
OPCIONAL HONG KONG                                                         
 

 
Pacote regular em inglês – 4 dias (3 noites) 

Dia 1 – HONG KONG   
Chegada ao aeroporto de Hong Kong, região administrativa especial da China que possui uma 
das economias mais desenvolvidas e influentes da Ásia. Nesta rica metrópole cosmopolita, 
modernidade e tradição convivem harmoniosamente.  Traslado ao The City View Hotel 3* (ou 
similar) acompanhado somente pelo motorista. 
 
 
 
 
Dia 2 – HONG KONG 
Café da manhã* Pela manhã, passeio incluindo Pico Victoria, o ponto mais elevado da ilha de 
Hong Kong de onde se tem uma deslumbrante vista da região, o vilarejo de pescadores 
Aberdeen e Repulse Bay. Almoço no Jumbo Kingdom, o maior restaurante flutuante do 
mundo. À tarde, passeio conhecendo o Jardim Nan Lian, o Convento Chin Lin, o Mercado dos 
Pássaros, a Rua das Flores e a famosa Nathan Road. 
 
 

       
Dia 3 – HONG KONG                                                         
Café da manhã* Pela manhã, visita à Ilha de Lantau utilizando como transporte o Teleférico 
Ngong Ping 360° (percurso de cerca de 6 quilômetros), onde estão localizados o Mosteiro Po 
Lin e o Buda Gigante – a maior estátua de bronze ao ar livre do mundo. Almoço vegetariano 
incluso.  
 
Dia 4 – HONG KONG  
Café da manhã* Check-out do hotel em horário regular. Em horário adequado, traslado ao 
aeroporto de Hong Kong acompanhado somente pelo motorista. 

 

 
O PACOTE INCLUI 
• 3 pernoites no The City View Hotel 3* (ou similar) com impostos locais inclusos;  
• Café da manhã no hotel e 2 almoços; 
• Traslados privativos somente com motorista e passeios regulares com guia local falando inglês; 
• Ingresso dos pontos turísticos citados no programa. 
 

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano) 
Valores válidos para mínimo de 2 participantes 

QUARTO INDIVIDUAL QUARTO DUPLO 
USD 1.120,00 USD 840,00 

                          Nota: Valores sujeitos a al teração dependendo do período d  a viagem .  


