
        

 

 

          

 

 
 
 

 Início Segunda-feira Início demais dias 

Datas 
01/04/18 – 31/05/2018 | 01/09/18 – 31/11/2018 | 01/03/18 

– 31/03/2018 

2-5 pax USD 2.243 USD 2.430 

6-9 pax USD 1.549 USD 1.737 

10 + USD 1.365 USD 1.553 

Suplemento SGL USD 450 

Datas 01/06/18 – 31/08/2018 

2-5 pax USD 2.195 USD 2.383 

6-9 pax USD 1.502 USD 1.689 

10 + USD 1.319 USD 1.507 

Suplemento SGL USD 408 

Datas 01/12/2018 – 28/02/2019 

2-5 pax USD 2.129 USD 2.317 

6-9 pax USD 1.435 USD 1.623 

10 + USD 1.254 USD 1.442 

Suplemento SGL USD 363 

 
Hotéis previstos 

Cidade Hotel Noites 

Pequim Penta Hotel 4* 3 

Xi’an 
Howard Johnson ou Tianyu Gloria (ambos 5* 

moderado) 
2 

Shangai Regal Shangai East Asia Hotel 4* 2 

 
O pacote inclui: 
- Acomodação com café da manhã incluso; Tours e traslados com guia em espanhol; 

1 jantar e 1 espetáculo de acrobacia em Pequim; Tarifa aérea Xi'an-Guilin, Guilin-

Shanghai, em classe econômica; Passagem de trem Pequim-Xi’an. 

 

O pacote não inclui: 
- Tarifas aéreas internacionais; Refeições e entradas para visitas não mencionadas, 

seguros ou despesas pessoais; Visto, gorjetas ou gratificações; 

 

 

Dia 1: Pequim 
Chegada no aeroporto, assistência e traslado para o hotel. 

 

Dia 2: Pequim 
Café da manhã no hotel e saída para visitar a capital da China, incluindo a Praça 

Tiananmen, conhecida como a Praça da Paz Celestial, rodeada por vários 

monumentos, entre eles o Palácio do Povo, Mausoléu de Mao Tse-Tung, o Palácio 

das Nacionalidades e o Museu de História da China. O city tour continua com uma 

visita à Cidade Proibida e ao Palácio Imperial, antiga residência de 24 imperadores 

das últimas dinastias Ming y Qing. Continuação com visita ao Templo do Céu, 

construído durante a dinastia Ming e utilizado pelos imperadores para sacrifícios e 

para agradecer as colheitas do ano. Parada para um almoço incluso. À noite, show 

de acrobacia chinesa. Retorno ao hotel para pernoite. 

 

Dia 3: Pequim 
Café da manhã no hotel e saída para explorar a maior atração da China - a Grande 

Muralha. Parada para um almoço incluso. À tarde, retorno para a cidade, passando 

pelo Ninho de Pássaros e o Cubo de Água, ícones arquitetônicos das Olimpíadas 

de 2008, e depois uma visita ao Palácio de Verão. O tour continua com uma visita 

ao Mercado da Seda, famoso por suas imitações e réplicas. À noite, jantar típico 

incluso para saborear o Pato de Pequim. Retorno ao hotel para pernoite. 

 

Dia 4: Pequim / Xi’an 
Café da manhã no hotel e traslado até a estação de trem para viagem rumo à Xi’an. 

Chegada e traslado ao hotel para pernoite. 

 

Dia 5: Xi’an 
Café da manhã no hotel e saída para visitar o túmulo do Imperador Qin, que foi 

enterrado junto com mais de 6 mil figuras de guerreiros e cavalos de tamanho 

natural, esculpidas em terracota. Após o almoço incluso, passagem pelo Templo 

do Ganso Selvagem e visita à Grande Mesquita do Bairro Muçulmano. Retorno ao 

hotel para pernoite. 

 

Dia 6: Xi’an / Shangai  
Café da manhã no hotel e traslado até o aeroporto para viagem rumo à Shangai. 

Chegada e traslado ao hotel para pernoite. 

 

Dia 7: Shangai  
Café da manhã no hotel e saída para visitar o Jardim de Yuyuan, o Templo Buda de 

Jade e o The Bund. Tarde livre. 

 

Dia 8: Shangai  
Café da manhã no hotel e traslado até o aeroporto. 

 

 

CHINA CLÁSSICA 
BY DESTINATION ASIA 

8 Dias / 7 Noites 

Reservas ou maiores informações: 
 china@destination-asia.com.cn 
agbrands.com.br (11) 3569-0857 

Preços e Condições 2018/19 (em USD por pessoa) 

Válidos de abril/18 a março/19 sujeitos à alteração sem aviso prévio. Hotéis 

sujeitos à disponibilidade.  

 

Destaques do Programa: 

- Tour privativo com saídas diárias 

-  Serviço de guia em espanhol 

- Bilhetes aéreos e de trem internos 

inclusos 

 


