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ROTEIRO COM GUIA LOCAL FALANDO ESPANHOL 
 
 
Dia 1 – TAIPEI 
Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado ao hotel em Taipei, capital de Taiwan. Taipei é uma 
metrópole moderna que se destaca tanto pelo turismo voltado à natureza com parques, trilhas, 
plantação de chá, montanhas, ricas fontes termais, tudo a pouca distância do centro urbano, quanto 
pela vida noturna agitada. 
 
 

Dia 2 – TAIPEI 
Café da manhã* Pela manhã, passeio em Taipei para conhecer o Santuário dos Mártires, o Museu do 
Palácio Nacional que abriga uma coleção fantástica de mais de 8 mil anos de história da China, com 
artefatos antigos e obras de arte e o Pavilhão dedicado a Chiang Kai-Shek – o primeiro presidente da 
República da China. Almoço incluso. A seguir, visita à plantação de chá Muzha e continuação para  
ver Taipei 101 Mall, a torre de 508 metros (não inclusa a subida ao observatório). Retorno ao hotel. 
       

 
Dia 3 – TAIPEI                                                         
Café da manhã* Pela manhã, visita ao Parque Nacional Yangmingshan, 
próximo à cidade e localizado numa região montanhosa, famosa por sua bela 
paisagem com traços de atividades vulcânicas e abundantes recursos 
naturais. Prosseguimento para o Vale Termal Beitou (fechado às segundas), 
onde as águas aquecidas pelas rochas vulcânicas podem chegar a quase 
100°C. Almoço incluso. A seguir, tempo livre na área comercial de Zhongxiao 
Dunhua. Retorno ao hotel. 
 
Dia 4 – TAPEI  
Café da manhã* Check-out do hotel em horário regular. Em horário 
adequado, traslado ao aeroporto. 
 

 
     
    O PACOTE INCLUI 
    • 3 pernoites no hotel escolhido com impostos locais inclusos; Café da manhã no hotel e 2 almoços;  
    • Traslados e passeios privativos com guia local falando espanhol; Ingresso dos pontos turísticos conforme citados no 
programa. 
 

 

 
PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano) – BASE APTO. DUPLO 

Valores válidos para mínimo de 2 participantes 
HOTEL 2 pessoas 4 pessoas 6 pessoas 8 pessoas 10 pessoas 

CEASER PARK USD 1.350,00 USD 880,00 USD 790,00 USD 685,00 USD 675,00 
THE GRAND HOTEL USD 1.525,00 USD 1.065,00 USD 960,00 USD 860,00 USD 850,00 

PALAIS DE CHINE HOTEL USD 1.635,00 USD 1.165,00 USD 1.075,00 USD 970,00 USD 960,00 
SHERATON GRAND TAIPEI USD 1.725,00 USD 1.270,00 USD 1.175,00 USD 1.075,00 USD 1.065,00 

Nota: Valores sujeitos a alteração dependendo do período da viagem. 
 

         TAIPEI (4 dias / 3 noites) – Pacote terrestre privativo 


