
PINGYAO “A LANTERNA VERMELHA” 

                                                                     PACOTE REGULAR DE 13 DIAS -  ROTEIRO                                                         
 
1º dia – PEQUIM  
Chegada à capital da República Popular da China e traslado ao 
hotel. Restante do dia livre. 
 
2º dia – PEQUIM 
Café da manhã* Dia de visita ao Palácio Imperial, conhecido 
como a “Cidade Proibida”, à Praça Tian An Men, uma das 
maiores do mundo, e ao Palácio de Verão, que era um jardim 
de verão para os membros da casa imperial da Dinastia Qing. 
Almoço incluso.  
 
3º dia – PEQUIM 
Café da manhã* Dia de excursão à Grande Muralha, 
espetacular e grandiosa obra arquitetônica de mais de 2.000 
anos. Almoço incluso. À tarde, regresso à cidade com parada 
para foto do “Ninho de Pássaro” e “Cubo D’Água”. À noite, 
jantar de boas-vindas degustando o delicioso “Pato Laqueado 
de Pequim”.  
 
4º dia – PEQUIM / XIAN  
Café da manhã* Visita ao famoso Templo do Céu, onde os 
imperadores das Dinastias Ming e Qing ofereciam sacrifícios 
ao céu e rezavam por suas boas colheitas. Almoço incluso. À 
tarde, partida em avião ou trem-bala para Xian,  a antiga 
capital da China com 3.000 anos de existência e ponto de 
partida da famosa “Rota da Seda”. Traslado ao hotel.  
 
(Nota: O almoço não estará incluso em caso de traslado via 
férrea devido ao horário do trem). 
 
5º dia – XIAN  
Café da manhã* Visita ao espetacular Museu de Guerreiros e 
Cavalos de Terracota. As mais de 6.000 figuras de tamanho 
natural representam um grande exército de guerreiros, 
cavalos e carros de guerra que guardam a tumba do 
imperador Qin. Almoço incluso. À tarde, visita ao Grande 
Pagode do Ganso Selvagem (sem subir). Em seguida, passeio 
pelo Bairro Muçulmano para conhecer a vida cotidiana dos 
locais. 
 
6º dia – XIAN / PINGYAO 
Café da manhã* Pela manhã, saída para a estação para 
embarque em trem-bala com destino à antiga cidade de 
Pingyao, declarada Patrimônio da Unesco e locação do 
premiado filme “a Lanterna Vermelha”. Chegada  e traslado 
ao hotel. À tarde, visita ao Monastério Shuanglin.  

7º dia – PINGYAO 
Café da manhã* Pela manhã, passeio pela cidade de Pingyao 
para 
conhecer a Muralha Antiga de Pingyao e o primeiro banco da 
China – Rishengchang. Almoço incluso. À tarde, visita à Casa 
da Família Wang. 
 

8º dia – PINGYAO / TAIYUAN   HANGZHOU 
Café da manhã* Pela manhã, visita à cidade de Pingyao 
incluindo a Rua Ming e Qing e residência do Antigo Governo 
Distrital de Pingyao. (Almoço não incluso). À tarde,  traslado 
ao aeroporto de Taiyuan para embarque com destino a 
Hangzhou, cidade conhecida como “Paraíso na Terra”. 
Chegada e traslado ao hotel. 
 

9º DIA – HANGZHOU  
Café da Manhã* Pela manhã, cruzeiro pelo famoso Lago do 
Oeste, a principal atração da cidade. Almoço incluso. À tarde, 
prosseguimento para o Templo da Alma Escondida, um dos 
templos budistas mais importantes do sul da China e, a seguir, 
para o Pagode das Seis Harmonias (sem subir). 
 

10º DIA – HANGZHOU / SUZHOU 
Café da Manhã* Pela manhã, traslado à estação para 
embarque em trem com destino à cidade de Suzhou, 
conhecida como a “Veneza do Oriente”, cujos jardins clássicos 
são considerados Patrimônio da Humanidade pela Unesco. 
Visita à Colina do Tigre e ao Jardim do Pescador. Almoço 
incluso.  
(Nota importante: Em caso de grupo com mais de 25 
passageiros, o transporte das malas grandes será feito de 
Hangzhou para Xangai separadamente, recomendando-se 
assim levar na mala de mão troca de roupa para para um dia). 
 

11º DIA – SUZHOU / XANGAI 
Café da Manhã* Pela manhã, traslado à estação para 
embarque em trem com destino a Xangai, a metrópole mais 
internacional da China. Chegada, passeio incluindo o 
magnífico Jardim Yuyuan, o Templo do Buda de Jade e o 
Malecon (ou Bund) da Cidade, um dos lugares mais 
espetaculares de Xangai onde se encontram as construções 
mais emblemáticas, e traslado ao hotel. Almoço incluso. 
 
12º dia – XANGAI  
Café da manhã* Dia livre. 
 

13º dia – XANGAI  
Café da manhã* Em horário adequado, traslado ao aeroporto.

              

 
SAÍDAS GARANTIDAS (a partir de 2 participantes) 

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano) 
TEMPORADAS – SAÍDAS ÀS  TERÇAS 

I 
(20/03 a 15/05) 

II 
(22/05 a 14/08) 

III 
(21/08 a 30/10) 

MAR ABR MAI MAI JUN JUL AGO AGO SET OUT 
20, 27 03, 

10, 
17, 24 

01, 
08, 15 

22, 29 05, 
12, 

19, 26 

03, 
10, 
17, 

24, 31 

07, 14 21, 28 04, 11, 
18, 25 

02, 09, 
16, 23, 

30 

DUPLO 
USD 2.925,00 

DUPLO 
USD 2.865,00 

DUPLO 
USD 2.995,00 

INDIVIDUAL 
USD 3.820,00 

INDIVIDUAL 
USD 3.695,00 

INDIVIDUAL 
USD 3.960,00 



PINGYAO 

   

HOSPEDAGEM 
Cidade Hotel 

PEQUIM New Otani Chang Fu Gong / Double Tree by Hilton Beijing / Sheraton Beijing Dongcheng /  
Prime Hotel 

XIAN Sheraton Hotel  / Sheraton Xian North City / Hilton Xian High-tech Zone 
PINGYAO Yun Jin Cheng  
HANGZHOU Grand Metropark  / Landison Plaza Hotel  
SUZHOU Pan Pacific Suzhou  
XANGAI Sheraton Shanghai Hongkou / Renaissance Shanghai Putuo /  Shanghai Sunrise on the Bund /  

Jin Jiang Tower 
 
NOTA:  
1. Hotéis de categoria 5 estrelas ou equivalente  
2. Em geral, o check-in nos hotéis será realizado após as 15h00 e o check-out antes das 12h00.  
3. O preço dos pacotes para Quarto Triplo (1 Duplo + 1 cama dobrável) é o mesmo aplicado ao Quarto Duplo.  
4. Na China, a maioria dos hotéis dispõe de mais quartos do tipo Twin (2 camas de solteiro) do que de Double (1 de casal), não havendo                                         
assim garantia de que todos os clientes vão se acomodar em cama de casal.  
 
 

SERVIÇOS INCLUSOS NOS PACOTES 
 Pernoites nos hotéis mencionados ou em similares; 

 Café da manhã nos hotéis e refeições indicados no programa (bebidas à parte); 
 Traslados e passeios mencionados no programa em serviço regular; 

 Passagem aérea doméstica na China e/ou trem-bala em classe econômica; 
 Ingresso dos pontos turísticos citados no roteiro; 

 Pacote para o Tibet: custo de autorização de entrada no Tibete  
(consulte documentos necessários). 

 

 
 

GUIAS LOCAIS 
Falando espanhol PEQUIM, XIAN, XANGAI, HANGZHOU, SUZHOU 

Falando inglês PINGYAO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      


