, 20, 27
Jun.22: 03, 10, 17, 24
Jul.22: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.22: 05, 12, 19, 26
Set.22: 02, 09, 16, 23, 30
Out.22: 07, 14, 21, 28
Nov.22: 04, 11, 18
Dez.22: 02, 16, 30
Jan.23: 13, 27
Fev.23: 10, 24
Mar.23: 10, 24
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que sempre esteve associada à beleza e elegância. 
Entraremos (entrada incluida) no Jardim do Humilde 
Administrador. Disporemos de tempo livre para pas-
sear pela pitoresca Pingjian Road. Almoço incluído. 
Depois iremos para TONGLI, encantadora cidade 
lacustre com suas pequenas casas junto dos canais e 
de suas gôndolas. Faremos um bonito passeio de 
barco. Continuaremos rumo a XANGAI. Alojamento.

08 SEX. Xangai.-
De manhã faremos uma visita a esta impressionante 
cidade, atravessaremos a zona financeira de Pudong 
com seus arranha-céus. Faremos a travessia de ferry-
-boat pelo rio de Xangai onde desfrutaremos de uma 
excelente vista para as duas partes da cidade.
Pasaremos pelas ruas da Cidade Velha e o Jardím 
Yuyuan, espectacular jardim privado onde foi possivel 
combinar a frondosa vegetaçao com os ancestrais 
pavilhoes, pedras e cristalinas aguas. Apreciaremos 
uma demostração da Cerimônia do Chá, bebida que 
desempenha um papel cultural importantíssimo na 
China. Atravesaremos umo dos bairros   mais conheci-
dos da capital, Xintiandi. Almoço incluido. Seguiremos 
no Bairro de Tianzifang, a antiga area residencial de 
imfluencia francesa com suas tradicionais estreitas e 
labirinticas ruas cheias de pequenhas lojas e galerias 
de arte . Finalizamos  a visita  pelo malecom, conheci-
do como Bund com seus antigos edifícios que nos 
recorda a influência comercial europeia. 

09 SAB. Xangai.-
Após do café da manha, fim de nossos serviços.

(OPC. 2) CHINA TRADICIONAL
DIAS 1 - 8 COMO EM OPC. 1
09 SAB. Xangai- Luoyang.-
Depois do café do manhã translado à estação. 
Sairemos cedo para tomar o trem de alta velocidade  
(saída prevista do trem as 7.17 hrs.). Em pouco mais de 
5 horas nosso trem faz quase 1.000 km, ou seja, a 
distância que separa a cidade de Xangai da cidade de 
Luoyang. Chegada  à estação de LUOYANG. Almoço 
incluido.  Conheceremos as impressionantes grutas 
budistas de LONGMEN, ao logo de mais de um quilô-
metro, nas paredes rochosas do rio foram esculpidas 
mais de 100.000 imagens de Buda. Faremos um pas-
seio de barco. Depois translado à cidade velha, aden-
traremos por sua impressionante muralha onde 
poderemos desfrutar da grande atividade tradicio-
nal e suas iluminadas ruas.  

10 DOM. Luoyang- Templo do Cavalo Branco- 
Sanmexia - Xian.-

Logo cedo, nos arredores de Luoyang, visitaremos o 
TEMPLO BUDISTA DO CAVALO BRANCO, extenso mos-
teiro e lugar de estudos ao qual chegam budistas de 

todos os países do mundo. Continuaremos nosso 
trajeto para SANMENXIA, nesta histórica cidade 
veremos o rio Amarelo, conheceremos o Templo 
Baoulon com seu alto pagode e visitaremos um dos 
melhores museus da China: o Museu Guo com os car-
ros funerários do antigo estado de Guo. Almoço 
incluído. Continuaremos em direção a leste, passare-
mos ao pé do Monte Hua, montanha sagrada. XIAN, 
chegada prevista para o final da tarde.

11 SEG. Xian.-
Nesta fascinante cidade começava a rota da seda. 
Logo cedo visitaremos o EXÉRCITO DE TERRACOTA 
com seus milhares de guerreiros de argila de tamanho 
natural que foram encontrados debaixo da terra. 
Retornaremos a XIAN, visitaremos o PAGODE 
PEQUENA DO GANSO e assistiremos ao breve curso de 
caligrafia chinesa. Posteriormente passaremos pelo 
centro amuralhado, atravessaremos seu bairro 
muçulmano e entraremos na mesquita, poderemos 
observar as múltiplas culturas e religiões que deixa-
ram seus vestígios neste país. Também visitaremos, 
ingresso incluído, a TORRE DO TAMBOR, onde podere-
mos contemplar um breve espetáculo de instrumen-
tos tradicionais (não sempre garantido).Tempo livre.-

12 TER. Xian.-
Após do café da manha, fim de nossos serviços. 

Xangai
CHINA

PALÁCIO DE VERÃO
Fotografía: Ana Lilia Arce

O PREÇO INCLUI

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito 
em ônibus guia falando espanhol, segu-
ro básico de viagem e café da manhã 
tipo buffet.

• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Triciclo pelos bairros tradicio-

nais em Pequim, Grande Muralha China 
seção Mutianyu, massagem nos pés, 
aula de Taichi em Pequim.

• Barco: Passeio de barco em Tongli.
• Visita Panorâmica em: Pequim, Qufu, 

Xangai.
• Traslado Noturno: Rua Wangfujing em 

Pequim.
• Entradas: Cidade Proibida, Parque 

Jingshan, Palácio de Verão, Grande 
Muralha China Mutianyu, Templo do 
Céu, massagem dos pés, aula de Taichi 
em Pequim, Templo Dai em Taian, 
Mansão e Templo de Confúcio em Qufu, 
Mausoléu subterráneo do imperador da 
dinastia Han em Xuzhou, Mausoléu de 
Sun Yatsen e Templo Lingu em Nanjing, 
Jardim do Humilde administrador em 
Suzhou, Jardim Yuyuan, demostração 
da Cerimônia do Chá em Xangai.

• Funicular: Grande Muralha China em 
Pequim, Porta do Céu em Taian.

• Trem Alta Velocidade: Pequim - Taian.
• 07 Almoços ou Jantares Incluidos em: 

Pequim, Pequim, Pequim, Taian, Xuzhou, 
Suzhou, Xangai.

• 
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Barco: Passeio de barco em Longmen.
• Visita Panorâmica em: Xian.
• Traslado Noturno: Cidade Velha em 

Luoyang.
• Entradas: Templo budista do Cavalo 

Branco em Luoyang, Grutas budistas em 
Longmen, Templo Baoulon, Museu Guo 
em Sanmexia, Museu do Exercito de 
Terracota, pequena pagode do ganso,-
curso de caligrafia chinesa e breve 
espetáculo de instrumentos tradicionais 
na Torre do Tambor (não sempre garan-
tido) em Xian.

• Trem Alta Velocidade: Xangai - Luoyang.
• 02 Almoços ou Jantares Incluidos em: 

Luoyang, Sanmexia.

Pequim

Luoyang

qufu

3

 Nanjing

1

2 1

1
2

Taian

1 XUZHOU 

Suzhou

Xangai
xian

PENINSULA IBÉRICA
AMÉRICA

ASIA E OCEANIA
ORIENTE MEDIO

MAIS INCLUÍDO
ECONÔMICA

ATLÂNTICO
MEDITERRÂNEO

NÓRDICA
CENTRAL

ATÉ 15 DIAS
MAIS DE 15 DIAS
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PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

(Opç. 1) Sensações autênticas da China - Fim Chengdu
01 TER. Pequim.-
Bem-vindos à China. Translado ao hotel.
No início da noite, para começar a conhecer a cidade, 
faremos um translado na famosa rua Wangfujing cheia 
de lojas, vida, atividade, e restaurantes. Jantar inclui-
do. Regresso ao hotel.  

02 QUA. Pequim.-
Neste dia visitaremos: O Palácio Imperial, conhecido 
como “a Cidade Proibida”, um dos patrimônios mundiais. 
Também teremos a oportunidade de conhecer o Parque 
Jingshan, onde fica a Colina do Carvão, um dos melhores 
jardins imperiais conservados em Pequim. Podemos subir 
até o topo da colina de ter as melhores vistas (se o dia é 
claro), na cidade proibida. Vale a pena o esforço. 
Continuamos a Praça Tian An Men, uma das maiores do 
mundo, e de fora poderemos apreciar o Grande Teatro 
Nacional, teatro da ópera de Pequim. Almoço incluído. À 
tarde, visita ao Palácio de Verão, que era um jardim de 
verão para os da casa imperial da Dinastia Qing. Incluímos 
uma excursão em triciclo (bicicleta típica de três rodas) 
pelos bairros tradicionais de Pequim, conhecidos como 
Hutong. Nesta região poderemos ver o estilo tão caracte-
rístico de vida dos residentes destes bairros populares, 
visitar comércios típicos e, inclusive, visitar uma casa tra-
dicional de um hutong, um Siheyuan, com todos os seus 
recintos ao redor de um pátio. Retorno ao hotel.

03 QUI. Pequim - Xangai.-
Excursão A Grande Muralha (seção Mutianyu), espeta-
cular e grandiosa obra arquitetônica, sua história 
abrange mais de 2.000 anos. Subiremos e desceremos 
de funicular para visitar A Grande Muralha. Vamos nos 
despedir de Pequim com um almoço incluído de pato 
laqueado. Translado à estação para tomar o trem de 
Alta Velocidade com destino a XANGAI. Chegada, trans-
lado ao hotel e alojamento.

04 SEX. Xangai.-
De manhã faremos uma visita a esta impressionante 
cidade, atravessaremos a zona financeira de Pudong 
com seus arranha-céus. Faremos a travessia de ferry-
-boat pelo rio de Xangai onde desfrutaremos de uma 
excelente vista para as duas partes da cidade.Pasaremos 
pelas ruas da Cidade Velha e o Jardím Yuyuan, especta-
cular jardim privado onde foi possivel combinar a fron-
dosa vegetaçao com os ancestrais pavilhoes, pedras e 
cristalinas aguas. Apreciaremos uma demostração da 
Cerimônia do Chá, bebida que desempenha um papel 
cultural importantíssimo na China. Atravesaremos umo 
dos bairros   mais conhecidos da capital, Xintiandi. 
Almoço incluido. Seguiremos no Bairro de Tianzifang, a 
antiga area residencial de imfluencia francesa com suas 
tradicionais estreitas e labirinticas ruas cheias de peque-
nhas lojas e galerias de arte . Finalizamos  a visita  pelo 
malecom, conhecido como Bund com seus antigos edifí-
cios que nos recorda a influência comercial europeia. 

05 SAB. Xangai- Luoyang.-
Depois do café do manhã translado à estação. Sairemos 
cedo para tomar o trem de alta velocidade  (saída pre-
vista do trem as 7.17 hrs.). Em pouco mais de 5 horas 
nosso trem faz quase 1.000 km, ou seja, a distância que 
separa a cidade de Xangai da cidade de Luoyang. 
Chegada  à estação de LUOYANG. Almoço inclui-
do.  Conheceremos as impressionantes grutas budistas 
de LONGMEN, ao logo de mais de um quilômetro, nas 
paredes rochosas do rio foram esculpidas mais de 
100.000 imagens de Buda. Faremos um passeio de 
barco. Depois translado à cidade velha, adentraremos 
por sua impressionante muralha onde poderemos des-
frutar da grande atividade tradicional e suas ilumina-
das ruas.  

06 DOM. Luoyang- Templo do Cavalo Branco- 
Sanmexia - Xian.-

Logo cedo, nos arredores de Luoyang, visitaremos o 
TEMPLO BUDISTA DO CAVALO BRANCO, extenso mosteiro 
e lugar de estudos ao qual chegam budistas de todos os 
países do mundo. Continuaremos nosso trajeto para 
SANMENXIA, nesta histórica cidade veremos o rio 
Amarelo, conheceremos o Templo Baoulon com seu alto 
pagode e visitaremos um dos melhores museus da China: 
o Museu Guo com os carros funerários do antigo estado 
de Guo. Almoço incluído. Continuaremos em direção a 
leste, passaremos ao pé do Monte Hua, montanha sagra-
da. XIAN, chegada prevista para o final da tarde.

07 SEG. Xian.-
Nesta fascinante cidade começava a rota da seda. Logo 
cedo visitaremos o EXÉRCITO DE TERRACOTA com seus 
milhares de guerreiros de argila de tamanho natural que 
foram encontrados debaixo da terra. Retornaremos a 
XIAN, visitaremos o PAGODE PEQUENA DO GANSO e 
assistiremos ao breve curso de caligrafia chinesa. 
Posteriormente passaremos pelo centro amuralhado, 
atravessaremos seu bairro muçulmano e entraremos na 
mesquita, poderemos observar as múltiplas culturas e 
religiões que deixaram seus vestígios neste país. 
Também visitaremos, ingresso incluído, a TORRE DO 
TAMBOR, onde poderemos contemplar um breve espe-
táculo de instrumentos tradicionais (não sempre 
garantido).Tempo livre.-

08 TER. Xian - Chengdu.-
Sairemos de Xian em um trem de alta velocidade super-
moderno, em pouco mais de três horas faremos os 700 
km que nos separam de CHENGDU. Assim que chegar-
mos faremos uma visita ao Centro de Pesquisa e Criação 
de Ursos Pandas, nesta reserva vivem 120 ursos-panda 
gigantes e 76 pandas-vermelhos. Almoço incluído. À 
tarde faremos um passeio pelo Parque do Povo, com seu 
pequeno lago, o vilarejo local, fazendo tai-chi e suas 
casas de chá.- 

DESDE 2005€-DÍAS 10/14/15/17

NovidadeNovidade

Sensações autênticas da China Fim Chengdu
Opção 1

Sensações autênticas da China Fim Macau
Opção 3

Sensações autênticas da China Fim Hong Kong
Opção 4

Sensações autênticas da China Fim Cantão 
Opção 2

OPÇÃO 1
ID:  22465  

OPÇÃO 2
ID:  22464  

DBL IND DBL IND

T.Alt $ 2032 2575 2915 3606

T. Med $ 2032 2575 2915 3606

T.Baixa $ 2005 2548 2872 3563

OPÇÃO 3
ID:  22467  

OPÇÃO 4
ID:  22466  

DBL IND DBL IND

T.Alt $ 3287 4048 3665 4591

T. Med $ 3287 4048 3665 4591

T.Baixa $ 3245 4006 3612 4538

Guangxiao - China

Para confirmação de todos os serviços é necessário 
incluir o passaporte do passageiro no momento da 
venda.

Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espa-
nhol/inglês. De acordo com número total de viajantes 
inscritos será realizado em um ou dois idiomas (sempre 
em espanhol, em ocasiões também em inglês).

HOTÉIS: É política geral nos hotéis que lhe possam solici-
tar um depósito em dinheiro ou uma cópia de seu cartão 
de crédito na hora de realizar seu check-in. Este depósito 
poderá ser recuperado no dia de saída caso você não 
tenha efetuado nenhuma despesa no hotel. 

ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de 
férias, festejos ou feriados nacionais em China (Día 
Nacional de 01 a 07 de Outubro, Ano Novo Chinês de 12 
Fevereiro 2021), pode ocorrer um maior atraso nas visitas 
programadas devido ao trânsito mais lento nas estradas e 
o alto volume de pessoas que visitam os monumentos. 

BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de trem 
de Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o número 
máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma 
mala por pessoa e um bolso de mão. Caso a totalidade da 
bagagem não caiba nos bagageiros do ônibus, ou tren 
nosso guia poderá enviar através do serviço de pacotes 
expresso a bagagem dos passageiros que levem consigo 
mais quantidade do que a autorizada. As despesas decor-
rentes de tais envios deverão ser pagas pelos viajantes 
portadores do referido excesso.

REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das 
pessoas que viajam em nossos grupos dificultam a satis-
fação de todos bem como suas preferências. Europamundo 
oferece aos nossos clientes a oportunidade de saborear a 
comida local no destino visitado, no entanto, outras refei-
ções são de cozinha internacional. Você poderá encontrar 
a lista de restaurantes e o tipo de cardápio de cada turnê 
no site "Minha Viagem".

NOTAS IMPORTANTES

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

D
IS

PO
NIBILIDA

D
E

O

N L I N E

Abr.22: 12, 26
Mai.22: 10, 24
Jun.22: 07, 21
Jul.22: 05, 19
Ago.22: 02, 16, 30
Set.22: 13, 27
Out.22: 11, 25
Nov.22: 08, 22
Dez.22: 06, 20
Jan.23: 03, 17, 31
Fev.23: 14, 28
Mar.23: 14, 28
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hong kong
Macau

zhaoxing

Pequim

Xangai
luoyang

Xian

CHENGDU

guilin

Cantão

2

1

1

2

2
2

2

2

1

1

09 QUA. Chengdu.-
Hoje faremos uma excursão de dia inteiro à província de 
Sichuan, com paisagens agradáveis e vilarejos tradicio-
nais. Em DUJIANGYAN conheceremos o tradicional siste-
ma de irrigação, que funciona há mais de 2.000 anos e 
foi declarado Patrimônio da Humanidade. QINGCHENG 
SHAN, “montanha da cidade verde” é uma montanha 
sagrada taoísta, suas trilhas entre bosques nos permi-
tem descobrir grutas, pavilhões e centenas de templos 
de madeira, almoço incluído. Finalmente visitaremos a 
cidade antiga de JIEZI com seus becos com mais de mil 
anos de história. Retorno a CHENGDU.  

10 QUI. Chengdu.-
Após do café da manha, fim de nossos serviços.

(OPC. 2) SENSAÇÕES AUTÊNTICAS DA CHINA - FIM 
CANTÃO
DIAS 1 - 9 COMO EM OPC. 1
10 QUI. Chengdu - Miao Village - Zhaosing.-
Iremos de trem, madrugaremos (saída prevista de 
nosso trem às 07h38), são quase mil quilômetros que 
faremos em pouco mais de cinco horas e meia entre 
magníficas paisagens montanhosas (almoço estilo 
piquenique no próprio trem). Chegada a Congjiang, 
uma magnífica e desconhecida região da China habi-
tada pelas minorias étnicas. Conheceremos o BASHA 
MIAO Village, no bosque, com suas casas de madeira, é 
a única etnia autorizada a portar armas de fogo por 
terem sido tradicionais caçadores de ursos. 
Continuaremos rumo a ZHAOXING, o vilarejo mais 
importante da minoria Dong, belíssima localidade com 
mais de 800 casas tradicionais, muitos o definem 
como o vilarejo mais bonito da China. Alojamento.

11 SEX. Zhaoxing- Guanxiao- Chengyang- Longsheng- 
Guilin.-

Hoje faremos uma das etapas mais bonitas e emocio-
nantes da viagem. GUANGXIAO, entre surpreendentes 
vilarejos da etnia Dong com sua bela arquitetura de 
madeira, este vilarejo cheio de encanto parou no tempo, 
sendo pouco frequentado pelo turismo internacional, 
veremos sua ponte suspensa, a Torre do Tambor, o Teatro 
da Ópera. Pararemos também em CHENGYANG, com sua 
magnífica “ponte do vento”. Almoço incluído. Em 
LONGSHENG visitaremos os arrozais de LONGJI, decla-
rado Patrimônio da Humanidade. Em um miniônibus 
subiremos aos mirantes e poderemos descer um setor 
caminhando por trilhas entre arrozais com maravilhosas 
paisagens. Posteriormente, seguiremos rumo a GUILIN – 
Chegada prevista para o final da tarde. 

12 SAB. Guilin.-
Dia completo em GUILIN, uma das cidades mais popula-
res da China com um ambiente muito agradável às mar-
gens de seu lago, junto ao rio Li, e com ruas muito comer-
ciais no centro urbano. Faremos uma visita à Gruta da 
Flauta de Cana, uma magnífica gruta onde há inúmeras 
estalactites e estalagmites com formas fantásticas ilu-
minadas com belas cores, criando um mundo espetacu-
lar nas entranhas da terra. Tarde livre, lhe recomenda-
mos conhecer o palácio Jingjiang, “cidade proibida em 
miniatura”. Alojamento.

13 DOM. Guilin - Cruzeiro pelo rio Li- Yangshuo- 
Huangyao- Cantão.-

Sairemos de Guilin de barco, faremos um cruzeiro fluvial 
pelo rio Li, as paisagens são espetaculares com suas 
montanhas verdes, os vilarejos às margens do rio, com 
rochas surpreendentes e picos com formas incríveis. 
Almoço incluído. Chegaremos a YANGSHUO, cidade 
muito turística e cheia de vida. Faremos um passeio 
antes de seguirmos pelo interior da China para 
HUANGYAO, em um meio rural, a cidade antiga se con-
serva magnificamente com suas pequenas ruas, edifí-
cios antigos, templos; a vida e a atividade de seus habi-
tantes também nos transportará para outra época. 
Tempo para passear. Continuaremos nosso trajeto rumo 
a CANTÃO – Chegada prevista para o final do dia. 

14 SEG. Cantão.-
Cantão, faremos uma visita de aproximadamente 
duas horas nesta pujante metrópole localizada ao sul 
da China, passearemos pela rua Shangiaxju com seu 
mercado tradicional, conheceremos a Casa do Clã 
Chen do final do século XIX e percorreremos a zona 
ribeirinha do rio. Tempo livre e almoço incluído.Fim 
dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para 
saber se vai precisar de uma noite adicional. Translado 
de saída para o aeroporto não incluído; nosso guia lhe 
irá assessorar sobre o melhor transporte público para 
seu deslocamento.

(OPC. 3) SENSAÇÕES AUTÊNTICAS DA CHINA FIM 
MACAU
DIAS 1 - 13 COMO EM OPC. 2
14 SEG. Cantão - Zhuhai - Macau.-
Cantão, faremos uma visita de aproximadamente duas 
horas nesta pujante metrópole localizada ao sul da China, 
passearemos pela rua Shangiaxju com seu mercado tradi-
cional, conheceremos a Casa do Clã Chen do final do 
século XIX e percorreremos a zona ribeirinha do rio. Tempo 
livre e almoço incluído. À tarde viajaremos para ZHUHAI, 
junto ao mar da China, pararemos junto ao impressionan-
te Teatro da Ópera, construído em um terreno que perten-
cia ao mar, inaugurado em 2016, sua impressionante 
forma simboliza o sol e a lua. CRUZAREMOS A FRONTEIRA 
e entraremos em MACAU, onde conheceremos a região 
dos cassinos, muitos deles no mesmo estilo dos de Las 
Vegas, sua atividade é impressionante.   
MUITO IMPORTANTE: Se durante sua viagem tiver que 
entrar novamente na China continental, após sua estadia 
em Macau e Hong Kong, exija um visto de entrada dupla.   

15 TER. Macau.-
Macau. Faremos uma visita à cidade, o centro histórico foi 
declarado Patrimônio da Humanidade. Do século XVI até 
1999 a região foi administrada pelos portugueses, suas 
antigas igrejas, os azulejos nos edifícios civis, sua fortaleza 
e o farol mais antigo da China assim o confirmam. Tempo 
livre e Almoço incluído.  Fim dos nossos serviços. Verifique 
a hora de seu voo para saber se vai precisar de uma noite 
adicional. Translado de saída para o aeroporto não incluí-
do; nosso guia lhe irá assessorar sobre o melhor transporte 
público para seu deslocamento.
(OPC. 4) SENSAÇÕES AUTÊNTICAS DA CHINA FIM HONG 
KONG
DIAS 1 - 14 COMO EM OPC. 3
15 TER. Macau - Hong Kong.-
MACAU. Faremos uma visita à cidade, o centro histórico 
foi declarado Patrimônio da Humanidade. Do século XVI 
até 1999 a região foi administrada pelos portugueses, 
suas antigas igrejas, os azulejos nos edifícios civis, sua 
fortaleza e o farol mais antigo da China assim o confir-
mam. Tempo livre e Almoço incluído. À tarde percorrere-
mos a impressionante ponte que interliga Hong Kong a 
Macau, inaugurada no final de 2018, proeza de engenha-
ria com mais de 30 quilômetros de pontes sobre o mar da 
China, 6 quilômetros de túnel submarino, ilhas artificiais.

Nota: Se o número de participantes no grupo for inferior a 
06 pessoas a passagem de Macau para Hong Kong poderá 
ser feita de ferry-boat.  

HONG KONG – Chegada-. Depois de nos alojarmos ire-
mos de ferry a região mais ativa de vida e atividade 
noturna da cidade com suas luzes. Volta a area de nosso 
hotel. Jantar incluído. Retorno ao hotel.     

16 QUA. Hong Kong.-
Após o café da manhã faremos uma visita à cidade. Ao 
longo da visita conheceremos o centro financeiro com 
seus imensos arranha-céus, visitaremos o Museu de 
História que nos ilustra sobre a história da cidade (perí-
odo colonial, Guerra Mundial…) a Avenida das Estrelas 
junto ao cais que exibe as celebridades da indústria cine-
matográfica. Tomaremos o Star Ferry, cruzando a linha 
de Hong Kong de barco e subiremos ao Pico Vitória (552 
m) onde poderemos avistar toda a cidade. Descida 
em Peak Tram.  Tarde livre.

17 QUI. Hong Kong.-
Após do café da manha, fim de nossos serviços. 

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web 
"Minha Viagem".

Parque Jingshan

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ôni-

bus guia falando espanhol, seguro básico de 
viagem e café da manhã tipo buffet.

• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Triciclo pelos bairros tradicionais em 

Pequim, Grande Muralha China Mutianyu em 
Pequim, Dujiangyan, Montanha de Quingcheng 
Shan e cidade antiga de Jiezi em Chengdu.

• Barco: Passeio de barco em Longmen, Passeio de 
barco pela Montanha de Quingcheng Shan em 
Chengdu.

• Visita Panorâmica em: Pequim, Xangai, Xian.
• Traslado Noturno: Rua Wangfujing em Pequim, 

Cidade Velha em Luoyang.
• Entradas: Cidade Proibida, Parque Jingshan, 

Palácio de Verão em Pequim, Grande Muralha 
China Mutianyu em Pequim, Jardim Yuyuan, 
demostração da Cerimônia do Chá em Xangai, 
Templo budista do Cavalo Branco em Luoyang, 
Grutas budistas em Longmen, Templo Baoulon, 
Museu Guo em Sanmexia, Museu do Exercito de 
Terracota, pequena pagode do ganso,curso de 
caligrafia chinesa e breve espetáculo de instru-
mentos tradicionais na Torre do Tambor (não 
sempre garantido) em Xian, Centro de criação de 
Ursos Panda em Chengdu, Sistema de irrigação 
em Dujiangyan, Montanha sagrada de 
Quingcheng Shan em Chengdu.

• Funicular: Grande Muralha China em Pequim, 
Montanha de Quingcheng Shan em Chengdu.

• Trem Alta Velocidade: Pequim - Xangai, Xangai 
- Luoyang, Xian - Chengdu.

• 08 Almoços ou Jantares incluidos em: Pequim, 
Pequim, Pequim, Xangai, Luoyang, Sanmexia, 
Chengdu, Chengdu.

• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Excursão: Gruta das Flautas de Cana.
• Barco: Cruzeiro fluvial pelo rio Li.
• Visita Panorâmica em: Cantão.
• Entradas: Aldeia Basha Miao, Vilarejo Zhaoxing 

da etnia Dong, Vilarejo Guangxiao da etnia 
Dong, Ponte do vento em Chengyang, Arrozeiras 
em Longsheng, Gruta das Flautas de Cana, 
Cidade antiga em Huangyao, Casa do clã Chen 
em Cantão.

• Trem Alta Velocidade: Chengdu - Congjiang.
• 04 Almoços ou jantares incluidos em: 

Chengdu (almoço picnic em tren Chengdu 
-Congjiang), Chengyang, Cruzeiro pelo río Li, 
Cantão.

• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Visita Panorâmica em: Cantão, Macau.
• Entradas: Casa do clã Chen em Cantão.
• 02 Almoços ou Jantares incluidos em: Cantão, 

Macau

• (Serviços adicionais Opç. 4)
• Visita Panorâmica em: Macau, Hong Kong.
• Traslado Noturno: Baía de Hong Kong.
• Entradas: Museu de Historia em Hong Kong.
• Ferry: Star Ferry em Baía de Hong Kong.
• Funicular: Peak Tram (descida) em Hong Kong.
• 02 Almoços ou Jantares incluidos em: Macau, 

Hong Kong 

PENINSULA IBÉRICA
AMÉRICA

ASIA E OCEANIA
ORIENTE MEDIO

MAIS INCLUÍDO
ECONÔMICA

ATLÂNTICO
MEDITERRÂNEO

NÓRDICA
CENTRAL

ATÉ 15 DIAS
MAIS DE 15 DIAS

147



DESDE 2245€-DÍAS 12/16/17/19

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

(Opç. 1) Triângulo Dourado em China e Chengdu
01 DOM. Pequim.-
Bem-vindos à China. Translado ao hotel.
No início da noite, para começar a conhecer a cidade, 
faremos um translado na famosa rua Wangfujing cheia 
de lojas, vida, atividade, e restaurantes. Jantar incluido. 
Regresso ao hotel.  

02 SEG. Pequim.-
Excursão à Grande Muralha (seção Mutianyu), espetacu-
lar e grandiosa obra arquitetônica, cuja história abrange 
mais de 2.000 anos. Incluímos o funicular para a subida 
e a descida da Grande Muralha.  Ao retornar a Pequim 
pararemos no distrito 798 com sua arte contemporânea 
localizada em uma antiga fábrica militar. Hoje visitare-
mos tambem o TEMPLO DO CEU, um dos maiores comple-
xos sacros do país, declarado patrimônio da humanida-
de.  Depois conheceremos a medicina tradicional chine-
sa, que desde há séculos se apoia na teoria de que a nossa 
saúde está relacionada com a saúde dos pés. Vamos 
descontrair-nos com uma massagem nos pés. Vocè rece-
berá tambén uma aula de Taichi. A seguir, regresso ao 
hotel e nos despedimos de Pequim com un jantar de pato 
lacado incluído. 

03 TER. Pequim.-
Neste dia visitaremos: O Palácio Imperial, conhecido 
como “a Cidade Proibida”, um dos patrimônios mundiais. 
Também teremos a oportunidade de conhecer o Parque 
Jingshan, onde fica a Colina do Carvão, um dos melhores 
jardins imperiais conservados em Pequim. Podemos subir 
até o topo da colina de ter as melhores vistas (se o dia é 
claro), na cidade proibida. Vale a pena o esforço. 
Continuamos a Praça Tian An Men, uma das maiores do 
mundo, e de fora poderemos apreciar o Grande Teatro 
Nacional, teatro da ópera de Pequim. Almoço incluído. À 
tarde, visita ao Palácio de Verão, que era um jardim de 
verão para os da casa imperial da Dinastia Qing. Incluímos 
uma excursão em triciclo (bicicleta típica de três rodas) 
pelos bairros tradicionais de Pequim, conhecidos como 
Hutong. Nesta região poderemos ver o estilo tão caracte-
rístico de vida dos residentes destes bairros populares, 
visitar comércios típicos e, inclusive, visitar uma casa 
tradicional de um hutong, um Siheyuan, com todos os seus 
recintos ao redor de um pátio. Retorno ao hotel.

04 QUA. Pequim- Nanjing.-
Depois do café do manhã translado à estação. Sairemos 
cedo para tomar o trem de alta velocidade. Em pouco mais 
de 4 horas nosso trem faz quase 1.000 km, ou seja, a distân-
cia que separa a cidade de Pequim da cidade de Nanjing. 
Por volta das 12h30 chegaremos a NANJING, cidade de oito 
milhões de habitantes considerada por muitos como a mais 
agradável da China. Ficaremos surpreendidos pela ativida-
de e pela vida comercial desta moderna metrópole. 
Conheceremos a Montanha Púrpura, onde visitaremos o 
Mausoléu de SUN YAT-SEN e o pitoresco Templo 
Lingu. Posteriormente disporemos de tempo livre.

05 QUI. Nanjing- Suzhou- Tongli- Xangai.-
Sairemos rumo a SUZHOU com seus maravilhosos jardins 
declarados patrimônio da humanidade. Esta cidade foi a 
principal produtora de seda do mundo, que sempre este-
ve associada à beleza e elegância. Entraremos (entrada 
incluida) no Jardim do Humilde Administrador.

Disporemos de tempo livre para passear pela pitoresca 
Pingjian Road. Almoço incluído. Depois iremos para 
TONGLI, encantadora cidade lacustre com suas peque-
nas casas junto dos canais e de suas gôndolas. Faremos 
um bonito passeio de barco. Continuaremos rumo a 
XANGAI. Alojamento.

06 SEX. Xangai.-
De manhã faremos uma visita a esta impressionante 
cidade, atravessaremos a zona financeira de Pudong 
com seus arranha-céus. Faremos a travessia de ferry-
-boat pelo rio de Xangai onde desfrutaremos de uma 
excelente vista para as duas partes da cidade.Pasaremos 
pelas ruas da Cidade Velha e o Jardím Yuyuan, especta-
cular jardim privado onde foi possivel combinar a fron-
dosa vegetaçao com os ancestrais pavilhoes, pedras e 
cristalinas aguas. Apreciaremos uma demostração da 
Cerimônia do Chá, bebida que desempenha um papel 
cultural importantíssimo na China. Atravesaremos umo 
dos bairros   mais conhecidos da capital, Xintiandi. 
Almoço incluido. Seguiremos no Bairro de Tianzifang, a 
antiga area residencial de imfluencia francesa com suas 
tradicionais estreitas e labirinticas ruas cheias de peque-
nhas lojas e galerias de arte . Finalizamos  a visita  pelo 
malecom, conhecido como Bund com seus antigos edifí-
cios que nos recorda a influência comercial europeia. 

07 SAB. Xangai- Luoyang.-
Depois do café do manhã translado à estação. Sairemos 
cedo para tomar o trem de alta velocidade  (saída pre-
vista do trem as 7.17 hrs.). Em pouco mais de 5 horas nosso 
trem faz quase 1.000 km, ou seja, a distância que separa 
a cidade de Xangai da cidade de Luoyang. Chegada  à 
estação de LUOYANG. Almoço incluido.  Conheceremos 
as impressionantes grutas budistas de LONGMEN, ao 
logo de mais de um quilômetro, nas paredes rochosas do 
rio foram esculpidas mais de 100.000 imagens de Buda. 
Faremos um passeio de barco. Depois translado à cidade 
velha, adentraremos por sua impressionante muralha 
onde poderemos desfrutar da grande atividade tradicio-
nal e suas iluminadas ruas.  

08 DOM. Luoyang- Templo do Cavalo Branco- 
Sanmexia - Xian.-

Logo cedo, nos arredores de Luoyang, visitaremos o 
TEMPLO BUDISTA DO CAVALO BRANCO, extenso mosteiro 
e lugar de estudos ao qual chegam budistas de todos os 
países do mundo. Continuaremos nosso trajeto para 
SANMENXIA, nesta histórica cidade veremos o rio 
Amarelo, conheceremos o Templo Baoulon com seu alto 
pagode e visitaremos um dos melhores museus da China: 
o Museu Guo com os carros funerários do antigo estado 
de Guo. Almoço incluído. Continuaremos em direção a 
leste, passaremos ao pé do Monte Hua, montanha sagra-
da. XIAN, chegada prevista para o final da tarde.

09 SEG. Xian.-
Nesta fascinante cidade começava a rota da seda. Logo 
cedo visitaremos o EXÉRCITO DE TERRACOTA com seus 
milhares de guerreiros de argila de tamanho natural que 
foram encontrados debaixo da terra. Retornaremos a 
XIAN, visitaremos o PAGODE PEQUENA DO GANSO e assis-
tiremos ao breve curso de caligrafia chinesa. 
Posteriormente passaremos pelo centro amuralhado, 

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web 
"Minha Viagem".

NovidadeNovidade

Triângulo Dourado em China e Chengdu
Opção 1

Triângulo Dourado e Sul da China Fim Macau
Opção 3

Triângulo Dourado e sul da China fim Hong Kong
Opção 4

Triângulo Dourado e sul da China fim Cantão
Opção 2

OPÇÃO 1
ID:  22581  

OPÇÃO 2
ID:  22583  

DBL IND DBL IND

T.Alt $ 2277 2820 3064 3755

T. Med $ 2277 2820 3064 3755

T.Baixa $ 2245 2788 3011 3702

OPÇÃO 3
ID:  22582  

OPÇÃO 4
ID:  22584  

DBL IND DBL IND

T.Alt $ 3543 4405 3787 4702

T. Med $ 3543 4405 3787 4702

T.Baixa $ 3500 4362 3745 4660

HONG KONG

Para confirmação de todos os serviços é necessário 
incluir o passaporte do passageiro no momento da 
venda.

Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espa-
nhol/inglês. De acordo com número total de viajantes 
inscritos será realizado em um ou dois idiomas (sempre 
em espanhol, em ocasiões também em inglês).

HOTÉIS: É política geral nos hotéis que lhe possam solici-
tar um depósito em dinheiro ou uma cópia de seu cartão 
de crédito na hora de realizar seu check-in. Este depósito 
poderá ser recuperado no dia de saída caso você não 
tenha efetuado nenhuma despesa no hotel. 

ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de 
férias, festejos ou feriados nacionais em China (Día 
Nacional de 01 a 07 de Outubro, Ano Novo Chinês de 12 
Fevereiro 2021), pode ocorrer um maior atraso nas visitas 
programadas devido ao trânsito mais lento nas estradas e 
o alto volume de pessoas que visitam os monumentos. 

BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de trem 
de Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o número 
máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma 
mala por pessoa e um bolso de mão. Caso a totalidade da 
bagagem não caiba nos bagageiros do ônibus, ou tren 
nosso guia poderá enviar através do serviço de pacotes 
expresso a bagagem dos passageiros que levem consigo 
mais quantidade do que a autorizada. As despesas decor-
rentes de tais envios deverão ser pagas pelos viajantes 
portadores do referido excesso.

REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das 
pessoas que viajam em nossos grupos dificultam a satis-
fação de todos bem como suas preferências. Europamundo 
oferece aos nossos clientes a oportunidade de saborear a 
comida local no destino visitado, no entanto, outras refei-
ções são de cozinha internacional. Você poderá encontrar 
a lista de restaurantes e o tipo de cardápio de cada turnê 
no site "Minha Viagem".

NOTAS IMPORTANTES

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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Abr.22: 10, 24
Mai.22: 08, 22
Jun.22: 05, 19
Jul.22: 03, 17, 31
Ago.22: 14, 28
Set.22: 11, 25
Out.22: 09, 23
Nov.22: 06, 20
Dez.22: 04, 18
Jan.23: 01, 15, 29
Fev.23: 12, 26
Mar.23: 12, 26
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hong kongMacau

zhaoxing

Pequim

nanjing Xangai
luoyang

Xian

CHENGDU

guilin

Cantão

3

1

1

2

1

2
2

2

2

1

1

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

ônibus guia falando espanhol, seguro básico 
de viagem e café da manhã tipo buffet.

• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Grande Muralha China secão 

Mutianyu em Pequim, Triciclo pelos bairros 
tradicionais em Pequim, Dujiangyan, 
Montanha de Quingcheng Shan e cidade anti-
ga de Jiezi em Chengdu.

• Barco: Passeio de barco em Tongli, Passeio de 
barco em Longmen, Passeio de barco pela 
Montanha de Quingcheng Shan em Chengdu.

• Visita Panorâmica em: Pequim, Xangai, Xian.
• Traslado Noturno: Rua Wangfujing, Cidade 

Velha em Luoyang.
• Entradas: Grande Muralha China Mutianyu, 

Templo do Céu, massagem dos pés, aula de 
Taichi em Pequim, Cidade Proibida, Parque 
Jingshan, Palácio de Verão em Pequim, 
Mausoleu de Sun Yatsen e Templo Lingu em 
Nanjing, Jardim do Humilde administrador em 
Suzhou, Jardim Yuyuan, demostração da 
Cerimônia do Chá em Xangai, Templo budista 
do Cavalo Branco em Luoyang, Grutas budis-
tas em Longmen, Templo Baoulon, Museu Guo 
em Sanmexia, Museu do Exercito de Terracota, 
pequena pagode do ganso,curso de caligrafia 
chinesa e breve espetáculo de instrumentos 
tradicionais na Torre do Tambor (não sempre 
garantido) em Xian, Centro de criação de Ursos 
Panda em Chengdu, Sistema de irrigação em 
Dujiangyan, Montanha sagrada de Quingcheng 
Shan em Chengdu.

• Funicular: Grande Muralha China em Pequim, 
Montanha de Quingcheng Shan em Chengdu.

• Trem Alta Velocidade: Pequim -Nanjing, 
Xangai - Luoyang, Xian - Chengdu.

• 09 Almoços ou Jantares Incluidos em: Pequim, 
Pequim, Pequim, Suzhou, Xangai, Luoyang, 
Sanmexia, Chengdu, Chengdu

• 
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Excursão: Gruta das Flautas de Cana.
• Barco: Cruzeiro fluvial pelo rio Li.
• Visita Panorâmica em: Cantão.
• Entradas: Aldeia Basha Miao, Vilarejo Zhaoxing 

da etnia Dong, Vilarejo Guangxiao da etnia 
Dong, Ponte do vento em Chengyang, 
Arrozeiras em Longsheng, Gruta das Flautas de 
Cana, Cidade antiga em Huangyao, Casa do 
clã Chen em Cantão.

• Trem Alta Velocidade: Chengdu - Congjiang.
• 04 Almoços ou Jantares incluidos em: 

Chengdu (almoço picnic em tren Chengdu 
-Congjiang) Chengyang, Cruzeiro pelo río Li, 
Cantão 

• 
• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Visita Panorâmica em: Cantão, Macau.
• Entradas: Casa do clã Chen em Cantão.
• 02 Almoços ou Jantares incluidos em: Cantão, 

Macau
• 
• (Serviços adicionais Opç. 4)
• Visita Panorâmica em: Macau, Hong Kong.
• Traslado Noturno: Baía de Hong Kong.
• Entradas: Museu de Historia em Hong Kong.
• Ferry: Star Ferry em Baía de Hong Kong.
• Funicular: Peak Tram (descida) em Hong Kong.
• 02 Almoços ou Jantares incluidos em: Macau, 

Hong Kong 

atravessaremos seu bairro muçulmano e entraremos na 
mesquita, poderemos observar as múltiplas culturas e reli-
giões que deixaram seus vestígios neste país. Também 
visitaremos, ingresso incluído, a TORRE DO TAMBOR, onde 
poderemos contemplar um breve espetáculo de instru-
mentos tradicionais (não sempre garantido).Tempo livre.-

10 TER. Xian - Chengdu.-
Sairemos de Xian em um trem de alta velocidade supermo-
derno, em pouco mais de três horas faremos os 700 km que 
nos separam de CHENGDU. Assim que chegarmos faremos 
uma visita ao Centro de Pesquisa e Criação de Ursos 
Pandas, nesta reserva vivem 120 ursos-panda gigantes e 
76 pandas-vermelhos. Almoço incluído. À tarde faremos 
um passeio pelo Parque do Povo, com seu pequeno lago, o 
vilarejo local, fazendo tai-chi e suas casas de chá.- 

11 QUA. Chengdu.-
Hoje faremos uma excursão de dia inteiro à província de 
Sichuan, com paisagens agradáveis e vilarejos tradicio-
nais. Em DUJIANGYAN conheceremos o tradicional siste-
ma de irrigação, que funciona há mais de 2.000 anos e foi 
declarado Patrimônio da Humanidade. QINGCHENG 
SHAN, “montanha da cidade verde” é uma montanha 
sagrada taoísta, suas trilhas entre bosques nos permitem 
descobrir grutas, pavilhões e centenas de templos de 
madeira, almoço incluído. Finalmente visitaremos a cida-
de antiga de JIEZI com seus becos com mais de mil anos 
de história. Retorno a CHENGDU.  

12 QUI. Chengdu.-
Após do café da manha, fim de nossos serviços.

(OPC. 2) TRIÂNGULO DOURADO E SUL DA CHINA FIM 
CANTÃO
DIAS 1 - 11 COMO EM OPC. 1
12 QUI. Chengdu - Miao Village - Zhaosing.-
Iremos de trem, madrugaremos (saída prevista de nosso 
trem às 07h38), são quase mil quilômetros que faremos em 
pouco mais de cinco horas e meia entre magníficas paisa-
gens montanhosas (almoço estilo piquenique no próprio 
trem). Chegada a Congjiang, uma magnífica e desconhe-
cida região da China habitada pelas minorias étnicas. 
Conheceremos o BASHA MIAO Village, no bosque, com 
suas casas de madeira, é a única etnia autorizada a portar 
armas de fogo por terem sido tradicionais caçadores de 
ursos. Continuaremos rumo a ZHAOXING, o vilarejo mais 
importante da minoria Dong, belíssima localidade com 
mais de 800 casas tradicionais, muitos o definem como o 
vilarejo mais bonito da China. Alojamento.

13 SEX. Zhaoxing- Guanxiao- Chengyang- Longsheng- 
Guilin.-

Hoje faremos uma das etapas mais bonitas e emocionantes 
da viagem. GUANGXIAO, entre surpreendentes vilarejos da 
etnia Dong com sua bela arquitetura de madeira, este vila-
rejo cheio de encanto parou no tempo, sendo pouco fre-
quentado pelo turismo internacional, veremos sua ponte 
suspensa, a Torre do Tambor, o Teatro da Ópera. Pararemos 
também em CHENGYANG, com sua magnífica “ponte do 
vento”. Almoço incluído. Em LONGSHENG visitaremos os 
arrozais de LONGJI, declarado Patrimônio da Humanidade. 
Em um miniônibus subiremos aos mirantes e poderemos 
descer um setor caminhando por trilhas entre arrozais com 
maravilhosas paisagens. Posteriormente, seguiremos rumo 
a GUILIN – Chegada prevista para o final da tarde. 

14 SAB. Guilin.-
Dia completo em GUILIN, uma das cidades mais populares 
da China com um ambiente muito agradável às margens 
de seu lago, junto ao rio Li, e com ruas muito comerciais no 
centro urbano. Faremos uma visita à Gruta da Flauta de 
Cana, uma magnífica gruta onde há inúmeras estalactites 
e estalagmites com formas fantásticas iluminadas com 
belas cores, criando um mundo espetacular nas entranhas 
da terra. Tarde livre, lhe recomendamos conhecer o palá-
cio Jingjiang, “cidade proibida em miniatura”. Alojamento.

15 DOM. Guilin - Cruzeiro pelo rio Li- Yangshuo- 
Huangyao- Cantão.-

Sairemos de Guilin de barco, faremos um cruzeiro fluvial 
pelo rio Li, as paisagens são espetaculares com suas mon-
tanhas verdes, os vilarejos às margens do rio, com rochas 
surpreendentes e picos com formas incríveis. Almoço 
incluído. Chegaremos a YANGSHUO, cidade muito turísti-
ca e cheia de vida. Faremos um passeio antes de seguir-
mos pelo interior da China para HUANGYAO, em um meio 
rural, a cidade antiga se conserva magnificamente com 
suas pequenas ruas, edifícios antigos, templos; a vida e a 
atividade de seus habitantes também nos transportará 
para outra época. Tempo para passear. Continuaremos 
nosso trajeto rumo a CANTÃO – Chegada prevista para o 
final do dia. 

16 SEG. Cantão.-
Cantão, faremos uma visita de aproximadamente duas 
horas nesta pujante metrópole localizada ao sul da China, 
passearemos pela rua Shangiaxju com seu mercado tradi-
cional, conheceremos a Casa do Clã Chen do final do 
século XIX e percorreremos a zona ribeirinha do rio. Tempo 
livre e almoço incluído.Fim dos nossos serviços. Verifique 
a hora de seu voo para saber se vai precisar de uma noite 
adicional. Translado de saída para o aeroporto não inclu-
ído; nosso guia lhe irá assessorar sobre o melhor transpor-
te público para seu deslocamento.

(OPC. 3) TRIÂNGULO DOURADO E SUL DA CHINA FIM 
MACAU
DIAS 1 - 15 COMO EM OPC. 2
16 SEG. Cantão - Zhuhai - Macau.-
Cantão, faremos uma visita de aproximadamente duas 
horas nesta pujante metrópole localizada ao sul da China, 
passearemos pela rua Shangiaxju com seu mercado tradi-
cional, conheceremos a Casa do Clã Chen do final do 
século XIX e percorreremos a zona ribeirinha do rio. Tempo 
livre e almoço incluído. À tarde viajaremos para ZHUHAI, 
junto ao mar da China, pararemos junto ao impressionan-
te Teatro da Ópera, construído em um terreno que perten-
cia ao mar, inaugurado em 2016, sua impressionante 
forma simboliza o sol e a lua. CRUZAREMOS A FRONTEIRA 
e entraremos em MACAU, onde conheceremos a região dos 
cassinos, muitos deles no mesmo estilo dos de Las Vegas, 
sua atividade é impressionante.   
MUITO IMPORTANTE: Se durante sua viagem tiver que 
entrar novamente na China continental, após sua estadia 
em Macau e Hong Kong, exija um visto de entrada dupla.   

17 TER. Macau.-
Macau. Faremos uma visita à cidade, o centro histórico foi 
declarado Patrimônio da Humanidade. Do século XVI até 
1999 a região foi administrada pelos portugueses, suas 
antigas igrejas, os azulejos nos edifícios civis, sua fortale-
za e o farol mais antigo da China assim o confirmam. 
Tempo livre e Almoço incluído.  Fim dos nossos servi-
ços. Verifique a hora de seu voo para saber se vai precisar 
de uma noite adicional. Translado de saída para o aero-
porto não incluído; nosso guia lhe irá assessorar sobre o 
melhor transporte público para seu deslocamento.

(OPC. 4) TRIÂNGULO DOURADO E SUL DA CHINA FIM 
HONG KONG
DIAS 1 - 16 COMO EM OPC. 3
17 TER. Macau - Hong Kong.-
MACAU. Faremos uma visita à cidade, o centro histórico 
foi declarado Patrimônio da Humanidade. Do século XVI 
até 1999 a região foi administrada pelos portugueses, 
suas antigas igrejas, os azulejos nos edifícios civis, sua 
fortaleza e o farol mais antigo da China assim o confir-
mam. Tempo livre e Almoço incluído. À tarde percorrere-
mos a impressionante ponte que interliga Hong Kong a 
Macau, inaugurada no final de 2018, proeza de engenha-
ria com mais de 30 quilômetros de pontes sobre o mar da 
China, 6 quilômetros de túnel submarino, ilhas artificiais.

Nota: Se o número de participantes no grupo for inferior a 
06 pessoas a passagem de Macau para Hong Kong poderá 
ser feita de ferry-boat.  

HONG KONG – Chegada-. Depois de nos alojarmos iremos 
de ferry a região mais ativa de vida e atividade noturna 
da cidade com suas luzes. Volta a area de nosso 
hotel. Jantar incluído. Retorno ao hotel.     

18 QUA. Hong Kong.-
Após o café da manhã faremos uma visita à cidade. Ao 
longo da visita conheceremos o centro financeiro com 
seus imensos arranha-céus, visitaremos o Museu de 
História que nos ilustra sobre a história da cidade (período 
colonial, Guerra Mundial…) a Avenida das Estrelas junto 
ao cais que exibe as celebridades da indústria cinemato-
gráfica. Tomaremos o Star Ferry, cruzando a linha de 
Hong Kong de barco e subiremos ao Pico Vitória (552 m) 
onde poderemos avistar toda a cidade. Descida em Peak 
Tram.  Tarde livre.

19 QUI. Hong Kong.-
Após do café da manha, fim de nossos serviços. 

PANDA COMENDO NO CENTRO 

DE PESQUISA E CRIAÇÃO DE CHENGDU

PENINSULA IBÉRICA
AMÉRICA

ASIA E OCEANIA
ORIENTE MEDIO

MAIS INCLUÍDO
ECONÔMICA

ATLÂNTICO
MEDITERRÂNEO

NÓRDICA
CENTRAL

ATÉ 15 DIAS
MAIS DE 15 DIAS
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DESDE 2596€-DÍAS 14/18/19/21

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

01 SEX. Pequim.-
Bem-vindos à China. Translado ao hotel.
No início da noite, para começar a conhecer a cidade, 
faremos um translado na famosa rua Wangfujing cheia 
de lojas, vida, atividade, e restaurantes. Jantar incluido. 
Regresso ao hotel.  

02 SAB. Pequim.-
Neste dia visitaremos: O Palácio Imperial, conhecido 
como “a Cidade Proibida”, um dos patrimônios mundiais. 
Também teremos a oportunidade de conhecer o Parque 
Jingshan, onde fica a Colina do Carvão, um dos melhores 
jardins imperiais conservados em Pequim. Podemos subir 
até o topo da colina de ter as melhores vistas (se o dia é 
claro), na cidade proibida. Vale a pena o esforço. 
Continuamos a Praça Tian An Men, uma das maiores do 
mundo, e de fora poderemos apreciar o Grande Teatro 
Nacional, teatro da ópera de Pequim. Almoço incluído. À 
tarde, visita ao Palácio de Verão, que era um jardim de 
verão para os da casa imperial da Dinastia Qing. Incluímos 
uma excursão em triciclo (bicicleta típica de três rodas) 
pelos bairros tradicionais de Pequim, conhecidos como 
Hutong. Nesta região poderemos ver o estilo tão caracte-
rístico de vida dos residentes destes bairros populares, 
visitar comércios típicos e, inclusive, visitar uma casa 
tradicional de um hutong, um Siheyuan, com todos os seus 
recintos ao redor de um pátio. Retorno ao hotel.

03 DOM. Pequim.-
Excursão à Grande Muralha (seção Mutianyu), espetacular 
e grandiosa obra arquitetônica, cuja história abrange mais 
de 2.000 anos. Incluímos o funicular para a subida e a des-
cida da Grande Muralha.  Ao retornar a Pequim pararemos 
no distrito 798 com sua arte contemporânea localizada em 
uma antiga fábrica militar. Hoje visitaremos tambem o 
TEMPLO DO CEU, um dos maiores complexos sacros do país, 
declarado patrimônio da humanidade.  Depois conhecere-
mos a medicina tradicional chinesa, que desde há séculos se 
apoia na teoria de que a nossa saúde está relacionada com 
a saúde dos pés. Vamos descontrair-nos com uma massa-
gem nos pés. Vocè receberá tambén uma aula de Taichi. A 
seguir, regresso ao hotel e nos despedimos de Pequim com 
un jantar de pato lacado incluído. 

04 SEG. Pequim- Taian- Qufu.-
Depois do café da manhã translado à estação de trem, 
tomaremos um dos moderníssimos trens de alta veloci-
dade da China. Em apenas duas horas, a 300 km/hora, 
chegaremos a TAIAN, ao pé do monte Taishan, considera-
da a montanha mais sagrada da China. Visitaremos o 
Templo DAI, magnífico complexo de templos Taoístas do 
século XI, aqui é o início da rota dos peregrinos. Almoço 
incluído. Depois subiremos de teleférico até as “Portas 
do Ceú” da montanha sagrada… sendo necessário fazer a 
última etapa caminhando, subiremos sua escada íngre-
me entre centenas de peregrinos. No final da tarde, em 
nosso ônibus, viajaremos para QUFU, a cidade de 
Confúcio.

05 TER. Qufu - Xuzhou.-
Visitaremos a cidade de Confúcio, pensador chinês do 
século V a.C. e criador do confucionismo. Faremos uma 

visita e entraremos na Mansão e no Templo de 
Confúcio.  Continuação do trajeto rumo a 
XUZHOU. Almoço incluído . Conheceremos o impressio-
nante Mausoléu subterrâneo do imperador da dinastia 
Han, onde nos surpreenderemos vendo o museu do 
Exército de Terracota (similares, mas em tamanho peque-
no, às famosíssimas esculturas de Xian). Depois disso, 
passaremos de ônibus pelo belo lago Yunlong, localizado 
no centro da cidade. Alojamento.

06 QUA. Xuzhou- Nanjing.-
Sairemos cedo de Xuzhou. Por volta das 12h30 chegare-
mos a NANJING, cidade de oito milhões de habitantes 
considerada por muitos como a mais agradável da China. 
Ficaremos surpreendidos pela atividade e pela vida 
comercial desta moderna metrópole. Conheceremos a 
Montanha Púrpura, onde visitaremos o Mausoléu de SUN 
YAT-sen e o pitoresco Templo Lingu. Posteriormente dis-
poremos de tempo livre.

07 QUI. Nanjing- Suzhou- Tongli- Xangai.-
Sairemos rumo a SUZHOU com seus maravilhosos jardins 
declarados patrimônio da humanidade. Esta cidade foi a 
principal produtora de seda do mundo, que sempre este-
ve associada à beleza e elegância. Entraremos (entrada 
incluida) no Jardim do Humilde Administrador.
Disporemos de tempo livre para passear pela pitoresca 
Pingjian Road. Almoço incluído. Depois iremos para 
TONGLI, encantadora cidade lacustre com suas peque-
nas casas junto dos canais e de suas gôndolas. Faremos 
um bonito passeio de barco. Continuaremos rumo a 
XANGAI. Alojamento.

08 SEX. Xangai.-
De manhã faremos uma visita a esta impressionante 
cidade, atravessaremos a zona financeira de Pudong 
com seus arranha-céus. Faremos a travessia de ferry-
-boat pelo rio de Xangai onde desfrutaremos de uma 
excelente vista para as duas partes da cidade.Pasaremos 
pelas ruas da Cidade Velha e o Jardím Yuyuan, especta-
cular jardim privado onde foi possivel combinar a fron-
dosa vegetaçao com os ancestrais pavilhoes, pedras e 
cristalinas aguas. Apreciaremos uma demostração da 
Cerimônia do Chá, bebida que desempenha um papel 
cultural importantíssimo na China. Atravesaremos umo 
dos bairros   mais conhecidos da capital, Xintiandi. 
Almoço incluido. Seguiremos no Bairro de Tianzifang, a 
antiga area residencial de imfluencia francesa com suas 
tradicionais estreitas e labirinticas ruas cheias de peque-
nhas lojas e galerias de arte . Finalizamos  a visita  pelo 
malecom, conhecido como Bund com seus antigos edifí-
cios que nos recorda a influência comercial europeia. 

09 SAB. Xangai- Luoyang.-
Depois do café do manhã translado à estação. Sairemos 
cedo para tomar o trem de alta velocidade  (saída pre-
vista do trem as 7.17 hrs.). Em pouco mais de 5 horas nosso 
trem faz quase 1.000 km, ou seja, a distância que separa 
a cidade de Xangai da cidade de Luoyang. Chegada  à 
estação de LUOYANG. Almoço incluido.  Conheceremos 
as impressionantes grutas budistas de LONGMEN, ao 
logo de mais de um quilômetro, nas paredes rochosas do 

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web 
"Minha Viagem".

NovidadeNovidade

China Tradicional e Chengdu Opção 1

China Tradicional de Norte a Sul Fim Macau Opção 3

China do norte e do sul fim Hong Kong Opção 4

China do norte e do sul fim Cantão Opção 2

OPÇÃO 1
ID:  22470  

OPÇÃO 2
ID:  22542  

DBL IND DBL IND

T.Alt $2633 3271 3404 4191

T. Med $2633 3271 3404 4191

T.Baixa $2596 3234 3372 4159

OPÇÃO 3
ID:  22469  

OPÇÃO 4
ID:  22543  

DBL IND DBL IND

T.Alt $3904 4893 4144 5165

T. Med $3904 4893 4144 5165

T.Baixa $3840 4829 4096 5117

Zhaoxing

Para confirmação de todos os serviços é necessá-
rio incluir o passaporte do passageiro no momento 
da venda.

Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues 
espanhol/inglês. De acordo com número total de 
viajantes inscritos será realizado em um ou dois 
idiomas (sempre em espanhol, em ocasiões tam-
bém em inglês).

HOTÉIS: É política geral nos hotéis que lhe possam 
solicitar um depósito em dinheiro ou uma cópia de 
seu cartão de crédito na hora de realizar seu check-
-in. Este depósito poderá ser recuperado no dia de 
saída caso você não tenha efetuado nenhuma 
despesa no hotel. 

ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a perí-
odos de férias, festejos ou feriados nacionais em 
China (Día Nacional de 01 a 07 de Outubro, Ano 
Novo Chinês de 12 Fevereiro 2021), pode ocorrer um 
maior atraso nas visitas programadas devido ao 
trânsito mais lento nas estradas e o alto volume de 
pessoas que visitam os monumentos. 

BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de 
trem de Alta Velocidade é limitado e isso condiciona 
o número máximo de bagagem autorizada por pas-
sageiro: uma mala por pessoa e um bolso de mão. 
Caso a totalidade da bagagem não caiba nos baga-
geiros do ônibus, ou tren nosso guia poderá enviar 
através do serviço de pacotes expresso a bagagem 
dos passageiros que levem consigo mais quantida-
de do que a autorizada. As despesas decorrentes de 
tais envios deverão ser pagas pelos viajantes por-
tadores do referido excesso.

REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e cultu-
ras das pessoas que viajam em nossos grupos difi-
cultam a satisfação de todos bem como suas prefe-
rências. Europamundo oferece aos nossos clientes 
a oportunidade de saborear a comida local no des-
tino visitado, no entanto, outras refeições são de 
cozinha internacional. Você poderá encontrar a 
lista de restaurantes e o tipo de cardápio de cada 
turnê no site "Minha Viagem".

NOTAS IMPORTANTES

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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Jun.22: 03, 17
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Nov.22: 04, 18
Dez.22: 02, 16, 30
Jan.23: 13, 27
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Mar.23: 10, 24
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rio foram esculpidas mais de 100.000 imagens de Buda. 
Faremos um passeio de barco. Depois translado à cidade 
velha, adentraremos por sua impressionante muralha 
onde poderemos desfrutar da grande atividade tradicio-
nal e suas iluminadas ruas.  

10 DOM. Luoyang- Templo do Cavalo Branco- Sanmexia 
- Xian.-

Logo cedo, nos arredores de Luoyang, visitaremos o 
TEMPLO BUDISTA DO CAVALO BRANCO, extenso mosteiro 
e lugar de estudos ao qual chegam budistas de todos os 
países do mundo. Continuaremos nosso trajeto para 
SANMENXIA, nesta histórica cidade veremos o rio 
Amarelo, conheceremos o Templo Baoulon com seu alto 
pagode e visitaremos um dos melhores museus da China: 
o Museu Guo com os carros funerários do antigo estado de 
Guo. Almoço incluído. Continuaremos em direção a leste, 
passaremos ao pé do Monte Hua, montanha sagrada. 
XIAN, chegada prevista para o final da tarde.

11 SEG. Xian.-
Nesta fascinante cidade começava a rota da seda. Logo 
cedo visitaremos o EXÉRCITO DE TERRACOTA com seus 
milhares de guerreiros de argila de tamanho natural que 
foram encontrados debaixo da terra. Retornaremos a XIAN, 
visitaremos o PAGODE PEQUENA DO GANSO e assistiremos 
ao breve curso de caligrafia chinesa. Posteriormente pas-
saremos pelo centro amuralhado, atravessaremos seu 
bairro muçulmano e entraremos na mesquita, poderemos 
observar as múltiplas culturas e religiões que deixaram 
seus vestígios neste país. Também visitaremos, ingresso 
incluído, a TORRE DO TAMBOR, onde poderemos contem-
plar um breve espetáculo de instrumentos tradicio-
nais (não sempre garantido).Tempo livre.-

12 TER. Xian - Chengdu.-
Sairemos de Xian em um trem de alta velocidade super-
moderno, em pouco mais de três horas faremos os 700 km 
que nos separam de CHENGDU. Assim que chegarmos 
faremos uma visita ao Centro de Pesquisa e Criação de 
Ursos Pandas, nesta reserva vivem 120 ursos-panda 
gigantes e 76 pandas-vermelhos. Almoço incluído. À 
tarde faremos um passeio pelo Parque do Povo, com seu 
pequeno lago, o vilarejo local, fazendo tai-chi e suas 
casas de chá.- 

13 QUA. Chengdu.-
Hoje faremos uma excursão de dia inteiro à província de 
Sichuan, com paisagens agradáveis e vilarejos tradicio-
nais. Em DUJIANGYAN conheceremos o tradicional siste-
ma de irrigação, que funciona há mais de 2.000 anos e foi 
declarado Patrimônio da Humanidade. QINGCHENG 
SHAN, “montanha da cidade verde” é uma montanha 
sagrada taoísta, suas trilhas entre bosques nos permitem 
descobrir grutas, pavilhões e centenas de templos de 
madeira, almoço incluído. Finalmente visitaremos a cida-
de antiga de JIEZI com seus becos com mais de mil anos 
de história. Retorno a CHENGDU.  

14 QUI. Chengdu.-
Após do café da manha, fim de nossos serviços.

(OPC. 2) CHINA DO NORTE E DO SUL FIM CANTÃO
DIAS 1 - 13 COMO EM OPC. 1
14 QUI. Chengdu - Miao Village - Zhaosing.-
Iremos de trem, madrugaremos (saída prevista de nosso 
trem às 07h38), são quase mil quilômetros que faremos em 
pouco mais de cinco horas e meia entre magníficas paisa-
gens montanhosas (almoço estilo piquenique no próprio 
trem). Chegada a Congjiang, uma magnífica e desconhe-
cida região da China habitada pelas minorias étnicas. 
Conheceremos o BASHA MIAO Village, no bosque, com 
suas casas de madeira, é a única etnia autorizada a por-
tar armas de fogo por terem sido tradicionais caçadores 
de ursos. Continuaremos rumo a ZHAOXING, o vilarejo 
mais importante da minoria Dong, belíssima localidade 
com mais de 800 casas tradicionais, muitos o definem 
como o vilarejo mais bonito da China. Alojamento.

15 SEX. Zhaoxing- Guanxiao- Chengyang- Longsheng- 
Guilin.-

Hoje faremos uma das etapas mais bonitas e emocionan-
tes da viagem. GUANGXIAO, entre surpreendentes vilare-
jos da etnia Dong com sua bela arquitetura de madeira, 
este vilarejo cheio de encanto parou no tempo, sendo 
pouco frequentado pelo turismo internacional, veremos 
sua ponte suspensa, a Torre do Tambor, o Teatro da Ópera. 
Pararemos também em CHENGYANG, com sua magnífica 
“ponte do vento”. Almoço incluído. Em LONGSHENG visi-
taremos os arrozais de LONGJI, declarado Patrimônio da 
Humanidade. Em um miniônibus subiremos aos mirantes 
e poderemos descer um setor caminhando por trilhas 
entre arrozais com maravilhosas paisagens. 
Posteriormente, seguiremos rumo a GUILIN – Chegada 
prevista para o final da tarde. 

16 SAB. Guilin.-
Dia completo em GUILIN, uma das cidades mais populares 
da China com um ambiente muito agradável às margens 
de seu lago, junto ao rio Li, e com ruas muito comerciais no 
centro urbano. Faremos uma visita à Gruta da Flauta de 

Cana, uma magnífica gruta onde há inúmeras estalactites 
e estalagmites com formas fantásticas iluminadas com 
belas cores, criando um mundo espetacular nas entranhas 
da terra. Tarde livre, lhe recomendamos conhecer o palácio 
Jingjiang, “cidade proibida em miniatura”. Alojamento.

17 DOM. Guilin - Cruzeiro pelo rio Li- Yangshuo- 
Huangyao- Cantão.-

Sairemos de Guilin de barco, faremos um cruzeiro fluvial 
pelo rio Li, as paisagens são espetaculares com suas monta-
nhas verdes, os vilarejos às margens do rio, com rochas sur-
preendentes e picos com formas incríveis. Almoço incluído. 
Chegaremos a YANGSHUO, cidade muito turística e cheia de 
vida. Faremos um passeio antes de seguirmos pelo interior 
da China para HUANGYAO, em um meio rural, a cidade anti-
ga se conserva magnificamente com suas pequenas ruas, 
edifícios antigos, templos; a vida e a atividade de seus habi-
tantes também nos transportará para outra época. Tempo 
para passear. Continuaremos nosso trajeto rumo a CANTÃO 
– Chegada prevista para o final do dia. 

18 SEG. Cantão.-
Cantão, faremos uma visita de aproximadamente duas 
horas nesta pujante metrópole localizada ao sul da China, 
passearemos pela rua Shangiaxju com seu mercado tradi-
cional, conheceremos a Casa do Clã Chen do final do 
século XIX e percorreremos a zona ribeirinha do rio. Tempo 
livre e almoço incluído.Fim dos nossos serviços. Verifique 
a hora de seu voo para saber se vai precisar de uma noite 
adicional. Translado de saída para o aeroporto não inclu-
ído; nosso guia lhe irá assessorar sobre o melhor transpor-
te público para seu deslocamento.

(OPC. 3) CHINA TRADICIONAL DE NORTE A SUL - 
FIM MACAU
DIAS 1 - 17 COMO EM OPC. 2
18 SEG. Cantão - Zhuhai - Macau.-
Cantão, faremos uma visita de aproximadamente duas 
horas nesta pujante metrópole localizada ao sul da China, 
passearemos pela rua Shangiaxju com seu mercado tradi-
cional, conheceremos a Casa do Clã Chen do final do 
século XIX e percorreremos a zona ribeirinha do rio. Tempo 
livre e almoço incluído. À tarde viajaremos para ZHUHAI, 
junto ao mar da China, pararemos junto ao impressionan-
te Teatro da Ópera, construído em um terreno que perten-
cia ao mar, inaugurado em 2016, sua impressionante 
forma simboliza o sol e a lua. CRUZAREMOS A FRONTEIRA 
e entraremos em MACAU, onde conheceremos a região 
dos cassinos, muitos deles no mesmo estilo dos de Las 
Vegas, sua atividade é impressionante.   
MUITO IMPORTANTE: Se durante sua viagem tiver que 
entrar novamente na China continental, após sua estadia 
em Macau e Hong Kong, exija um visto de entrada dupla.   

19 TER. Macau.-
Macau. Faremos uma visita à cidade, o centro histórico foi 
declarado Patrimônio da Humanidade. Do século XVI até 
1999 a região foi administrada pelos portugueses, suas 
antigas igrejas, os azulejos nos edifícios civis, sua fortaleza 
e o farol mais antigo da China assim o confirmam. Tempo 
livre e Almoço incluído.  Fim dos nossos serviços. Verifique 
a hora de seu voo para saber se vai precisar de uma noite 
adicional. Translado de saída para o aeroporto não incluí-
do; nosso guia lhe irá assessorar sobre o melhor transporte 
público para seu deslocamento.

(OPC. 4) CHINA DO NORTE E DO SUL FIM HONG KONG
DIAS 1 - 18 COMO EM OPC. 3
19 TER. Macau - Hong Kong.-
MACAU. Faremos uma visita à cidade, o centro histórico 
foi declarado Patrimônio da Humanidade. Do século XVI 
até 1999 a região foi administrada pelos portugueses, 
suas antigas igrejas, os azulejos nos edifícios civis, sua 
fortaleza e o farol mais antigo da China assim o confir-
mam. Tempo livre e Almoço incluído. À tarde percorrere-
mos a impressionante ponte que interliga Hong Kong a 
Macau, inaugurada no final de 2018, proeza de engenha-
ria com mais de 30 quilômetros de pontes sobre o mar da 
China, 6 quilômetros de túnel submarino, ilhas artificiais.

Nota: Se o número de participantes no grupo for inferior a 
06 pessoas a passagem de Macau para Hong Kong poderá 
ser feita de ferry-boat.  

HONG KONG – Chegada-. Depois de nos alojarmos iremos 
de ferry a região mais ativa de vida e atividade noturna 
da cidade com suas luzes. Volta a area de nosso 
hotel. Jantar incluído. Retorno ao hotel.     

20 QUA. Hong Kong.-
Após o café da manhã faremos uma visita à cidade. Ao 
longo da visita conheceremos o centro financeiro com 
seus imensos arranha-céus, visitaremos o Museu de 
História que nos ilustra sobre a história da cidade (perío-
do colonial, Guerra Mundial…) a Avenida das Estrelas 
junto ao cais que exibe as celebridades da indústria cine-
matográfica. Tomaremos o Star Ferry, cruzando a linha 
de Hong Kong de barco e subiremos ao Pico Vitória (552 
m) onde poderemos avistar toda a cidade. Descida 
em Peak Tram.  Tarde livre.

21 QUI. Hong Kong.-
Após do café da manha, fim de nossos serviços. 
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O PREÇO INCLUI

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 
ônibus guia falando espanhol, seguro básico 
de viagem e café da manhã tipo buffet.

• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Triciclo pelos bairros tradicionais 

em Pequim, Grande Muralha China secão 
Mutianyu, massagem nos pés, aula de Taichi 
em Pequim, Dujiangyan, Montanha de 
Quingcheng Shan e cidade antiga de Jiezi em 
Chengdu.

• Barco: Passeio de barco em Tongli, Passeio de 
barco em Longmen, Passeio de barco pela 
Montanha de Quingcheng Shan em Chengdu.

• Visita Panorâmica em: Pequim, Qufu, Xangai, 
Xian.

• Traslado Noturno: Rua Wangfujing em Pequim, 
Cidade Velha em Luoyang.

• Entradas: Cidade Proibida, Parque Jingshan, 
Palácio de Verão, Grande Muralha China 
Mutianyu, Templo do Céu, massagem dos pés, 
aula de Taichi em Pequim, Templo Dai em 
Taian, Mansão e Templo de Confúcio em Qufu, 
Mausoléu subterráneo do imperador da dinas-
tia Han em Xuzhou, Mausoléu de Sun Yatsen e 
Templo Lingu em Nanjing, Jardim do Humilde 
administrador em Suzhou, Jardim Yuyuan, 
demostração da Cerimônia do Chá em Xangai, 
Templo budista do Cavalo Branco em Luoyang, 
Grutas budistas em Longmen, Templo Baoulon, 
Museu Guo em Sanmexia, Museu do Exercito de 
Terracota, pequena pagode do ganso,curso de 
caligrafia chinesa e breve espetáculo de ins-
trumentos tradicionais na Torre do Tambor 
(não sempre garantido) em Xian, Centro de 
criação de Ursos Panda em Chengdu, Sistema 
de irrigação em Dujiangyan, Montanha sagra-
da de Quingcheng Shan em Chengdu.

• Funicular: Grande Muralha China em Pequim, 
Porta do Céu em Taian, Montanha de 
Quingcheng Shan em Chengdu.

• Trem Alta Velocidade: Pequim - Taian, Xangai 
- Luoyang, Xian - Chengdu.

• 11 Almoços ou jantares incluidos em: Pequim, 
Pequim, Pequim, Taian, Xuzhou, Suzhou, 
Xangai, Luoyang, Sanmexia, Chengdu, 
Chengdu, 

• 
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Excursão: Gruta das Flautas de Cana.
• Barco: Cruzeiro fluvial pelo rio Li.
• Visita Panorâmica em: Cantão.
• Entradas: Aldeia Basha Miao, Vilarejo Zhaoxing 

da etnia Dong, Vilarejo Guangxiao da etnia 
Dong, Ponte do vento em Chengyang, 
Arrozeiras em Longsheng, Gruta das Flautas de 
Cana, Cidade antiga em Huangyao, Casa do 
clã Chen em Cantão.

• Trem Alta Velocidade: Chengdu - Congjiang.
• 04 Almoços ou Jantares incluidos em: 

Chengdu (almoço picnic em trem Chengdu 
-Congjiang), Chengyang, Cruzeiro pelo río Li, 
Cantão.

• 
• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Visita Panorâmica em: Cantão, Macau.
• Entradas: Casa do clã Chen em Cantão.
• 02 Almoços ou Jantares incluidos em: Cantão, 

Macau
• 
• (Serviços adicionais Opç. 4)
• Visita Panorâmica em: Macau, Hong Kong.
• Traslado Noturno: Baía de Hong Kong.
• Entradas: Museu de Historia em Hong Kong.
• Ferry: Star Ferry em Baía de Hong Kong.
• Funicular: Peak Tram (descida) em Hong Kong.
• 02 Almoços ou Jantares incluidos em: Macau, 

Hong Kong 

PENINSULA IBÉRICA
AMÉRICA

ASIA E OCEANIA
ORIENTE MEDIO

MAIS INCLUÍDO
ECONÔMICA

ATLÂNTICO
MEDITERRÂNEO

NÓRDICA
CENTRAL

ATÉ 15 DIAS
MAIS DE 15 DIAS

151



PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

(Opç. 1) Belezas da China - Fim Chengdu
01 SEX. Pequim.-
Bem-vindos à China. Translado ao hotel.
No início da noite, para começar a conhecer a cidade, 
faremos um translado na famosa rua Wangfujing cheia 
de lojas, vida, atividade, e restaurantes. Jantar inclui-
do. Regresso ao hotel.  

02 SAB. Pequim.-
Neste dia visitaremos: O Palácio Imperial, conhecido 
como “a Cidade Proibida”, um dos patrimônios mun-
diais. Também teremos a oportunidade de conhecer o 
Parque Jingshan, onde fica a Colina do Carvão, um dos 
melhores jardins imperiais conservados em Pequim. 
Podemos subir até o topo da colina de ter as melhores 
vistas (se o dia é claro), na cidade proibida. Vale a pena 
o esforço. Continuamos a Praça Tian An Men, uma das 
maiores do mundo, e de fora poderemos apreciar o 
Grande Teatro Nacional, teatro da ópera de Pequim. 
Almoço incluído. À tarde, visita ao Palácio de Verão, 
que era um jardim de verão para os da casa imperial da 
Dinastia Qing. Incluímos uma excursão em triciclo 
(bicicleta típica de três rodas) pelos bairros tradicionais 
de Pequim, conhecidos como Hutong. Nesta região 
poderemos ver o estilo tão característico de vida dos 
residentes destes bairros populares, visitar comércios 
típicos e, inclusive, visitar uma casa tradicional de um 
hutong, um Siheyuan, com todos os seus recintos ao 
redor de um pátio. Retorno ao hotel.

03 DOM. Pequim- Xian.-
Excursão à Grande Muralha (seção Mutianyu), espeta-
cular e grandiosa obra arquitetônica, cuja história 
abrange mais de 2.000 anos. Incluímos o funicular para 
a subida e a descida da Grande Muralha.  Retorno a 
Pequim e translado à estação de trem, onde tomaremos 
um dos moderníssimos trens de alta velocidade da 
China. A 300 km/hora, em aproximadamente 5 horas 
faremos os quase 1100 km que separam as duas cida-
des.  XIAN –Chegada prevista para o final da tarde, 
translado ao hotel.

04 SEG. Xian.-
Nesta fascinante cidade começava a rota da seda. Logo 
cedo visitaremos o EXÉRCITO DE TERRACOTA com seus 
milhares de guerreiros de argila de tamanho natural 
que foram encontrados debaixo da terra. Retornaremos 
a XIAN, visitaremos o PAGODE PEQUENA DO GANSO e 
assistiremos ao breve curso de caligrafia chinesa. 
Posteriormente passaremos pelo centro amuralhado, 
atravessaremos seu bairro muçulmano e entraremos na 
mesquita, poderemos observar as múltiplas culturas e 
religiões que deixaram seus vestígios neste país. 
Também visitaremos, ingresso incluído, a TORRE DO 
TAMBOR, onde poderemos contemplar um breve espe-
táculo de instrumentos tradicionais (não sempre 
garantido).Tempo livre.-

05 TER. Xian - Chengdu.-
Sairemos de Xian em um trem de alta velocidade 
supermoderno, em pouco mais de três horas faremos os 
700 km que nos separam de CHENGDU. Assim que che-
garmos faremos uma visita ao Centro de Pesquisa e 
Criação de Ursos Pandas, nesta reserva vivem 120 
ursos-panda gigantes e 76 pandas-vermelhos. Almoço 
incluído. À tarde faremos um passeio pelo Parque do 
Povo, com seu pequeno lago, o vilarejo local, fazendo 
tai-chi e suas casas de chá.- 

06 QUA. Chengdu.-
Hoje faremos uma excursão de dia inteiro à província 
de Sichuan, com paisagens agradáveis e vilarejos tradi-
cionais. Em DUJIANGYAN conheceremos o tradicional 
sistema de irrigação, que funciona há mais de 2.000 
anos e foi declarado Patrimônio da Humanidade. 
QINGCHENG SHAN, “montanha da cidade verde” é uma 
montanha sagrada taoísta, suas trilhas entre bosques 
nos permitem descobrir grutas, pavilhões e centenas de 
templos de madeira, almoço incluído. Finalmente visi-
taremos a cidade antiga de JIEZI com seus becos com 
mais de mil anos de história. Retorno a CHENGDU.  

07 QUI. Chengdu.-
Após do café da manha, fim de nossos serviços.

(OPC. 2) BELEZAS DA CHINA - FIM CANTÃO
DIAS 1 - 6 COMO EM OPC. 1
07 QUI. Chengdu - Miao Village - Zhaosing.-
Iremos de trem, madrugaremos (saída prevista de nosso 
trem às 07h38), são quase mil quilômetros que faremos 
em pouco mais de cinco horas e meia entre magníficas 
paisagens montanhosas (almoço estilo piquenique no 
próprio trem). Chegada a Congjiang, uma magnífica e 
desconhecida região da China habitada pelas minorias 
étnicas. Conheceremos o BASHA MIAO Village, no bos-
que, com suas casas de madeira, é a única etnia autori-
zada a portar armas de fogo por terem sido tradicionais 
caçadores de ursos. Continuaremos rumo a ZHAOXING, 
o vilarejo mais importante da minoria Dong, belíssima 
localidade com mais de 800 casas tradicionais, muitos 
o definem como o vilarejo mais bonito da China. 
Alojamento.

08 SEX. Zhaoxing- Guanxiao- Chengyang- 
Longsheng- Guilin.-

Hoje faremos uma das etapas mais bonitas e emocio-
nantes da viagem. GUANGXIAO, entre surpreendentes 
vilarejos da etnia Dong com sua bela arquitetura de 
madeira, este vilarejo cheio de encanto parou no tempo, 
sendo pouco frequentado pelo turismo internacional, 
veremos sua ponte suspensa, a Torre do Tambor, o 
Teatro da Ópera. Pararemos também em CHENGYANG, 
com sua magnífica “ponte do vento”. Almoço incluído. 
Em LONGSHENG visitaremos os arrozais de LONGJI, 
declarado Patrimônio da Humanidade. Em um miniôni-

DESDE  1415€-DÍAS 7/11/12/14

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte 
final do folheto e na sua página web "Minha 
Viagem".

NovidadeNovidade

Belezas da China Fim Chengdu Opção 1

Belezas da China Fim Macau Opção 3

Belezas da China Fim Hong Kong Opção 4

Belezas da China Fim Cantão Opção 2

OPÇÃO 1
ID:  22437  

OPÇÃO 2
ID:  22436  

DBL IND DBL IND

T.Alt $1436 1824 2314 2851

T. Med $1436 1824 2314 2851

T.Baixa $1415 1803 2255 2792

OPÇÃO 3
ID:  22439  

OPÇÃO 4
ID:  22438  

DBL IND DBL IND

T.Alt $2670 3287 3048 3809

T. Med $2670 3287 3048 3809

T.Baixa $2638 3255 3000 3761

ARROZAIS EM LONGSHENG

Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir 
o passaporte do passageiro no momento da venda.
Este circuito poderá ser feito com guias bilíngues espa-
nhol/inglês. De acordo com número total de viajantes ins-
critos será realizado em um ou dois idiomas (sempre em 
espanhol, em ocasiões também em inglês).
HOTÉIS: É política geral nos hotéis que lhe possam solicitar 
um depósito em dinheiro ou uma cópia de seu cartão de 
crédito na hora de realizar seu check-in. Este depósito 
poderá ser recuperado no dia de saída caso você não tenha 
efetuado nenhuma despesa no hotel. 
ROTEIRO: Em momentos específicos, devido a períodos de 
férias, festejos ou feriados nacionais em China (Día 
Nacional de 01 a 07 de Outubro, Ano Novo Chinês de 12 
Fevereiro 2021), pode ocorrer um maior atraso nas visitas 
programadas devido ao trânsito mais lento nas estradas e 
o alto volume de pessoas que visitam os monumentos. 
BAGAGEM: O espaço dos bagageiros dos ônibus e de trem de 
Alta Velocidade é limitado e isso condiciona o número 
máximo de bagagem autorizada por passageiro: uma mala 
por pessoa e um bolso de mão. Caso a totalidade da baga-
gem não caiba nos bagageiros do ônibus, ou tren nosso guia 
poderá enviar através do serviço de pacotes expresso a 
bagagem dos passageiros que levem consigo mais quanti-
dade do que a autorizada. As despesas decorrentes de tais 
envios deverão ser pagas pelos viajantes portadores do 
referido excesso.
REFEIÇÕES: As diferentes nacionalidades e culturas das 
pessoas que viajam em nossos grupos dificultam a satisfa-
ção de todos bem como suas preferências. Europamundo 
oferece aos nossos clientes a oportunidade de saborear a 
comida local no destino visitado, no entanto, outras refei-
ções são de cozinha internacional. Você poderá encontrar a 
lista de restaurantes e o tipo de cardápio de cada turnê no 
site "Minha Viagem".

NOTAS IMPORTANTES

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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Jan.23: 06, 20
Fev.23: 03, 17
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bus subiremos aos mirantes e poderemos descer um setor 
caminhando por trilhas entre arrozais com maravilhosas 
paisagens. Posteriormente, seguiremos rumo a GUILIN – 
Chegada prevista para o final da tarde. 

09 SAB. Guilin.-
Dia completo em GUILIN, uma das cidades mais popula-
res da China com um ambiente muito agradável às mar-
gens de seu lago, junto ao rio Li, e com ruas muito comer-
ciais no centro urbano. Faremos uma visita à Gruta da 
Flauta de Cana, uma magnífica gruta onde há inúmeras 
estalactites e estalagmites com formas fantásticas ilu-
minadas com belas cores, criando um mundo espetacular 
nas entranhas da terra. Tarde livre, lhe recomendamos 
conhecer o palácio Jingjiang, “cidade proibida em minia-
tura”. Alojamento.

10 DOM. Guilin - Cruzeiro pelo rio Li- Yangshuo- 
Huangyao- Cantão.-

Sairemos de Guilin de barco, faremos um cruzeiro fluvial 
pelo rio Li, as paisagens são espetaculares com suas 
montanhas verdes, os vilarejos às margens do rio, com 
rochas surpreendentes e picos com formas incríveis. 
Almoço incluído. Chegaremos a YANGSHUO, cidade 
muito turística e cheia de vida. Faremos um passeio 
antes de seguirmos pelo interior da China para 
HUANGYAO, em um meio rural, a cidade antiga se conser-
va magnificamente com suas pequenas ruas, edifícios 
antigos, templos; a vida e a atividade de seus habitantes 
também nos transportará para outra época. Tempo para 
passear. Continuaremos nosso trajeto rumo a CANTÃO – 
Chegada prevista para o final do dia. 

11 SEG. Cantão.-
Cantão, faremos uma visita de aproximadamente duas 
horas nesta pujante metrópole localizada ao sul da China, 
passearemos pela rua Shangiaxju com seu mercado tradi-
cional, conheceremos a Casa do Clã Chen do final do sécu-
lo XIX e percorreremos a zona ribeirinha do rio. Tempo livre 
e almoço incluído.Fim dos nossos serviços. Verifique a 
hora de seu voo para saber se vai precisar de uma noite 
adicional. Translado de saída para o aeroporto não incluí-
do; nosso guia lhe irá assessorar sobre o melhor transporte 
público para seu deslocamento.

(OPC. 3) BELEZAS DA CHINA - FIM MACAU
DIAS 1 - 10 COMO EM OPC. 2
11 SEG. Cantão - Zhuhai - Macau.-
Cantão, faremos uma visita de aproximadamente duas 
horas nesta pujante metrópole localizada ao sul da 
China, passearemos pela rua Shangiaxju com seu merca-
do tradicional, conheceremos a Casa do Clã Chen do final 
do século XIX e percorreremos a zona ribeirinha do rio. 
Tempo livre e almoço incluído. À tarde viajaremos para 
ZHUHAI, junto ao mar da China, pararemos junto ao 
impressionante Teatro da Ópera, construído em um ter-
reno que pertencia ao mar, inaugurado em 2016, sua 
impressionante forma simboliza o sol e a lua.

CRUZAREMOS A FRONTEIRA e entraremos em MACAU, 
onde conheceremos a região dos cassinos, muitos deles 
no mesmo estilo dos de Las Vegas, sua atividade é 
impressionante.   
MUITO IMPORTANTE: Se durante sua viagem tiver que 
entrar novamente na China continental, após sua estadia 
em Macau e Hong Kong, exija um visto de entrada dupla.   

12 TER. Macau.-
Macau. Faremos uma visita à cidade, o centro histórico foi 
declarado Patrimônio da Humanidade. Do século XVI até 
1999 a região foi administrada pelos portugueses, suas 
antigas igrejas, os azulejos nos edifícios civis, sua fortaleza 
e o farol mais antigo da China assim o confirmam. Tempo 
livre e Almoço incluído.  Fim dos nossos serviços. Verifique 
a hora de seu voo para saber se vai precisar de uma noite 
adicional. Translado de saída para o aeroporto não incluí-
do; nosso guia lhe irá assessorar sobre o melhor transporte 
público para seu deslocamento.

(OPC. 4) BELEZAS DA CHINA - FIM HONG KONG
DIAS 1 - 11 COMO EM OPC. 3
12 TER. Macau - Hong Kong.-
MACAU. Faremos uma visita à cidade, o centro histórico 
foi declarado Patrimônio da Humanidade. Do século XVI 
até 1999 a região foi administrada pelos portugueses, 
suas antigas igrejas, os azulejos nos edifícios civis, sua 
fortaleza e o farol mais antigo da China assim o confir-
mam. Tempo livre e Almoço incluído. À tarde percorrere-
mos a impressionante ponte que interliga Hong Kong a 
Macau, inaugurada no final de 2018, proeza de engenha-
ria com mais de 30 quilômetros de pontes sobre o mar da 
China, 6 quilômetros de túnel submarino, ilhas artificiais.

Nota: Se o número de participantes no grupo for inferior a 
06 pessoas a passagem de Macau para Hong Kong poderá 
ser feita de ferry-boat.  

HONG KONG – Chegada-. Depois de nos alojarmos iremos 
de ferry a região mais ativa de vida e atividade noturna 
da cidade com suas luzes. Volta a area de nosso 
hotel. Jantar incluído. Retorno ao hotel.     

13 QUA. Hong Kong.-
Após o café da manhã faremos uma visita à cidade. Ao 
longo da visita conheceremos o centro financeiro com 
seus imensos arranha-céus, visitaremos o Museu de 
História que nos ilustra sobre a história da cidade (perío-
do colonial, Guerra Mundial…) a Avenida das Estrelas 
junto ao cais que exibe as celebridades da indústria cine-
matográfica. Tomaremos o Star Ferry, cruzando a linha 
de Hong Kong de barco e subiremos ao Pico Vitória (552 
m) onde poderemos avistar toda a cidade. Descida 
em Peak Tram.  Tarde livre.

14 QUI. Hong Kong.-
Após do café da manha, fim de nossos serviços. 
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A CIDADE PROIBIDA – PEQUIM  
ENCONTRA-SE NO CENTRO GEOGRÁFICO 
DA CIDADE DE PEQUIM, EM CONCRETO NA FAMOSA PRAÇA DE TIANANMEN

O PREÇO INCLUI

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito 
em ônibus guia falando espanhol, seguro 
básico de viagem e café da manhã tipo 
buffet.

• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Triciclo pelos bairros tradicio-

nais em Pequim, Grande Muralha China 
secão Mutianyu em Pequim, Dujiangyan, 
Montanha de Quingcheng Shan e cidade 
antiga de Jiezi em Chengdu.

• Barco: Passeio de barco pela Montanha de 
Quingcheng Shan em Chengdu.

• Visita Panorâmica em: Pequim, Xian.
• Traslado Noturno: Rua Wangfujing em 

Pequim.
• Entradas: Cidade Proibida, Parque 

Jingshan, Palácio de Verão em Pequim, 
Grande Muralha China Mutianyu em 
Pequim, Museu do Exercito de Terracota, 
pequena pagode do ganso,curso de cali-
grafia chinesa e breve espetáculo de ins-
trumentos tradicionais na Torre do Tambor 
(não sempre garantido) em Xian, Centro de 
criação de Ursos Panda em Chengdu, 
Sistema de irrigação em Dujiangyan, 
Montanha sagrada de Quingcheng Shan 
em Chengdu.

• Funicular: Grande Muralha China em 
Pequim, Montanha de Quingcheng Shan 
em Chengdu.

• Trem Alta Velocidade: Pequim - Xian, Xian 
- Chengdu.

• 04 Almoços ou Jantares incluidos em: 
Pequim, Pequim, Chengdu, Chengdu

• 
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Excursão: Gruta das Flautas de Cana.
• Barco: Cruzeiro fluvial pelo rio Li.
• Visita Panorâmica em: Cantão.
• Entradas: Aldeia Basha Miao, Vilarejo 

Zhaoxing da etnia Dong, Vilarejo 
Guangxiao da etnia Dong, Ponte do vento 
em Chengyang, Arrozeiras em Longsheng, 
Gruta das Flautas de Cana, Cidade antiga 
em Huangyao, Casa do clã Chen em 
Cantão.

• Trem Alta Velocidade: Chengdu - 
Congjiang.

• 04 Almoços ou jantares incluidos em: 
Chengdu (almoço picnic em trem Chengdu 
-Congjiang), Chengyang, Cruzeiro pelo río 
Li, Cantão

• 
• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Visita Panorâmica em: Cantão, Macau.
• Entradas: Casa do clã Chen em Cantão.
• 02 Almoços ou jantares incluidos em: 

Cantão, Macau
• 
• (Serviços adicionais Opç. 4)
• Visita Panorâmica em: Macau, Hong 

Kong.
• Traslado Noturno: Baía de Hong Kong.
• Entradas: Museu de Historia em Hong 

Kong.
• Ferry: Star Ferry em Baía de Hong Kong.
• Funicular: Peak Tram (descida) em Hong 

Kong.
• 02 Almoços ou jantares incluidos em: 

Macau, Hong Kong 

PENINSULA IBÉRICA
AMÉRICA

ASIA E OCEANIA
ORIENTE MEDIO

MAIS INCLUÍDO
ECONÔMICA

ATLÂNTICO
MEDITERRÂNEO

NÓRDICA
CENTRAL

ATÉ 15 DIAS
MAIS DE 15 DIAS
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