
CHINA EXÓTICA – YUNNAN  2019 

Pacote regular em espanhol e inglês – 13 dias (12 noites)                                                     
 
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 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). 
 

Dia 5 – 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. 
 

Dia 6 – XIAN   KUNMING 
Café da manhã* Embarque em voo para Kunming, capital da 
província de Yunnan, conhecida como a “Cidade da Primavera. 
Traslado ao hotel. 
 

Dia 7 – KUNMING / DALI 
Café da manhã* Visita ao Bosque de Pedra, uma das  

formações rochosas cársticas mais impressionantes do 
mundo. Almoço incluso. Traslado à estação para pegar um 
trem para Dali (cerca de 2h). Chegada e traslado ao hotel. 
 
Dia 8 – DALI  
Café da manhã* Visita ao Parque dos Três Pagodes, símbolo 
da técnica arquitetônica da cultura dos reinos Daliy, ao Lago 
Erhai, um dos sete maiores da China, e à Cidade Antiga de Dali. 
Almoço incluso. 
 
Dia 9 – DALI / LIJIANG  
Café da Manhã* Saída em ônibus para Lijiang. No caminho, 
visita ao Povoado Xizhou. Almoço incluso. Chegada a Lijiang e 
visita à Antiga Cidade de Lijiang, declarada Patrimônio da 
Unesco. Adaptada perfeitamente à topografia irregular, é um 
local de importância comercial e estratégico e conservou uma 
paisagem urbana histórica de grande qualidade e 
autenticidade. 
 
Dia 10 – LIJIANG 
Café da Manhã* Visita à belíssima Montanha Nevada Dragão 
de Jade com oportunidade 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, visita 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 americano de origem austríaca que explorou a 
região de Yunnan e Sichuan. Almoço incluso. 
 
Dia 11 – LIJIANG / XANGAI 
Café da Manhã* Embarque em voo para Xangai, a metrópole 
mais internacional da China.  Chegada e traslado ao hotel. 
 
Dia 12 – XANGAI 
Café da Manhã* Dia de 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. Almoço 
incluso. 
 
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) 

TEMPORADA – TEMPORADAS – SAÍDAS ÀS TERÇAS  EGUNDAS E TERÇAS 
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(19/03 a 22/10) 
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(21/05 a 13/08) 
III 

(20/08 a 22/10) 
MAR ABR MAI MAI JUN JUL AGO AGO SET OUT 
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USD 4.950,00 
INDIVIDUAL 

USD 6.095,00 
Adicional para saídas 24/09 e 01/10 

FESTIVAL NACIONAL 
USD 285,00 

 
 



HOSPEDAGEM 
 Cidade Hotéis previstos ou similares 

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

XIAN Sheraton Hotel  / Sheraton Xian North City / Swisstouches Xi’an  
KUNMING Grand Park Hotel 
DALI Dali Gurong Hotel 
LIJIANG Wonder Port International Hotel 
XANGAI Sheraton Shanghai Hongkou / Renaissance Shanghai Putuo /  Sunrise on the Bund Hotel 

Shanghai / Regal International East Asia / Jin Jiang Tower 
 
NOTA: 1.Hotéis de categoria 5 estrelas ou equivalente, exceto em Dali (categoria 4 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 

 
 

GUIAS LOCAIS 
FALANDO ESPANHOL PEQUIM, XIAN, GUILIN, HANGZHOU, XANGAI 

FALANDO INGLÊS KUNMING, DALI, LIJIANG 
 
 
 
 
 
 
LIJIANG 


