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DIA 1 - HONG KONG   
Na chegada ao aeroporto de Hong Kong, prossiga 
através da imigração, pegue sua bagagem e passe 
pela alfândega. Você será recebido no Hall de 
chegadas por nosso representante. Traslado para 
o hotel. Refeições: nenhuma

DIA 2 - HONG KONG 
Após o café da manhã, passeio de meio dia para 
explorar a cidade. Comece com um passeio no 
icônico Star Ferry ao atravessar o Porto de Vitória, 
um dos melhores ativos em Hong Kong, uma joia 
que surpreende as pessoas não importa quantas 
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HONG KONG CITY BREAK
2 NOITES

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa e hotéis previstos;

• Preços acima com base mínima de 2 passageiros em USD;

• Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio;

• Acomodação sujeito a disponibilidade..

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Acomodação com café da manhã nos hotéis previstos ou similares;

• Trasldo privados de chegada e partida;

• Passeos em serviço privado com um guia de língua espanhola;

• Refeições de acordo com o itinerário.
  

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Aéreos;

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; Gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais.

SAÍDAS: Diárias

CIDADE

HONG KONG City View Hotel Eaton Hotel Langham Hotel

A PARTIR DE USD 635 USD 704 USD 903

vezes se visite a cidade. Em seguida, aproveite um 
passeio no funicular mais íngreme do mundo, o 
Peak Tram! Chegando no Pico, você ficará surpreso 
com a vista espetacular do horizonte da cidade 
que o rodeia, a mundialmente famosa Victoria 
Harbour e Kowloon, os imponentes arranha-céus e 
as quietas colinas verdes. Então visita a Aberdeen, 
a famosa vila de pescadores onde você vai ver a 
“comunidade flutuante” de casas sucata de Hong 
Kong, que ainda faz parte da vida de Hong Kong. 
Desfrute de um passeio de sampán (barco) de 15 
a 20 minutos no refúgio de tufão para obter uma 
visão mais próxima da vida aquático. Em seguida, 

você passará pelo pitoresco Repulse Bay a caminho 
de Stanley, uma cidade comercial popular no lado 
sul ensolarado da ilha de Hong Kong. Passe o resto 
da sua viagem explorando a atmosfera relaxada 
de Stanley e dos mercados de compras onde 
pechinchas são mundialmente famoso. Refeições: 
café da manhã.

DIA 3 - HONG KONG   
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto. 
Refeições: café da manhã


