
CHINA
2018

Tour Operator

Um fascinante mundo a explorar: tesouros antigos, 
maravilhas modernas e uma natureza de beleza única!

Pacotes regulares 
com saídas garantidas
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Caro Agente de Viagem,

A China vem se destacando como um importante destino turístico no 
mercado brasileiro.

É um país de vasta dimensão territorial e complexa na sua diversidade 
geográfica e cultural, com uma história milenar de grande riqueza no 
campo da arquitetura, artes, filosofia e ciências e com recursos naturais 
de beleza ímpar. 

Pensando nesse mercado de viajantes que hoje já se aventuram 
a conhecer um país distante e exótico de forma mais independente, 
a Century Travel apresenta este caderno com um leque de opções de 
roteiros em que o passageiro escolhe as atrações turísticas que mais 
atendem a seu interesse (natureza, história, arquitetura, artes maciais, 
urso panda etc).

Os pacotes regulares têm saídas garantidas, em datas pré-fixadas, em 
sua maioria com um mínimo de dois passageiros. 

Todos os roteiros começam em Pequim e incluem, além da capital, as 
cidades de Xian e Xangai, onde terminam os pacotes, com guias locais 
falando espanhol em determinadas cidades e falando inglês em outras 
localidades. 

Esperamos que a nossa parceria nas vendas do destino China seja um 
grande sucesso!

Equipe Century Travel - Tour Operator





CHINA CLÁSSICA– 08 dias  CHINA PITORESCA – 10 dias CHINA COM MUNDO DE AVATAR – 10 dias  
Pequim / Xian /  Xangai

PÁGINA 4
Pequim / Xian / Guilin / Xangai

PÁGINA 5
Pequim / Xian / Zhangjiajie / Xangai

PÁGINA 6

CHINA COM TIBETE EXPRESSO – 11 dias  CHINA AUTÊNTICA – 12 dias CHINA COM ROTA DE KUNG FU – 13 dias  
Pequim / Xian /  Lhasa / Xangai

PÁGINA 7
Pequim / Xian /  Pingyao /  Datong / Xangai

PÁGINA 8
Pequim / Xian /  Luoyang / Templo Shaolin / Hanzhou / Suzhou / Xangai

PÁGINA 9

PARAÍSO NA TERRA – 13 dias  ROTA COM URSO PANDA – 13 dias MONTANHA AMARELA – 14 dias  
Pequim / Xian / Guilin / Hangzhou / Suzhou / Xangai

PÁGINA 10
Pequim / Xian / Chengdu / Hangzhou / Suzhou / Xangai

PÁGINA 11
Pequim / Xian / Guilin / Hangzhou / Huangshan / Tunxi / Xangai

PÁGINA 12

CAPITAIS ANTIGAS – 13 dias ROTA DA SEDA – 13 dias PINGYAO: “A LANTERNA VERMELHA” – 13 dias  
Pequim / Xian / Nanjing / Hangzhou / Suzhou / Xangai

PÁGINA 13
Pequim / Xian / Dunhuang / Turpan / Urumqi / Xangai

PÁGINA 14
Pequim / Xian / Pingyao / Hangzhou / Suzhou / Xangai

PÁGINA 15

CRUZEIRO PELO RIO YANGTZE – 11 dias  TIBETE COMPLETO – 15 dias CHINA EXÓTICA  YUNNAN – 16 dias   
Pequim / Xian / Cruzeiro pelo Rio Yangtze / Xangai

PÁGINA 16
Pequim / Xian / Lhasa/ Tsedang / Gyantze / Shigatze / Xangai

PÁGINA 17
Pequim / Xian / Guilin / Lijiang /  Dali / Kunming / Xangai

PÁGINA 18

Índice

HOSPEDAGEM E SERVIÇOS INCLUSOS: PÁGINA 19

DURAÇÃO DA VIAGEM DE TREM-BALA E DISTÂNCIA ENTRE CIDADES: PÁGINA 20

INFORMAÇÕES ÚTEIS: PÁGINA 21
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ROTEIRO

Dia 1 – PEQUIM
Chegada à capital da República Popular da China e traslado ao hotel. Restante do 
dia livre.

Dia 2 – 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.

Dia 3 – 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”.

Dia 4 – 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 boas colheitas. 
Almoço incluso. À tarde, partida em avião ou trem-bala para Xian, a antiga capi-

Pacote Regular - 8 Dias (7 Noites)
tal 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).

Dia 5 – XIAN
Café da manhã* Visita ao espetacular Museu de Guerreiros e Cavalos de 
Terracota. As mais de 6.000 fi guras de tamanho natural representam um grande 
exército de guerreiros, cavalos e carros de guerra que guardam a tumba do impe-
rador Qin. Almoço incluso. À tarde, visita ao Grande Pagode do Ganso Selvagem 
(sem subir). Em seguida, passeio pelo Bairro Muçulmano para conhecer a vida co-
tidiana dos locais.

Dia 6 – XIAN  XANGAI
Café da manhã* Embarque em voo para Xangai, a metrópole mais internacional 
da China.  Chegada e traslado ao hotel.

Dia 7 – XANGAI
Café da manhã* Dia de passeio incluindo o magnífi co Jardim Yuyuan, o Templo 
do Buda de Jade e o Malecon (ou Bund) da cidade, um dos lugares mais espetacu-
lares de Xangai onde se encontram as construções mais emblemáticas. Almoço 
incluso.

Dia 8 – XANGAI
Café da manhã* Em horário adequado, traslado ao aeroporto.

SAÍDAS GARANTIDAS (a partir de 1 participante)

CHINA CLÁSSICA

PREÇOS POR PESSOA -  (em dólar americano)

TEMPORADAS - SAÍDAS ÀS SEGUNDAS, TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS TEMPORADAS - SAÍDAS ÀS SEGUNDAS

I
(20/03 A 19/05)

II
(21/05 A 18/08)

III
(20/08 A 30/10)

IV
(05/11 A 26/11)

V
(03/12/18 A 18/03/19)

MAR ABR MAI MAI JUN JUL AGO AGO SET OUT NOV DEZ JAN/19 FEV/19 MAR/19

20,22,
24, 26,
27, 29,

31

02, 03,
05, 07,
09, 10,
12, 14,
16, 17,
19, 21,
23, 24, 
26, 28, 

30

01, 03,
05, 07,
08, 10, 
12, 14,
15, 17,

19

21, 22, 
24, 26, 
28, 29,

31

02, 04, 
05, 07,
09, 11,
12, 14, 
16, 18,
19, 21,
23, 25, 
26, 28, 

30

02, 03, 
05, 07,
09, 10, 
12, 14, 
16, 17, 
19, 21, 
23, 24, 
26, 28, 
30, 31

02, 04, 
06, 07, 
09, 11,
13, 14, 
16, 18

20, 21, 
23, 25,
27, 28,

30

01, 03, 
04, 06, 
08, 10,
11, 13,
15, 17,
18, 20, 
22, 24, 
25, 27,

29

01, 02, 
04, 06, 
08, 09,
11, 13,
15, 16,
18, 20, 
22, 23, 
25, 27, 
29, 30

05, 12, 
19, 26

03, 10, 
17, 27* 

03*, 07, 
14, 21, 

28

04, 11, 
18, 25

04, 11, 
18

27* - saída especial de Natal
03* - saída especial de Ano Novo

DUPLO
USD 1.610,00

DUPLO
USD 1.585,00

DUPLO
USD 1.690,00

DUPLO
USD 1.645,00

DUPLO
USD 1.500,00

INDIVIDUAL
USD 2.120,00

INDIVIDUAL
USD 2.030,00

INDIVIDUAL
USD 2.250,00

INDIVIDUAL
USD 2.180,00

INDIVIDUAL
USD 1.905,00

A GRANDE MURALHA
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ROTEIRO

Dia 1 – PEQUIM
Chegada à capital da República Popular da China e traslado ao hotel. Restante do 
dia livre.

Dia 2 – 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.

Dia 3 – 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”.

Dia 4 – 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 boas colheitas. 
Almoço incluso. À tarde, partida em avião ou trem-bala para Xian, a antiga capi-
tal 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).

Dia 5 – XIAN
Café da manhã* Visita ao espetacular Museu de Guerreiros e Cavalos de 
Terracota. As mais de 6.000 fi guras de tamanho natural representam um grande 

Pacote Regular - 10 Dias (9 Noites)

exército de guerreiros, cavalos e carros de guerra que guardam a tumba do impe-
rador Qin. Almoço incluso. À tarde, visita ao Grande Pagode do Ganso Selvagem 
(sem subir). Em seguida, passeio pelo Bairro Muçulmano para conhecer a vida co-
tidiana dos locais.

Dia 6 – XIAN  GUILIN
Café da manhã* Embarque em voo para Guilin, cidade famosa por sua bela pai-
sagem. Traslado ao hotel.

Dia 7 – GUILIN / YANGSHUO / GUILIN
Café da manhã* Dia de cruzeiro pelo Rio Li Jiang para apreciar a estonteante 
paisagem de colinas de formatos incomuns e grutas fantásticas. Almoço a bor-
do incluso (lunch box). Término do cruzeiro em Yangshuo, um povoado antigo às 
margens do rio. Tempo livre para passeio pela Rua Oeste para conhecer o mercado  
de artesanato local. Traslado ao hotel em Guilin.

Dia 8 – GUILIN / XANGAI
Café da manhã* Pela manhã, visita à Gruta das Flautas de Bambu, uma caverna 
de formação calcária com estalactites e estalagmites. Em horário adequado, em-
barque em voo para Xangai, a metrópole mais internacional da China. Chegada e 
traslado ao hotel.

Dia 9 – XANGAI
Café da manhã* Dia de passeio incluindo o magnífi co Jardim Yuyuan, o Templo 
do Buda de Jade e o Malecon (ou Bund) da cidade, um dos lugares mais espetacu-
lares de Xangai onde se encontram as construções mais emblemáticas. Almoço 
incluso.

Dia 10 – XANGAI
Café da manhã* Em horário adequado, traslado ao aeroporto.

SAÍDAS GARANTIDAS (a partir de 2 participantes)

CHINA PITORESCA

PREÇOS POR PESSOA -  (em dólar americano)

TEMPORADAS - SAÍDAS ÀS TERÇAS TEMPORADAS - SAÍDAS ÀS SEGUNDAS

I
(20/03 A 15/05)

II
(22/05 A 14/08)

III
(21/08 A 30/10)

IV
(05/11 A 26/11)

V
(03/12/18 A 18/03/19)

MAR ABR MAI MAI JUN JUL AGO AGO SET OUT NOV DEZ JAN/19 FEV/19 MAR/19
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

05, 12, 
19, 26

03, 10, 
17, 27* 

03*, 07, 
14, 21, 

28

04, 11, 
18, 25

04, 11, 
18

27* - saída especial de Natal
03* - saída especial de Ano Novo

DUPLO
USD 2.465,00

DUPLO
USD 2.430,00

DUPLO
USD 2.575,00

DUPLO
USD 2.500,00

DUPLO
USD 2.255,00

INDIVIDUAL
USD 3.060,00

INDIVIDUAL
USD 2.965,00

INDIVIDUAL
USD 3.250,00

INDIVIDUAL
USD 3.135,00

INDIVIDUAL
USD 2.670,00

GUILIN
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ROTEIRO

Dia 1 – PEQUIM
Chegada à capital da República Popular da China e traslado ao hotel. Restante do 
dia livre.

Dia 2 – 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.

Dia 3 – 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”.

Dia 4 – 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 boas colheitas. 
Almoço incluso. À tarde, partida em avião ou trem-bala para Xian, a antiga capi-
tal 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).

Dia 5 – XIAN
Café da manhã* Visita ao espetacular Museu de Guerreiros e Cavalos de 
Terracota. As mais de 6.000 fi guras de tamanho natural representam um grande 

Pacote Regular - 10 Dias (9 Noites)

exército de guerreiros, cavalos e carros de guerra que guardam a tumba do impe-
rador Qin. Almoço incluso. À tarde, visita ao Grande Pagode do Ganso Selvagem 
(sem subir). Em seguida, passeio pelo Bairro Muçulmano para conhecer a vida co-
tidiana dos locais.

Dia 6 – XIAN  ZHANGJIAJIE
Café da manhã* Em horário adequado, traslado ao aeroporto para embarque 
com destino a Zhangjiaje, incluído no Geoparque Mundial da Unesco. Chegada e 
traslado ao hotel.

Dia 7 – ZHANGJIAJIE
Café da manhã* Dia de passeio incluindo o Parque Nacional Zhangjiaje, com 
visita ao Elevador Bailong, o mais alto do mundo com altura de 326 metros, à 
Reserva Natural Yuanjiajie onde está o protótipo da Montanha Aleluia do fi lme 
“Avatar”, e à Montanha Tianzi. Almoço incluso.

Dia 8 – ZHANGJIAJIE  XANGAI
Café da manhã* Visita à Montanha Tianmen, onde se encontra o Caminho de 
Vidro que foi construído num penhasco. Almoço incluso. À tarde, traslado ao 
aeroporto para embarque em voo para Xangai, a metrópole mais internacional da 
China. Chegada e traslado ao hotel.

Dia 9 – XANGAI
Café da manhã* Dia de passeio incluindo o magnífi co Jardim Yuyuan, o Templo 
do Buda de Jade e o Malecon (ou Bund) da cidade, um dos lugares mais espetacu-
lares de Xangai onde se encontram as construções mais emblemáticas. Almoço 
incluso.

Dia 10 – XANGAI
Café da manhã* Em horário adequado, traslado ao aeroporto.

CHINA CLÁSSICA
com Mundo de Avatar

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 23/10)

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

DUPLO
USD 2.965,00

DUPLO
USD 2.925,00

DUPLO
USD 3.010,00

INDIVIDUAL
USD 3.630,00

INDIVIDUAL
USD 3.545,00

INDIVIDUAL
USD 3.710,00

RESERVA NATURAL YUANJIAJIE
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ROTEIRO

Dia 1 – PEQUIM
Chegada à capital da República Popular da China e traslado ao hotel. Restante do 
dia livre.

Dia 2 – 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.

Dia 3 – 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”.

Dia 4 – 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 boas colheitas. 
Almoço incluso. À tarde, partida em avião ou trem-bala para Xian, a antiga capi-
tal 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).

Dia 5 – XIAN
Café da manhã* Visita ao espetacular Museu de Guerreiros e Cavalos de Terracota. 
As mais de 6.000 fi guras de tamanho natural representam um grande exército 

Pacote Regular - 11 Dias (10 Noites)

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.

Dia 6 – XIAN  LHASA
Café da manhã* Embarque em voo para Lhasa, capital da região autônoma do 
Tibete. Chegada e traslado ao hotel. Tarde livre.

Dia 7 – LHASA
Café da manhã* Visita incluindo o Palácio de Potala, residência de inverno 
do Dalai Lama desde o século 7º, que é um símbolo do budismo tibetano, e o 
Monastério Sera, o segundo em importância. Almoço incluso.

Dia 8 – LHASA
Café da manhã* Visita ao Monastério Jokhang, considerado como a catedral do 
budismo tibetano,  ao Mercado Barkhor e Norbulingkha que signifi ca “as jóias” e é 
o palácio de verão dos Dalai Lamas. Almoço incluso.

Dia 9 – LHASA  CHENGDU  XANGAI
Café da manhã* Em horário adequado, traslado ao aeroporto e embarque em 
voo para Chengdu e conexão imediata para Xangai, a metrópole mais internacio-
nal da China. Chegada e traslado ao hotel.

Dia 10 – XANGAI
Café da manhã* Dia de passeio incluindo o magnífi co 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. Almoço incluso.

Dia 11 – XANGAI
Café da manhã* Em horário adequado, traslado ao aeroporto.

CHINA
com Tibete Expresso

SAÍDAS GARANTIDAS (a partir de 2 participantes)

PREÇOS POR PESSOA -  (em dólar americano)

TEMPORADAS - SAÍDAS ÀS SEGUNDAS

I
(09/04 A 14/05)

II
(21/05 A 13/08)

III
(20/08 A 22/10)

ABR MAI MAI JUN JUL AGO AGO SET OUT
09, 16, 
23, 30

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

02, 09,
16, 23, 30

06, 13 20, 27 03, 10,
17, 24

01, 08, 
15, 22

DUPLO
USD 4.265,00

DUPLO
USD 4.225,00

DUPLO
USD 4.315,00

INDIVIDUAL
USD 5.100,00

INDIVIDUAL
USD 5.015,00

INDIVIDUAL
USD 5.195,00

PALÁCIO POTALA
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ROTEIRO

Dia 1 – PEQUIM
Chegada à capital da República Popular da China e traslado ao hotel. Restante do 
dia livre.

Dia 2 – 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.

Dia 3 – 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”.

Dia 4 – 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 boas colheitas. 
Almoço incluso. À tarde, partida em avião ou trem-bala para Xian, a antiga capi-
tal 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).

Dia 5 – XIAN
Café da manhã* Visita ao espetacular Museu de Guerreiros e Cavalos de Terracota. 
As mais de 6.000 fi guras 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.

Pacote Regular - 12 Dias (11 Noites)

Dia 6 – XIAN  PINGYAO
Café da manhã* Pela manhã, embarque em trem-bala com destino à antiga ci-
dade de Pingyao, declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Chegada e 
traslado ao hotel. À tarde, visita ao Monastério Shuanglin. 

Dia 7 – PINGYAO
Café da manhã* Dia de passeio pela Antiga Cidade de Pingyao incluindo: a 
Muralha antiga de Pingyao, o primeiro Banco da China – Rishengchang. Almoço 
incluso. À tarde, visita à Casa da Família Wang.

Dia 8 – PINGYAO / DATONG
Café da manhã* Passeio pela Antiga Cidade de Pingyao visitando Rua Ming e 
Qing e a residência do Antigo Governo Distrital de Pingyao. À tarde, traslado para 
Datong, localizada  a 392 km de distância. Chegada e traslado ao hotel.

Dia 9 – DATONG
Café da manhã* Pela manhã, visita ao misterioso e inacreditável Templo Suspenso 
e ao Pagode de Madeira de Yingxian, que é a mais antiga e maior estrutura de ma-
deira na China, e às Grutas de Yungang (Patrimônio da Humanidade), um dos princi-
pais complexos de esculturas budistas da China. Almoço e jantar inclusos. 

Dia 10 – DATONG  XANGAI
Café da manhã* Pela manhã, visita à Parede de Nove Dragões, ao Templo 
Shanhua e ao Templo Huayan. Em horário adequado, traslado ao aeroporto para 
embarque em voo para Xangai, a metróple mais internacional da China. Chegada 
e traslado ao hotel.

Dia 11 – XANGAI
Café da manhã* Dia de passeio incluindo o magnífi co 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. Almoço incluso.

Dia 12 – XANGAI
Café da manhã* Em horário adequado, traslado ao aeroporto.

SAÍDAS GARANTIDAS (a partir de 2 participantes)

CHINA AUTÊNTICA

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 16/10)

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

DUPLO
USD 3.485,00

DUPLO
USD 3.435,00

DUPLO
USD 3.565,00

INDIVIDUAL
USD 4.470,00

INDIVIDUAL
USD 4.365,00

INDIVIDUAL
USD 4.645,00

Guilin

TEMPLO SUSPENSO
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ROTEIRO

Dia 1 – PEQUIM
Chegada à capital da República Popular da China e traslado ao hotel. Restante do 
dia livre.

Dia 2 – 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.

Dia 3 – 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”.

Dia 4 – 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 boas colheitas. 
Almoço incluso. À tarde, partida em avião ou trem-bala para Xian, a antiga capi-
tal 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).

Dia 5 – XIAN
Café da manhã* Visita ao espetacular Museu de Guerreiros e Cavalos de 
Terracota. As mais de 6.000 fi guras de tamanho natural representam um grande 
exército de guerreiros, cavalos e carros de guerra que guardam a tumba do impe-
rador Qin. Almoço incluso. À tarde, visita ao Grande Pagode do Ganso Selvagem 
(sem subir). Em seguida, passeio pelo Bairro Muçulmano para conhecer a vida co-
tidiana dos locais.

Dia 6 – XIAN / LUOYANG
Café da manhã* Traslado à estação para embarcar em trem com destino a 
Luoyang, uma das sete capitais antigas da China. Chegada e traslado ao hotel.

Pacote Regular - 13 Dias (12 Noites) Dia 7 – LUOYANG
Café da manhã* Visita às Grutas de Longmen, conhecida como grutas da 
Porta do Dragão, cuja construção durou mais de 400 anos. Há mais de 2.100 ca-
vernas que abrigam mais de 100.000 estátuas budistas, sendo a menor de 2cm. 
Prosseguimento para o Templo do Cavalo Branco, que foi o primeiro templo budis-
ta na China, e término com passeio no centro antigo. Almoço incluso.

Dia 8 – LUOYANG / TEMPLO SHAOLIN / HANGZHOU
Café da manhã* Saída para a cidade de Zhengzhou, visitando no caminho o 
famoso Templo Shaolin, célebre centro de estudos de artes marciais (Kung fu 
Chinês), onde haverá uma apresentação de artes marciais. Almoço incluso. 
À noite, traslado ao aeroporto de Zhengzhou para embarque em voo para 
Hangzhou, conhecida como “Paraíso na Terra”. Chegada e traslado ao hotel.

Dia 9 – HANGZHOU
Café da manhã* Pela manhã, cruzeiro pelo famoso Lago do Oeste, pricipal atra-
ção da cidade. Almoço incluso. À tarde, visita ao Templo da Alma Escondida, 
um dos templos budistas mais importantes do sul da China, e ao Pagode das Seis 
Harmonias (sem subir).

Dia 10 – HANGZHOU / SUZHOU
Café da manhã* Pela manhã, traslado à estação para embarque em trem com des-
tino à cidade de Suzhou, conhecida como a “Veneza do Oriente”, cujos jardins foram 
considerados Patrimônio da 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, re-
comendando-se assim levar na mala de mão troca de roupa para para um dia).

Dia 11 – SUZHOU / XANGAI
Café da manhã* Pela manhã, embarque em trem para Xangai, a metrópole mais 
internacional da China. Almoço incluso. Ao chegar, visita ao magnífi co Jardim 
Yuyuan, o Templo do Buda de Jade e o Malecon (ou Bund) da cidade, um dos luga-
res mais espetaculares de Xangai onde se encontram as construções mais emble-
máticas, e traslado ao hotel.

Dia 12 – XANGAI
Café da manhã* Dia livre.

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

CHINA
com Rota de Kung Fu (Templo Shaolin)

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 2.690,00

DUPLO
USD 2.635,00

DUPLO
USD 2.740,00

INDIVIDUAL
USD 3.560,00

INDIVIDUAL
USD 3.380,00

INDIVIDUAL
USD 3.605,00

Adicional para saídas entre 26/03 e 05/05.
Período do Festival de Peônias (fl or ofi cial da China) USD 260,00 TEMPLO SHAOLIN
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ROTEIRO

Dia 1 – PEQUIM
Chegada à capital da República Popular da China e traslado ao hotel. Restante do 
dia livre.

Dia 2 – 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.

Dia 3 – 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, jan-
tar de boas-vindas degustando o delicioso “Pato Laqueado de Pequim”.

Dia 4 – 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 boas colheitas. 
Almoço incluso. À tarde, partida em avião ou trem-bala para Xian, a antiga capi-
tal 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).

Dia 5 – XIAN
Café da manhã* Visita ao espetacular Museu de Guerreiros e Cavalos de 
Terracota. As mais de 6.000 fi guras de tamanho natural representam um grande 
exército de guerreiros, cavalos e carros de guerra que guardam a tumba do impe-
rador Qin. Almoço incluso. À tarde, visita ao Grande Pagode do Ganso Selvagem 
(sem subir). Em seguida, passeio pelo Bairro Muçulmano para conhecer a vida co-
tidiana dos locais.

Dia 6 – XIAN  GUILIN
Café da manhã* Embarque em voo para Guilin, cidade famosa por sua bela pai-
sagem. Traslado ao hotel.

Pacote Regular - 13 Dias (12 Noites) Dia 7 – GUILIN / YANGSHUO / GUILIN
Café da manhã* Dia de cruzeiro pelo Rio Li Jiang para apreciar a estonteante 
paisagem de colinas de formatos incomuns e grutas fantásticas. Almoço a bor-
do incluso (lunch box). Término do cruzeiro em Yangshuo, um povoado antigo às 
margens do rio. Tempo livre para passear pela Rua Oeste para conhecer o mercado  
de artesanato local. Traslado ao hotel em Guilin.

Dia 8 – GUILIN  HANGZHOU
Café da manhã* Pela manhã, visita à Gruta das Flautas de Bambu, uma caverna 
de formação calcária com estalactites e estalagmites. Em horário adequado, tras-
lado ao aeroporto e embarque em voo para Hangzhou, cidade conhecida como 
“Paraíso na Terra”. Chegada e traslado ao hotel.

Dia 9 – 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). 

Dia 10 – 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).

Dia 11 – 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 in-
cluindo o magnífi co 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.

Dia 12 – XANGAI
Café da manhã* Dia livre.

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

PARAÍSO NA TERRA

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 2.830,00

DUPLO
USD 2.640,00

DUPLO
USD 2.905,00

INDIVIDUAL
USD 3.650,00

INDIVIDUAL
USD 3.380,00

INDIVIDUAL
USD 3.875,00

TEMPORADAS - SAÍDAS ÀS SEGUNDAS

IV
(05/11 A 26/11)

V
(03/12/18 A 18/03/19)

NOV DEZ JAN/19 FEV/19 MAR/19
05, 12, 19, 26 03, 10, 17, 27* 03*,07, 14, 

21, 28
04, 11, 
18, 25

04, 11, 18

27* - Saída Especial de Natal / 03* - Saída Especial de Ano Novo

DUPLO
USD 2.775,00

DUPLO
USD 2.610,00

INDIVIDUAL
USD 3.550,00

INDIVIDUAL
USD 3.260,00

LAGO OESTE
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ROTEIRO

Dia 1 – PEQUIM
Chegada à capital da República Popular da China e traslado ao hotel. Restante do 
dia livre.

Dia 2 – 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.

Dia 3 – 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, jan-
tar de boas-vindas degustando o delicioso “Pato Laqueado de Pequim”.

Dia 4 – 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 boas colheitas. 
Almoço incluso. À tarde, partida em avião ou trem-bala para Xian, a antiga capi-
tal 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).

Dia 5 – XIAN
Café da manhã* Visita ao espetacular Museu de Guerreiros e Cavalos de 
Terracota. As mais de 6.000 fi guras de tamanho natural representam um grande 
exército de guerreiros, cavalos e carros de guerra que guardam a tumba do impe-
rador Qin. Almoço incluso. À tarde, visita ao Grande Pagode do Ganso Selvagem 
(sem subir). Em seguida, passeio pelo Bairro Muçulmano para conhecer a vida co-
tidiana dos locais.

Dia 6 – XIAN  CHENGDU
Café da manhã* Embarque em voo para Chengdu, capital da província de 
Sichuan. Chegada e traslado ao hotel.

Pacote Regular - 13 Dias (12 Noites)
Dia 7 – CHENGDU
Café da manhã* Pela manhã, visita ao Centro de Criação do Urso Panda de 
Chengdu, localizado na área metropolitana. Almoço incluso. À tarde, traslado à 
cidade de Leshan, a 140km de Chengdu, para um passeio de barco de onde se po-
derá apreciar à distância a magnifi cência do Grande Buda de Leshan (sem subir), a 
maior escultura de pedra de Buda do mundo. 

Dia 8 – CHENGDU  HANGZHOU
Café da manhã* Em horário adequado, traslado ao aeroporto e embarque em 
voo para Hangzhou, cidade conhecida como “Paraíso na Terra”. Chegada e tras-
lado ao hotel.

Dia 9 – 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). 

Dia 10 – 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).

Dia 11 – 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 in-
cluindo o magnífi co 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.

Dia 12 – XANGAI
Café da manhã* Dia livre.

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

ROTA COM URSO PANDA

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 3.195,00

DUPLO
USD 3.140,00

DUPLO
USD 3.275,00

INDIVIDUAL
USD 4.090,00

INDIVIDUAL
USD 3.995,00

INDIVIDUAL
USD 4.315,00

CHENGDU
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ROTEIRO

Dia 1 – PEQUIM
Chegada à capital da República Popular da China e traslado ao hotel. Restante do 
dia livre.

Dia 2 – 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.

Dia 3 – 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, jan-
tar de boas-vindas degustando o delicioso “Pato Laqueado de Pequim”.

Dia 4 – 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 boas colheitas. 
Almoço incluso. À tarde, partida em avião ou trem-bala para Xian, a antiga capi-
tal 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).

Dia 5 – XIAN
Café da manhã* Visita ao espetacular Museu de Guerreiros e Cavalos de 
Terracota. As mais de 6.000 fi guras de tamanho natural representam um grande 
exército de guerreiros, cavalos e carros de guerra que guardam a tumba do impe-
rador Qin. Almoço incluso. À tarde, visita ao Grande Pagode do Ganso Selvagem 
(sem subir). Em seguida, passeio pelo Bairro Muçulmano para conhecer a vida co-
tidiana dos locais.

Dia 6 – XIAN  GUILIN
Café da manhã* Embarque em voo para Guilin, cidade famosa por sua bela pai-
sagem. Traslado ao hotel.

Dia 7 – GUILIN / YANGSHUO / GUILIN
Café da manhã* Dia de cruzeiro pelo Rio Li Jiang para apreciar a estonteante 
paisagem de colinas de formatos incomuns e grutas fantásticas. Almoço a bor-

Pacote Regular - 14 Dias (13 Noites)
do incluso (lunch box). Término do cruzeiro em Yangshuo, um povoado antigo às 
margens do rio. Tempo livre para passear pela Rua Oeste para conhecer o mercado  
de artesanato local. Traslado ao hotel em Guilin.

Dia 8 – GUILIN  HANGZHOU
Café da manhã* Pela manhã, visita à Gruta das Flautas de Bambu, uma caverna 
de formação calcária com estalactites e estalagmites. Em horário adequado, tras-
lado ao aeroporto e embarque em voo para Hangzhou, cidade conhecida como 
“Paraíso na Terra”. Chegada e traslado ao hotel.

Dia 9 – 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). 

Dia 10 – HANGZHOU / TUNXI
Café da manhã* Pela manhã, traslado à estação para embarque em trem com 
destino a Tunxi. Chegada e, após almoço (incluso), visita ao Povoado Chengkan e 
ao Complexo de Arcos Comemorativos de Tangyue, uma série de arcos construídos 
durantes as dinastias Ming e Qing. Prosseguimento para o Jardim da Família Bao 
e à Ofi cina de Tinta Chinesa. Traslado ao hotel.  

Dia 11 – TUNXI / MONTANHA AMARELA (HUANGSHAN) / TUNXI
Café da manhã* Pela manhã, traslado até as Montanhas Amarelas, uma ca-
deia de montanhas considerada um dos lugares de maior atração natural no país 
(Patrimônio Unesco). Subida em teleférico para uma espetacular vista de picos, 
vales, fl oresta, quedas d’água e nuvens. Almoço incluso. Traslado ao hotel em 
Tunxi.

Dia 12 – HUANGSHAN / XANGAI
Café da manhã* Pela manhã, visita às Antiga Aldeia de Xidi (Patrimônio Mundial 
da Unesco), famosas por suas paisagens naturais e elegantes residências. À tarde, 
traslado à estação para embarque em trem-bala com destino à cidade de Xangai, 
a metrópole mais internacional da China. Chegada e traslado ao hotel.

Dia 13 – XANGAI
Café da manhã* Dia de passeio incluindo o magnífi co Jardim Yuyuan, o Templo 
do Buda de Jade e o Malecon (ou Bund) da cidade, um dos lugares mais espetacu-
lares de Xangai onde se encontram as construções mais emblemáticas. Almoço 
incluso.

Dia 14 – XANGAI
Café da manhã* Em horário adequado, traslado ao aeroporto.

MONTANHA AMARELA

MONTANHA HUANGSHAN

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 23/10)

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

DUPLO
USD 3.865,00

DUPLO
USD 3.775,00

DUPLO
USD 3.905,00

INDIVIDUAL
USD 4.855,00

INDIVIDUAL
USD 4.660,00

INDIVIDUAL
USD 4.965,00
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ROTEIRO

Dia 1 – PEQUIM
Chegada à capital da República Popular da China e traslado ao hotel. Restante do 
dia livre.

Dia 2 – 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.

Dia 3 – 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, jan-
tar de boas-vindas degustando o delicioso “Pato Laqueado de Pequim”.

Dia 4 – 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 boas colheitas. 
Almoço incluso. À tarde, partida em avião ou trem-bala para Xian, a antiga capi-
tal 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).

Dia 5 – XIAN
Café da manhã* Visita ao espetacular Museu de Guerreiros e Cavalos de 
Terracota. As mais de 6.000 fi guras de tamanho natural representam um grande 
exército de guerreiros, cavalos e carros de guerra que guardam a tumba do impe-
rador Qin. Almoço incluso. À tarde, visita ao Grande Pagode do Ganso Selvagem 
(sem subir). Em seguida, passeio pelo Bairro Muçulmano para conhecer a vida co-
tidiana dos locais.

Dia 6 – XIAN  NANJING
Café da manhã* Traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a 
Nanjing, capital da província  de  Jiangsu  que  é uma das mais ricas da China. 

Pacote Regular - 13 Dias (12 Noites)
Chegada e traslado ao hotel.

Dia 7 – NANJING
Café da manhã* Visita ao Mausoléu do Dr. Sun Yatsen, à Grande Ponte sob o Rio 
Yangtze, à Porta de Zhonghua e ao Centro Antigo ao redor do Templo de Confúcio. 
Almoço incluso.

Dia 8 – NANJING / HANGZHOU
Café da manhã*Em horário adequado, traslado à estação para embarcar em 
trem para Hangzhou, cidade conhecida como “Paraíso na Terra”. Chegada e tras-
lado ao hotel.

Dia 9 – 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). 

Dia 10 – 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).

Dia 11 – 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 in-
cluindo o magnífi co 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.

Dia 12 – XANGAI
Café da manhã* Dia livre.

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

CAPITAIS ANTIGAS

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 2.610,00

DUPLO
USD 2.540,00

DUPLO
USD 2.660,00

INDIVIDUAL
USD 3.440,00

INDIVIDUAL
USD 3.285,00

INDIVIDUAL
USD 3.550,00

TEMPLO DA ALMA ESCONDIDA
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ROTEIRO

Dia 1 – PEQUIM
Chegada à capital da República Popular da China e traslado ao hotel. Restante do 
dia livre.

Dia 2 – 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.

Dia 3 – 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, jan-
tar de boas-vindas degustando o delicioso “Pato Laqueado de Pequim”.

Dia 4 – 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 boas colheitas. 
Almoço incluso. À tarde, partida em avião ou trem-bala para Xian, a antiga capi-
tal 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).

Dia 5 – XIAN
Café da manhã* Visita ao espetacular Museu de Guerreiros e Cavalos de 
Terracota. As mais de 6.000 fi guras de tamanho natural representam um grande 
exército de guerreiros, cavalos e carros de guerra que guardam a tumba do impe-
rador Qin. Almoço incluso. À tarde, visita ao Grande Pagode do Ganso Selvagem 
(sem subir). Em seguida, passeio pelo Bairro Muçulmano para conhecer a vida co-
tidiana dos locais.

Dia 6 – XIAN  DUNHUANG
Café da manhã* Pela manhã, traslado ao aeroporto para embarque em voo 
com destino a Dunhuang que foi uma cidade de grande importância para 
a Rota da Seda. À tarde, visita à Montanha das Areias Sonoras, que é uma 
montanha com areias de cores vermelha, amarela, azul branca e negra mui-
to limpas e brilhantes que se deslizam soando como um instrumento musical. 
Prosseguimento para a Fonte da Lua Nova, que está localizada em um deserto 

Pacote Regular - 13 Dias (12 Noites)

em forma de lua nova, e traslado ao hotel.

Dia 7 – DUNHUANG / TURPAN
Café da manhã* Pela manhã, visita às célebres Grutas de Mogao, o maior con-
junto de obras de arte budista do mundo. Almoço incluso. Em horário adequado, 
traslado à estação para embarcar em trem-bala para Turpan. Chegada e traslado 
ao hotel.

Dia 8 – TURPAN
Café da manhã* Vista às Ruínas de Gaochang, cidade construída nos séculos 7º 
e 8º, e às Grutas dos Mil Budas que é uma parte do sistema de arte das Grutas de 
Mogao - agora existem 17 cavernas de estátuas e afrescos budistas. Continuação 
para os Poços Karez, que são na verdade canais subterrâneos por onde corre a 
água com neve da montanha Tianshan, e para o Minarete Sugong, uma constru-
ção bastante singular, com uma forma redonda e bem ornamentada que mede 44 
metros de altura. Almoço incluso.

Dia 9 – TURPAN / URUMQI
Café da manhã* Pela manhã, visita às Ruínas de Jiaohe, que correspondem a 
uma antiga cidade que foi o centro econômico, político, militar e cultural da região 
durante o período compreendido entre o ano 108 a.c. até o ano 450 de nossa era, e 
ao Bazar. Almoço incluso. À tarde, traslado a Urumqi, capital da região autôno-
ma Xinjiang. Chegada e traslado ao hotel. 

Dia 10 – URUMQI
Café da manhã* Pela manhã, visita ao belíssimo Lago Celestial; ao seu redor se 
erguem os cumes das montanhas cobertas de neve perpétua. Almoço incluso. À 
tarde, visita ao Bazar da cidade. 

Dia 11 – URUMQI / XANGAI
Café da manhã* Em horário adequado, traslado ao aeroporto para embarque 
em voo com destino a Xangai, a metrópole mais internacional da China. Chegada 
e traslado ao hotel. 

Dia 12 – XANGAI
Café da manhã* Dia de passeio incluindo o magnífi co Jardim Yuyuan, o Templo 
do Buda de Jade e o Malecon (ou Bund) da cidade, um dos lugares mais espetacu-
lares de Xangai onde se encontram as construções mais emblemáticas. Almoço 
incluso.

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

ROTA DA SEDA

GRUTA DE MOGAO

SAÍDAS GARANTIDAS (a partir de 2 participantes)

PREÇOS POR PESSOA -  (em dólar americano)

TEMPORADAS - SAÍDAS ÀS SEGUNDAS

I
(02/04 A 14/05)

II
(21/05 A 13/08)

III
(20/08 A 22/10)

ABR MAI MAI JUN JUL AGO AGO SET OUT

02, 09,
16, 23,

30

07, 14 21, 
28

04, 11,
18, 25

02, 09,
16, 23,

30

06, 13 20, 27 03, 10,
17, 24

01, 08,
15, 22

DUPLO
USD 4.850,00

DUPLO
USD 4.805,00

DUPLO
USD 4.890,00

INDIVIDUAL
USD 6.040,00

INDIVIDUAL
USD 5.950,00

INDIVIDUAL
USD 6.130,00
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ROTEIRO

Dia 1 – PEQUIM
Chegada à capital da República Popular da China e traslado ao hotel. Restante do 
dia livre.

Dia 2 – 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.

Dia 3 – 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, jan-
tar de boas-vindas degustando o delicioso “Pato Laqueado de Pequim”.

Dia 4 – 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 boas colheitas. 
Almoço incluso. À tarde, partida em avião ou trem-bala para Xian, a antiga capi-
tal 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).

Dia 5 – XIAN
Café da manhã* Visita ao espetacular Museu de Guerreiros e Cavalos de 
Terracota. As mais de 6.000 fi guras de tamanho natural representam um grande 
exército de guerreiros, cavalos e carros de guerra que guardam a tumba do impe-
rador Qin. Almoço incluso. À tarde, visita ao Grande Pagode do Ganso Selvagem 
(sem subir). Em seguida, passeio pelo Bairro Muçulmano para conhecer a vida co-
tidiana dos locais.

Dia 6 – 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 fi lme “a Lanterna Vermelha”. Chegada  e traslado ao hotel. À 

Pacote Regular - 13 Dias (12 Noites)

tarde, visita ao Monastério Shuanglin. 

Dia 7 – 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.

Dia 8 – 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.

Dia 9 – 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). 

Dia 10 – 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).

Dia 11 – 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 in-
cluindo o magnífi co 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.

Dia 12 – XANGAI
Café da manhã* Dia livre.

Dia 13 – 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

PINGYAO
“A LANTERNA VERMELHA”
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ROTEIRO

Dia 1 – PEQUIM
Chegada à capital da República Popular da China e traslado ao hotel. Restante do 
dia livre.

Dia 2 – 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.

Dia 3 – 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, jan-
tar de boas-vindas degustando o delicioso “Pato Laqueado de Pequim”.

Dia 4 – 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 boas colheitas. 
Almoço incluso. À tarde, partida em avião ou trem-bala para Xian, a antiga capi-
tal 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).

Dia 5 – XIAN
Café da manhã* Visita ao espetacular Museu de Guerreiros e Cavalos de 
Terracota. As mais de 6.000 fi guras de tamanho natural representam um grande 
exército de guerreiros, cavalos e carros de guerra que guardam a tumba do impe-
rador Qin. Almoço incluso. À tarde, visita ao Grande Pagode do Ganso Selvagem 
(sem subir). Em seguida, passeio pelo Bairro Muçulmano para conhecer a vida co-
tidiana dos locais.

Dia 6 – XIAN / CHONGQING - CRUZEIRO “CENTURY LEGEND”
Café da manhã* Traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a 
Chongqing. Chegada, visita panorâmica pela cidade e traslado ao porto para em-

Pacote Regular - 11 Dias (10 Noites)

barque no cruzeiro “Century Legend”, um dos melhores navios do Rio Yangtze, 
inaugurado em 2013. Jantar a bordo (comida chinesa).

Dia 7 – CRUZEIRO PELAS GARGANTAS DE YANGTZE
Café da manhã* Pela manhã, cruzeiro pelo Rio Yangtze. Almoço incluso. À tar-
de, desembarque e visita a Shi Bai Zhai, que literalmente signifi ca fortaleza de 
tesouro de pedra, localizado ao sul do rio, no povoado de Zhong. Jantar a bordo 
(comida chinesa). 

Dia 8 – CRUZEIRO PELAS GARGANTAS DE YANGTZE
Café da manhã* Pela manhã, percurso passando pelas gargantas de Qutangxia 
(8km) e Wuxia (45km). Almoço incluso. À tarde, chegada a Badong, e embar-
que em barcos para um passeio pelos riachos do Rio Shennong. À noite, passa-
gem pelo gigantesco Dique das Três Gargantas através das eclusas de cinco níveis. 
Jantar a bordo (comida chinesa).

Dia 9 – CRUZEIRO / YICHANG / XANGAI
Café da manhã* Pela manhã, visita à usina hidrelétrica das Três Gargantas, a 
maior do mundo, e continuação para a Garganta Xilingxia (76km). Desembarque 
em Yichang por volta do meio dia. À tarde, traslado ao aeroporto de Yichang e 
embarque em voo com destino a Xangai, a metrópole mais internacional da China. 
Chegada e traslado ao hotel. 
(Nota importante: Há dois casos em que o barco não poderá passar pelas eclusas: 1) 
quando estão fechadas por inundação ou por obras de manutenção. 2) quando fi cam 
acumulados muitos barcos, as autoridades darão preferências ao que levam merca-
dorias. Nesses casos, os passageiros terão que desembarcar na manhã do nono dia e 
seguirão de ônibus para visitar a represa e continuar via terrestre o traslado para a 
cidade de Yichang. Essas mudanças ocorrem sem aviso prévio pois estão sujeitas às 
condições do dia e decisões das autoridades locais. 

Dia 10 – XANGAI
Café da manhã* Dia de passeio incluindo o magnífi co Jardim Yuyuan, o Templo 
do Buda de Jade e o Malecon (ou Bund) da cidade, um dos lugares mais espetacu-
lares de Xangai onde se encontram as construções mais emblemáticas. Almoço 
incluso.

Dia 11 – XANGAI
Café da manhã* Em horário adequado, traslado ao aeroporto.

RIO YANGTZE

SAÍDAS GARANTIDAS (a partir de 2 participantes)

PREÇOS POR PESSOA -  (em dólar americano)

TEMPORADAS - SAÍDAS ÀS SEGUNDAS

I
(02/04 A 14/05)

II
(21/05 A 13/08)

III
(20/08 A 22/10)

ABR MAI MAI JUN JUL AGO AGO SET OUT

02, 09,
16, 23,

30

07, 14 21, 
28

04, 11,
18, 25

02, 09,
16, 23,

30

06, 13 20, 27 03, 10,
17, 24

01, 08,
15, 22

DUPLO
USD 2.880,00

DUPLO
USD 2.775,00

DUPLO
USD 2.955,00

INDIVIDUAL
USD 4.090,00

INDIVIDUAL
USD 3.825,00

INDIVIDUAL
USD 4.210,00

Notas: 1) O preço do pacote não inclui a gorjeta de RMB 150 por pessoa (equivalente a USD 25.00) 
que deverá ser paga diretamente pelo passageiro a bordo do navio. 2) a empresa responsável pelo 
cruzeiro se reserva o direito de cancelar, alterar a data de saída ou a programação a qualquer 
momento por motivos de força maior.

CRUZEIRO
PELO RIO YANGTZE
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ROTEIRO

Dia 1 – PEQUIM
Chegada à capital da República Popular da China e traslado ao hotel. Restante do 
dia livre.

Dia 2 – 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.

Dia 3 – 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, jan-
tar de boas-vindas degustando o delicioso “Pato Laqueado de Pequim”.

Dia 4 – 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 boas colheitas. 
Almoço incluso. À tarde, partida em avião ou trem-bala para Xian, a antiga capi-
tal 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).

Dia 5 – XIAN
Café da manhã* Visita ao espetacular Museu de Guerreiros e Cavalos de Terracota. 
As mais de 6.000 fi guras 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.

Dia 6 – XIAN  LHASA
Café da manhã* Embarque em voo para Lhasa, capital da região autônoma do 
Tibete que é o centro político, religioso e econômico de todo território tibetano. 
Chegada e traslado ao hotel. Restante do tempo livre.

Dia 7 – LHASA
Café da manhã* Visita incluindo o Palácio de Potala, residência de inverno 

Pacote Regular - 15 Dias (14 Noites)

do Dalai Lama desde o século 7º que é um símbolo do budismo tibetano, e o 
Monastério Sera, o segundo em importância. Almoço incluso.

Dia 8 – LHASA
Café da manhã* Visita ao Monastério Jokhang, considerado como a catedral  do 
budismo  tibetano, ao Mercado Barkhor e a Norbulingkha que signifi ca “as jóias” e 
é o palácio de verão dos Dalai Lamas. Almoço incluso.

Dia 9 – LHASA / TSEDANG
Café da manhã* Saída do hotel e traslado para Tsendang, parando no cami-
nho para visitar o Monatério Samye que foi o primeiro monastério construído no 
Tibete no ano de 779. Almoço incluso (lunch box). À tarde visita ao Palácio de 
Yumbulakhang, que foi residência da poderosa dinastia Yarlung até o século 9º. 

Dia 10 – TSEDANG / GYANTSE
Café da manhã* Saída para Gyantse, passando pelo famoso Lago Yangdrok – 
um dos três maiores lagos sagrados do Tibete com mais de 72km de extensão. 
Após chegada em Gyantse à tarde, visita ao Monastério de Perkhor Chode que foi 
fundado em 1365 e chegou a abrigar mil monges graças a sua boa situação para o 
comércio existente na época na região. Almoço incluso.

Dia 11 – GYANTSE / SHIGATSE
Café da manhã* Saída em direção a Shigatse. Ao chegar, visita ao Monastério 
Tashilhumpo, fundado em 1447. Almoço incluso.

Dia 12 – SHIGATSE / LHASA
Café da manhã* Retorno a Lhasa, parando no caminho em uma ofi cina de incen-
so tibetano. Almoço incluso.

Dia 13 – LHASA  CHENGDU  XANGAI
Café da manhã* Em horário adequado, traslado ao aeroporto e embarque em 
voo para Chengdu e conexão imediata para Xangai, a metrópole mais internacio-
nal da China. Chegada e traslado ao hotel.

Dia 14 – XANGAI
Café da manhã* Dia de passeio incluindo o magnífi co 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. Almoço incluso.

Dia 15 – 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 SEGUNDAS

I
(09/04 A 14/05)

II
(21/05 A 13/08)

III
(20/08 A 22/10)

ABR MAI MAI JUN JUL AGO AGO SET OUT

09, 16, 
23, 30

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

25

02, 09, 
16, 23, 

30

06, 13 20, 
27

03, 10, 
17, 24

01, 08, 
15, 22

DUPLO
USD 5.185,00

DUPLO
USD 5.145,00

DUPLO
USD 5.240,00

INDIVIDUAL
USD 6.385,00

INDIVIDUAL
USD 6.275,00

INDIVIDUAL
USD 6.500,00

LAGO YANGDROK

TIBETE COMPLETO
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ROTEIRO

Dia 1 – PEQUIM
Chegada à capital da República Popular da China e traslado ao hotel. Restante do 
dia livre.

Dia 2 – 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.

Dia 3 – 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, jan-
tar de boas-vindas degustando o delicioso “Pato Laqueado de Pequim”.

Dia 4 – 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 boas colheitas. 
Almoço incluso. À tarde, partida em avião ou trem-bala para Xian, a antiga capi-
tal 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).

Dia 5 – XIAN
Café da manhã* Visita ao espetacular Museu de Guerreiros e Cavalos de Terracota. 
As mais de 6.000 fi guras 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.

Dia 6 – XIAN  GUILIN
Café da manhã* Embarque em voo para Guilin, cidade famosa por sua bela pai-
sagem. Traslado ao hotel.

Dia 7 – GUILIN / YANGSHUO / GUILIN
Café da manhã* Dia de cruzeiro pelo Rio Li Jiang para apreciar a estonteante 
paisagem de colinas de formatos incomuns e grutas fantásticas. Almoço a bor-
do incluso (lunch box). Término do cruzeiro em Yangshuo, um povoado antigo às 
margens do rio. Tempo livre para passeio pela Rua Oeste para conhecer o mercado  
de artesanato local. Traslado ao hotel em Guilin.

Pacote Regular - 16 Dias (15 Noites) Dia 8 – GUILIN  KUNMING  LIJIANG
Café da manhã* Pela manhã, visita à Gruta das Flautas de Bambu, uma caver-
na de formação calcária com estalactites e estalagmites. Em horário adequado, 
traslado ao aeroporto e embarque em voo para Kunming, capital da província de 
Yunnan. Ao chegar, conexão com voo para Lijiang. Chegada e traslado ao hotel.

Dia 9 – LIJIANG
Café da manhã* Pela manhã, visita à Antiga Cidade de Lijiang, declarada 
Patrimônio da Unesco. Adaptada à topografi a irregular de um local de importân-
cia comercial e estratégico, conservou uma paisagem urbana histórica de grande 
qualidade e autenticidade. Almoço incluso. Tarde livre.

Dia 10 – LIJIANG
Café da manhã* Visita à belíssima Montanha Nevada Dragão de Jade com oportuni-
dade de apreciar o fabuloso espetáculo “Impressão Lijiang” do famoso diretor Zhang 
Yimou que mostra através do canto e dança as tradições e vida do povo local. À tarde, vi-
sita ao Mural de Baisha, localizada em uma aldeia de 500 anos de história e ao Povoado 
de Yuhu para conhecer a antiga casa do Dr. Joseph Rock, botânico e geógrafo america-
no de origem austríaca que explorou a região de Yunnan e Sichuan. Almoço incluso.

Dia 11 – LIJIANG / DALI
Café da manhã* Saida em ônibus para Dali, parando no caminho para visitar o 
povoado Xizhou. Almoço incluso. Ao chegar em Dali, visita à Cidade Antiga, loca-
lizada na rota entre Mianmar (ou Birmânia) e Tibete, junto ao famoso Lago Erhai.

Dia 12 – DALI
Café da manhã* Visita ao Parque dos Três Pagodes, símbolo da técnica arquite-
tônica antiga da cultura dos reinos de Dali, e ao Lago Erhai (ou Lago Yeyu), um dos 
sete maiores na China. Almoço incluso.

Dia 13 – DALI / KUNMING
Café da manhã* Saída para o aeroporto e embarque em voo para Kunming. 
Chegada e passeio no Bosque de Pedra, uma das formações rochosas cársticas 
mais impressionantes do mundo. Almoço incluso.

Dia 14 – KUNMING / XANGAI
Café da manhã* Traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a 
Xangai, a metrópole mais internacional da China. Chegada e traslado ao hotel.

Dia 15 – XANGAI
Café da manhã* Dia de passeio incluindo o magnífi co 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. Almoço incluso.

Dia 16 – XANGAI
Café da manhã* Em horário adequado, traslado ao aeroporto.

SAÍDAS GARANTIDAS (a partir de 2 participantes)

MONTANHA DRAGÃO DE JADE

CHINA EXÓTICA
YUNNAN

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 23/10)

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

DUPLO
USD 5.710,00

DUPLO
USD 5.705,00

DUPLO
USD 5.760,00

INDIVIDUAL
USD 6.890,00

INDIVIDUAL
USD 6.685,00

INDIVIDUAL
USD 6.990,00
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CHINA CLÁSSICA E TODOS OS DEMAIS PACOTES
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

XANGAI Sheraton Shanghai Hongkou / Renaissance Shanghai Putuo /  Shanghai Sunrise on the Bund / Jin Jiang Tower

CHINA PITORESCA
CIDADE HOTEL

GUILIN Guilin Lijiang Waterfall / Sheraton Guilin / Grand Bravo

CHINA COM TIBETE EXPRESSO
CIDADE HOTEL

LHASA Lhasa Tse Dang / Lhasa Gang-Gyan / Lhasa Tashi Norta

CHINA COM ROTA DE KUNG FU (TEMPLO SHAOLIN)
CIDADE HOTEL

LUOYANG Lee Royal Hotel Mudu
HANGZHOU Grand Metropark / Landison Plaza Hotel

SUZHOU Pan Pacifi c Suzhou

ROTA COM URSO PANDA
CIDADE HOTEL

CHENGDU Sheraton Chengdu Lido
HANGZHOU Grand Metropark / Landison Plaza Hotel

SUZHOU Pan Pacifi c Suzhou

CAPITAIS ANTIGAS
CIDADE HOTEL

NANJING Sofi tel Galaxy Nanjing
HANGZHOU Grand Metropark / Landison Plaza Hotel

SUZHOU Pan Pacifi c Suzhou

CHINA EXÓTICA - YUNNAN
CIDADE HOTEL

GUILIN Guilin Lijiang Waterfall / Sheraton Guilin / Grand Bravo
LIJIANG Wonder Port International Hotel

DALI Hotel Regent
KUNMING Grand Park Hotel

PINGYAO: “A LANTERNA VERMELHA”
CIDADE HOTEL

PINGYAO Yun Jin Cheng
HANGZHOU Grand Metropark / Landison Plaza Hotel

SUZHOU Pan Pacifi c Suzhou

CHINA CLÁSSICA COM MUNDO DE AVATAR
CIDADE HOTEL

ZHANGJIAJIE Pullman Zhangjiajie

CHINA AUTÊNTICA
CIDADE HOTEL

PINGYAO Yun Jin Cheng
DATONG Datong Grand Hotel

PARAÍSO NA TERRA
CIDADE HOTEL

GUILIN Guilin Lijiang Waterfall / Sheraton Guilin / Grand Bravo
HANGZHOU Grand Metropark / Landison Plaza Hotel 

SUZHOU Pan Pacifi c Suzhou

MONTANHA AMARELA
CIDADE HOTEL

GUILIN Guilin Lijiang Waterfall / Sheraton Guilin / Grand Bravo
HANGZHOU Grand Metropark / Landison Plaza Hotel 

TUNXI Huangshan International Hotel

ROTA DA SEDA
CIDADE HOTEL

DUNHUANG The Silk Road Dunhuang Hotel
TURPAN Tuha Hotel
URUMQI Yindu Hotel

TIBETE COMPLETO
CIDADE HOTEL

LHASA Lhasa Tse Dang / Lhasa Gang-Gyan / Lhasa Tashi Norta
TSEDANG Tsedang Hotel
GYANTSE Gyantse Hotel
SHIGATSE Shigatse Hotel Manasorawa

CRUZEIRO PELO RIO YANTZE
CIDADE HOTEL

CRUZEIRO Century Legend

HOSPEDAGEM

NOTA: 1.Hotéis de categoria 5 estrelas ou equivalente, exceto em Lhasa / Datong / Dunhuang (categoria 4 estrelas ou equivalente) e em Tsedang / Gyantse / Shigatse (categoria 3 estrelas). 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, Guilin, Xangai, Luoyang, Hangzhou, Suzhou, 
Nanjing.

FALANDO 
INGLÊS

Zhangjiajie, Chengdu, Tunxi, Pingyao, Datong, Lhasa, Tsedang, 
Gyantse, Shigatse, Dunhuang, Turpan, Urumqi, Chongqing, 
Cruzeiro Pelo Rio Yangtze, Yichang, Lijiang, Dali, Kunming.
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PEQUIM PARA:
CIDADE DISTÂNCIA (KM) DURAÇÃO APROXIMADA

XIAN 1.212 5.5 horas
HANGZHOU 1.279 5.5 horas

XANGAI 1.318 5 horas
LUOYANG 819 4 horas

XIAN PARA:
CIDADE DISTÂNCIA (KM) DURAÇÃO APROXIMADA

LUOYANG 377 1.5 hora
PINGYAO 542 3 horas

XANGAI PARA:
CIDADE DISTÂNCIA (KM) DURAÇÃO APROXIMADA

SUZHOU 90 0.5 hora
HANGZHOU 159 1 hora

MONTANHA AMARELA 774 4 horas

HANGZHOU PARA:
CIDADE DISTÂNCIA (KM) DURAÇÃO APROXIMADA

SUZHOU 247 1.5 hora
MONTANHA AMARELA 611 3 horas

NANJING 281 1.5 hora

GUILIN PARA:
CIDADE DISTÂNCIA (KM) DURAÇÃO APROXIMADA

GANGZHOU 503 3 horas

DUNHUANG (LIUYUAN) PARA:
CIDADE DISTÂNCIA (KM) DURAÇÃO APROXIMADA

TURPAN 693 3.5 horas

DURAÇÃO DE VIAGEM DE TREM-BALA E DISTÂNCIA ENTRE CIDADES
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CHINA: INFORMAÇÕES ÚTEIS

NOME DO PAÍS: República Popular da China CAPITAL: Pequim LOCALIZAÇÃO: Leste da Ásia

LÍNGUA OFICIAL: Mandarim   GOVERNO: República Popular Socialista Unipartidária

FRONTEIRA: Mongólia, Rússia, Coreia do Norte, Vietnã, Laos, Mianmar, Índia, Butão, Nepal, Paquistão, 
Afeganistão, Tajiquistão, Quirguistão e Cazaquistão

ÁREA: 9 600 000 km²     POPULAÇÃO (2012): 1,35 bilhão de habitantes            

MOEDA: Renminbi (Yuan)     FUSO HORÁRIO: +11 horas (+10 horas no horário verão do Brasil)

CÓDIGO DE ÁREA INTERNACIONAL: +86 ELETRICIDADE: Voltagem: 220V / 50Hz    

          TOMADA (3 tipos): 2 pinos redondos, plana de 2 pinos e plana de 3 pinos

MELHOR ÉPOCA PARA VIAJAR: Diversifi cado em razão de sua grande extensão territorial, a China tem variadas zonas climáticas que vai do clima tropical 
ao temperado; tem verões quentes e úmidos e invernos mornos (no litoral subtropical do sudoeste), verões frescos e prolongados e invernos secos (regiões 
montanhosas); pouca chuva nas terras altas e áridas do norte e nordeste (próximo à Sibéria) e abundantes no sul e leste. Em geral, os meses de março a 
maio (primavera) e de setembro a outubro (outono) são os períodos em que o clima é mais agradável para viajar pelo país. Particularmente no sul da China, 
o verão é muito quente, com temperatura bastante elevada, e úmido -  período de muita chuva. A melhor época para se visitar o Tibete é entre maio e 
outubro pelo clima mais ameno. 

COMIDA: 5 pratos recomendados para apreciar durante a viagem à China. (Fonte: cits.net)

Os “noodles” (macarrão) são essenciais e básicos na culinária chinesa e contam com uma grande variedade de tipos que se dife-
renciam de acordo com o local de produção, ingredientes, formas, comprimento e maneira de preparo. Em geral, são feitos de 
farinha de trigo (mais comum no norte da China), farinha de arroz (típico no sul da China) ou feijão. Normalmente são cozidos, 
podendo também ser fritos em óleo. São servidos com molho ou outros acompanhamentos, ou em sopa com carne e outros 
ingredientes.

Semelhante a ravióli, os “dumplings”, também chamados de “jiaozi”, são conhecidos como um dos pratos mais tradicionais da 
China. Recheados com carne bovina, de porco, carneiro, frango, peixe ou camarão misturados com vegetais picados,  são geral-
mente cozidos, embora possam também ser fritos.

O “Peking Roast Duck” é um famoso prato na capital Pequim, tendo sido considerado um dos mais deliciosos de todo o mundo. 
Sua origem remonta à dinastia Yuan (séc. 13 a séc. 14), tornando-se símbolo da tradicional culinária chinesa. O pato assado, con-
forme a tradição, é cortado pelo chefe na frente dos clientes. O corte da carne é considerado uma forma de arte. Um chefe habili-
doso é capaz de fazer cortes de 100 a 200 pedaços em 4 ou 5 minutos, sendo cada um deles em proporção igual de pele e carne.

“Dim Sum” se refere ao estilo cantonês de preparar a comida em pequenas porções servida em pequenas cestas de vapor ou em 
pequenos pratos, que vêm tipicamente acompanhados de chá. Hoje em dia, em muitas partes do sul da China e, particularmente, 
em Hong Kong, tornou-se um ritual familiar comer “dim sum” nas manhãs dos fi nais de semana.

O “hot spot” é uma das refeições mais populares na China, tendo originado há mais de 1000 anos. Consiste de um recipiente de 
metal com caldo que é posto no centro de uma mesa com ingredientes crus, posicionados à sua volta, os quais são escolhidos 
segundo a preferência das pessoas que vão colocando a carne ou vegetais para cozinhar nesse caldo. O “hot pot” de Pequim é 
tradicional do Norte da China e tem como ingrediente principal carne de carneiro ou cordeiro cortados em pedaços fi nos acom-
panhado de um caldo que inclui molho de soja, pasta de gergelim, óleo picante e outros ingredientes.



CENTURY TRAVEL - TOUR OPERATOR
Rua Vergueiro, 981 - 1º andar - Sala 11 - São Paulo - SP

Tel.: (11) 3207-2644
E-mail: operacoes@centurytravel.com.br

www.centurytravel.com.br


