
        

 

  

Dia 7: Xi’an / Chengdu  
Pela manhã, check-out no hotel em Xi’an. A primeira visita será no Museu de História 

de Shaanxi, que abriga uma coleção de mais de 113 mil artefatos históricos e culturais 

escavados na província de Shaanxi, além de relíquias das dinastias chinesas. 

(Importante: o museu não abre às segundas-feiras). Em seguida, almoço no De Fa 

Chang, onde os viajantes terão a oportunidade de experimentar os famosos 

dumplings e outras variedades de comidas chinesas. Traslado até o aeroporto de Xi’an 

para embarque no voo até Chengdu, com recepção por guia local e traslado até o 

hotel. O resto do dia é livre e o jantar por conta própria.  

 

Dia 8: Chengdu  
Pela manhã, saída do hotel para visita ao Centro de Criação de Pandas Gigantes, o 

animal-símbolo da China. Não há melhor lugar no mundo para visitá-los e presenciar 

essa magnífica criatura. Depois, almoço em restaurante local. Visita às ruinas em 

Sanxingdui, reconhecido como um dos mais importantes vestígios antigos do mundo. 

Cercada de mistérios, quase não há informação sobre a cultura encontrada nessas 

ruínas e suas origens até hoje são uma incógnita. Após o tour, traslado para o hotel. 

 

Dia 9: Chengdu 
Pela manhã, saída do hotel para visita ao Museu de Culinária Sichuan, o único museu 

no mundo dedicado à cultura e história da cultura local. Depois, visita ao mercado 

local e então uma experiência para aprender a preparar tangyuan (sobremesas feitas 

de arroz glutinoso) e dumplings vegetarianos. Depois ida à movimentada Jinli 

Pedestrian Street, onde é possível provar iguarias locais e barganhar por artesanatos. 

Traslado de volta ao hotel, com resto do dia livre e jantar por conta própria.  

 

Dia 10: Chengdu / Guilin  
Dia livre para lazer até o horário do traslado até o aeroporto para voo até Guilin. 

Recepção por guia local e traslado até o hotel. O resto do dia é livre e o jantar por 

conta própria. 

 

Dia 11: Guilin / Yangshuo / Guilin 
Saída do hotel pela manhã e embarque para cruzeiro no Rio Li, entre Guilin e 

Yangshuo. Passando por magníficas paisagens, haverá a oportunidade de 

desembarcar em um pequeno vilarejo para visitar a casa de uma família local. O 

almoço será servido em buffet a bordo da embarcação. Depois, passeio de bicicleta 

pelos campos de arroz e pelas fazendas em Yangshuo, rodeados pelas incríveis 

montanhas da região. Traslado de volta ao hotel. 

 

Dia 12: Guilin  
Visita ao um dos mais famosos atrativos de Guilin, o Elephant Trunk Hiil, e então à 

caverna Water Moon. Depois, visita à maior e mais impactante caverna de carste em 

Guilin, a Reed Flute Cave – um atrativo que é visitado há mais de 1200 anos. Traslado 

de volta para o hotel. 

 

Dia 13: Guilin 
Traslado até o aeroporto para embarque em voo de volta. 

Importante: Há poucos voos internacionais partindo de Guilin, portanto o viajante 

terá que realizar o voo até outra cidade primeiro. 

 

Dia 1: Pequim 
Chegada no aeroporto de Pequim, com recepção por um representante da 

Destination Asia para embarque em veículo deluxe com ar condicionado e traslado 

até o hotel. 

 

Dia 2: Pequim 
Pela manhã, traslado até a imponente Grande Muralha (parte de Badaling). À tarde, 

almoço em restaurante local. Depois, passeio de rickshaw com visita a um pátio de 

uma casa familiar durante o caminho. Traslado de volta ao hotel. 

 

Dia 3: Pequim 
Visita à grandiosa Praça Tiananmen, passando por vários monumentos, como o 

mausoléu de Mao Tse-Tung. Então, ida ao complexo imperial da Cidade Proibida, 

que já foi casa de 24 imperadores e é o melhor preservado exemplo da arquitetura 

clássica chinesa. Almoço em restaurante local. A próxima visita é ao Templo do 

Céu, um dos locais mais procurados para observar as tradições chinesas, como a 

prática de Tai Chi e músicas em instrumentos tradicionais. Traslado ao hotel. 

 

Dia 4: Pequim / Ping Yao 
Traslado pela manhã até a estação de trem para ida à Ping Yao. Na chegada, os 

viajantes serão recebidos por um guia local para realizarem traslado até o hotel. 

Visita à Rua Ming-Qing, a “Wall Street Chinesa” e um dos primeiros centros 

financeiros do mundo, repleta de memórias de grandes dinastias. Em seguida, 

visita às antigas muralhas da cidade. Por fim, ida ao Museu do Banco 

Rishengchang, considerado o primeiro banco na China e um dos mais prósperos 

de sua época. Caminhada de volta ao hotel. 

 

Dia 5: Ping Yao / Xi’an  
Check-out e saída em direção ao Complexo da Família Wang, antiga residência de 

uma rica família mercantil e um perfeito exemplo da arquitetura da dinastia Qing. 

Seu impressionante tamanho e as muralhas que o cercam fazem com que o local 

pareça uma pequena cidade. Almoço em restaurante local, . Em seguida, visita ao 

Templo Budista Shuanglin, erguido há mais de 1500 anos. Traslado até a estação 

de trem Pingyao Gucheng para embarque no trem bala em direção a Xi’an, onde 

um representante da Destination Asia encontrará os viajantes. Traslado em veículo 

privativo até o hotel. 

 

Dia 6: Xi’an 
Pela manhã, saída do hotel para uma completa visita de 2h30 ao famoso Exército 

de Terracota. Depois, almoço em restaurante local. À tarde, os viajantes poderão 

aproveitar uma relaxante caminhada pelas muralhas de Xi’an, uma das mais 

antigas e bem preservadas em toda a China. Depois, caminhada pelo bairro 

muçulmano, parte fascinante e integral da comunidade de Xi’an. Visita a Grande 

Mesquita, ainda usado por muitos muçulmanos chineses. Traslado de volta ao 

hotel. Jantar por conta própria. 

 

 

 

 

 

 

 

CHINA EM PROFUNDIDADE 
BY DESTINATION ASIA 

13 Dias / 12 Noites 

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



 

 

Reservas ou maiores informações: 
 

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

O pacote inclui: 
- Acomodação em hotel 5* sugeridos ou similares; 

- Tours e traslados com guia em espanhol (em Pequim, Xian e Guilin) ou guia em 

inglês (Ping Yao e Chengdu) 

- Refeições como especificado no itinerário. 

- Tarifa aérea Xi'an-Chengdu, Chengdu-Guilin, em classe econômica; 

- Passagem de trem Pequim-Xi’an e Xian-Ping Yao, em 2ª classe. 

 

O pacote não inclui: 
- Tarifas aéreas internacionais; 

- Guia nacional 

- Refeições não mencionadas; 

- Visto; 

- Seguros ou despesas de natureza pessoal; 

- Gorjetas ou gratificações; 

- Entradas para visitas ou atividades opcionais. 

 
Informações importantes: 
Tarifas, válidas até março/2018 sujeitas à alteração sem aviso prévio. 

Preços e Condições – 2017/18 (em RMB por pessoa) 

Base 

1/04 – 31/05/2017 | 1/09 – 

31/11/2017 | 1/03 – 

31/03/2018  

1/06 – 

31/08/2017 

1/12/2017 – 

28/02/2018 

2 – 5 pax 29.493,75 28.446, 25 27.843,75 

6 – 9 pax 21.487,50 20.443,75 19.837,50 

Supl. Single 10.562,50 9.487,50 8.881,25 

 

 

Hotéis sugeridos 

Cidade 5* Noites 

Pequim China World Hotel 3 

Pingyao Jing’s Residence 1 

Xi’an Gran Melia 2 

Chengdu Shangri-La 3 

Guilin Shangri-La 3 

 


