MARAVILHAS DA
CHINA

Shanghai

Saída: 20 de Outubro
Zhangjiajie Hangzhou Tunxi

Shanghai

1º dia - São Paulo
[-,-,-]
Apresentação no Aeroporto de Guarulhos às 21h30.

onde encontra-se o protótipo da Montanha Aleluia
do filme Avatar e a Montanha Tianzi. Almoço incluso.

2º dia - São Paulo / Dubai
[-,-,-]
Partida à 1h25, no voo Emirates 262 com destino a
Dubai. Chegada às 22h55 e tempo livre até o
embarque no próximo voo.

7º dia - Zhangjiajie / Hangzhou
[C,A,-]
Pela manhã, visita à Montanha Tianmen, onde se
encontra
o
Caminho
de
Vidro. Almoço
em restaurante
local. À tarde,
traslado
ao
aeroporto para
embarque com
destino
a
Hangzhou. Chegada e traslado ao hotel.

3º dia - Dubai / Shanghai
[-,-,-]
Partida às 2h50 no voo Emirates 302 com destino a
Shanghai. Chegada às 15h30 e traslado ao hotel.
4º dia - Shanghai
[C,A,-]
Dia inteiro de passeio incluindo visita ao Jardim
Yuyuan, magnífico jardim construído em 1557 por um
oficial da cidade chamado Yu, o Templo de Buda de
Jade e o Bund (Calçadão da Cidade), um dos lugares
mais espetaculares da cidade onde se encontram as
construções mais emblemáticas da cidade.
5º dia - Shanghai / Zhangjiajie
[C,-,-]
Traslado ao aeroporto para embarque com destino a
Zhangjiajie. Chegada e traslado ao hotel.
6º dia - Zhangjiajie

[C,A,-]
Café da manhã e
saída
para
passeio
pelo
Parque Nacional
de Zhangjiajie,
incluindo visita
ao
Elevador
Bailong, o mais
alto do mundo com 326 metros de altitude.
Visitaremos também a Reserva Natural Yuanjiajie,

8º dia - Hangzhou
[C,A,-]
Pela manhã, passeio de barco no famoso Lago do
Oeste, principal atração da cidade. Almoço incluso. À
tarde,
continuamos a
visita do Templo
de
Alma
Escondida, um
dos
templos
budistas
mais
importantes de
sul da China e o
Pagode das Seis Harmonias (sem subir). À noite, show
de luzes e dança Impressions of The West Lake,
espetáculo ao ar livre que permite capturar as
maravilhas da beleza natural e cultural do Lago Oeste.
9º dia - Hangzhou / Tunxi
[C,-,-]
Pela manhã, traslado a estação de trem para
embarque com destino a Tunxi (Huangshan).

Chegada e traslado ao hotel. À tarde, visita ao
Povoado Chengkan e ao Complexo de Arcos
Comemorativos de Tangyue, construído durante as
dinastias Ming e Qing, o Jardim da Família Bao e o
Ateliê de Tinta Chinesa.
10º dia - Tunxi / Huangshan / Tunxi
[C,A,-]
Pela manhã, traslado às Montanhas Amarelas
(Huangshan), uma
das
melhores
atrações naturais
do país, foram
classificadas pela
UNESCO
como
Patrimônio Natural
e
Cultural
da
Humanidade em
1990. Subida em
teleférico ao alto da montanha para visitarmos os
principais pontos e apreciar o fantástico cenário do
“Pico Começando a Acreditar”, “Vale das Flores
Dispersas”, “Pavilhão da Nuvem se Dissipando”,
Grande Vale Xihai e o Pico do Leão. Almoço em
restaurante local. À tarde, retorno ao hotel em Tunxi.

classificadas dentro do Patrimônio Mundial de
UNESCO pelos seus valores histórico, artísticos e
científicos. A Aldeia Hongcun também foi cena do
famoso filme “O Tigre e o Dragão”. À tarde, traslado
a estação de Tunxi (Huangshan) para embarque no
trem com destino a Shanghai. Traslado ao hotel.
Hospedagem.
12º dia - Shanghai / Dubai
[C,-,-]
Café da manhã. Os quartos estarão disponíveis até
16h. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto
para embarque no voo Emirates 303 às 23h00 com
destino a Dubai.
13º dia - Dubai / São Paulo
[C,-,-]
Chegada às 5h15 e embarque em conexão no voo
Emirates 261, às 8h00, com destino a São Paulo.
Chegada às 15h55 e desembarque. Fim dos serviços.

11º dia - Tunxi / Shanghai
[C,-,-]
Pela manhã, visita às antigas aldeias de Hongcun e
Xidi, famosas pelas paisagens naturais e elegantes
esidências de estilo de Anhui. Hongcun e Xidi estão
AÉREO + TERRESTRE
Preços por pessoa em US$ (Dólares Americanos) | Mínimo de 15 participantes
2018

Duplo / Twin

Suplemento Single

20 de Outubro

4.925,00

670,00

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
Cidade

Noites

Hotel

Shanghai

3

Jin Jiang Tower

Zhangjiajie

2

Pullman Zhangjiajie

Hangzhou

2

Landison Plaza

Tunxi

2

Crowne Plaza Huangshan
VOOS PREVISTOS

Voos

Origem

Destino

Horário de saída

Horário de chegada

EK 262

São Paulo

Dubai

01h25

22h55

EK 302

Dubai

Shanghai

02h50

15h30

EK 303

Shanghai

Dubai

23h00

05h15 (+1)

EK 261

Dubai

São Paulo

08h00

15h55

Observações:
- Caso algum museu ou outro local turístico esteja fechado por motivos de força maior, os passeios poderão ser
substituídos por outras atividades ou visita a outros locais.
- Limite de 1 bagagem de até 20kg nos trens e voos internos.

Documentos necessários para brasileiros* a serem providenciados pelo passageiro / agência:
- Passaporte com validade mínima de 6 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil.
- Passageiros com passaporte brasileiro necessitam de visto de turismo para ingressar à China.
- É exigido Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia contra a febre amarela para todos os viajantes
acima de 9 meses de idade.
- É recomendada vacinação contra a malária e influenza, para passageiros que viajem à China.
* Para passageiros com passaporte de outras nacionalidades, favor consultar os órgãos competentes.
Pacote Inclui:
- Passagem aérea em classe econômica, com Emirates Airlines: São Paulo / Dubai / Shanghai / Dubai / São Paulo.
- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares.
- Refeições conforme descrito, sem bebidas.
Legenda: C-café da manhã, A-almoço e J-jantar
- Traslados e passeios privativos conforme descrito.
- Serviços com guia local falando espanhol.
- Passagem aérea em classe econômica, emitida localmente, para os trechos Shanghai / Zhangjiajie / Hangzhou.
- Bilhete de trem em classe econômica, para os trechos Hangzhou / Tunxi (Huangshan) / Shanghai.
- Acompanhante saindo do Brasil falando português.
- Seguro de Viagem para 13 dias (Válido para passageiros com até 75 anos. Acima dessa idade, haverá adicional
e/ou redução da cobertura).
Pacote Não Inclui:
- Taxas aeroportuárias, de embarque e/ou combustível (aproximadamente US$ 318 por pessoa).
- Despesas com vistos e documentações.
- Gorjetas para guia, motorista e maleteiros dos hotéis.
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa.
Informações Gerais:
Reservas e pagamento terrestre (GRUPOS):
* Para reservas, é necessário sinal de US$ 300 por pessoa, cópia digitalizada dos passaportes válidos e o documento
“Condições Gerais” assinado;
* O saldo deve ser quitado até 65 dias antes do embarque.
Formas de pagamento:
- À vista em dinheiro ou depósito;
- Ou parcelado com 30% de entrada + extras e taxas (em dinheiro ou depósito) e saldo em até 6 vezes sem juros
nos cartões Visa ou Mastercard.
* Os valores são convertidos em reais ao nosso câmbio do dia do pagamento.
Nosso câmbio terrestre é atualizado diariamente em nosso site a partir das 11h30. Consulte-nos: (11) 5585-1485
Observações Importantes:
- O passaporte deve ter validade mínima de 6 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil;
- Verifique a necessidade de vistos e vacinas exigidos para cada país antes de visitá-lo;
- Em caso de necessidade de apresentação de Certificado Internacional de Vacina Contra Febre Amarela, o
mesmo deverá ser providenciado com, no mínimo, 11 dias antes do embarque;
- Para crianças e adolescentes (0 a 17 anos) que forem viajar para outros países desacompanhados, na companhia
de apenas um dos pais ou acompanhados de terceiros é obrigatório providenciar a autorização de viagem prévia;
- Verifique as condições gerais de cobertura da assistência de viagem, caso esteja incluído no pacote.
** Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio
aviso e os lugares estão sujeitos à disponibilidade no momento da reserva. **

