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MONGOLIA de Luxo – Ulan Bator e Parque Nacional Terelj 5 dias / 4 noites (2-6 de junho) e o melhor da 

CHINA – Beijing, Lhasa e Lago Yamdrok, Lijiang e Shanghai (6-17 de junho 2016) - 01 – 17 de junho 2016 

01 de junho 2016 – Beijing                                                                

Chegada em Beijing, traslado por conta própria ao Hilton Beijing Capital Airport 5* ou similar.   

02 de junho – Beijing / Ulan Bator (Café da manhã, Jantar)                             

Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de Beijing por conta própria para voo a Ulan Bator.  Voo sugerido: Air 

China 901 partida08:35hs chegada em Ulan Batar 10:50hs 

Informação geral: Mongolia, terra de céu azul eterno, país de grandes contrastes com uma gigantesca reserva 

natural, contrastando com os seus prados verdes. Destaques: o Parque Nacional Gorkhi/Terelj, visitas a familias 

nomades vivendo em gers, o hábitat de 250 especies de aves e 50 animais mamíferos.  O melhor de Ulan Bator, o 

mosteiro de Gandan. Chojin-Lama, e muito mais.  

Roteiro da Mongolia: 

Chegada em Ulan Bator, após as formalidades de imigração e alfandega, traslado ao hotel Blue Sky 5* (horario de 

check-in 14:00hs).  Visita panoramica da cidade de Ulan Bator:  museu de História da Mongolia com uma rica 

coleção de objetos históricos e culturais desde a idade da Pedra, a Praça Central Genghis Kan, o Complexo de 

Monumentos a Genghis Kan construido em 2006 por ocasião da fundação do Estado Mongol e o Império Mongol 

por Genghis Kan (1206-2006).           

                     18:00hs – show folclórico de cantos e danças.  Jantar de boas vindas em restaurante local.  Traslado 

ao hotel para pernoite.   

03 de junho – Ulan Bator (C, Almoço, J) 
Café da manhã no hotel.  10:00 hs -Visita ao Monasterio Budista mais importante da Mongolia:  

‘Gandan', com uma estátua de Buda de 25m de altura.  Fundado em 1809 com o nome de Templo 

Amarelo possui uma biblioteca com as escrituras Budistas de Gandjuur (08 volumes), seus comentarios (225 

volumes), e outras escrituras utilizando as 9 pedras preciosas.  Visitaremos o museu das Belas Artes de Zanabazar, 

com uma grande coleção de arte Mongol incluindo as obras do escultor e artista do século XVII Zanabazar e a 

pintura mais famosa do país, Um dia na Mongolia, de B. Sharav, e o monasterio-museu budista Choijin Lama 

terminado em 1908, escapando de ser destruido quando se converteu em museu em 1942. Este monasterio se 

encontra entre o reduzido grupo de mosteiros e templos que se salvaram da destruição na Mongolia sob Khorloogiin 

Choibalsan.  Almoço em restaurante local. A tarde visitas ao Museu dos Fósseis dos Dinossauros, e a Colina de 

Zaisan e a Estatua pedestre de Buda. O Memorial Zaisan é um monumento em honra aos soldados Mongois e 

Russos mortos na 2ª. Guerra Mundial, situado no alto de uma colina, dando uma perfeita vista panoramica geral da 

cidade de Ulan Bator. Próximo a este monumento, se encontra a Estatua de pedra de Buda com quase 25m de 

altura. Jantar em restaurante local. Traslado ao hotel para pernoite.    

 
04 de junho - ULAN BATOR/PARQUE NACIONAL TERELJ (C, A) 
Café da manhã no hotel.  10:00 hs.- Visita ao Palacio de Inverno de Bogd Kan, o único remanescente, mantido 

como museu do ultimo monarca. O complexo inclui seis templos, muitos pertences de Bogd Khan e sua esposa 

estão em exibição no edificio principal.  Check-out antes das 12:00hs.  

Após almoço em restaurante local em Ulan Bator, de carro com destino ao Parque Nacional Terelj (aprox. 70 km) – 

situado a 1600m acima do nivel do mar, montanhas, estepes, bosques alpinos e grandes formações rochosas de 

curiosas formas como a rocha da Tartaruga que visitaremos, ou o Monge Lendo o Livro, etc. No caminho, visita a 

Caverna 100 Lamas, refugio dos Lamas durante a repressão sovietica.  Possibilidade de compras de suvenirs 

locais nas tendas ao ar livre.  Excursão de caminhada leve ao Templo da Meditação Arryabal no topo de uma 

colina.  Visita aos Gers, onde vivem os pastores nomades. Grande parte da população mongol é nomade, 

deslocando-se de um lugar a outro a cavalo ou camelo ou em yak, com seus Gers e rebanhos, e o encontro 

ocasional com uma destas familias e seu modo de vida é uma experiencia inesquecível.  Traslado ao hotel.  Tempo 

livre para descanso.  O carro e o guia regressam a Ulan Bator.          

                   Pernoite no hotel Terelj Spa & Resort 5*.  
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05 de junho -  PARQUE NACIONAL TERELJ/ESTATUA DE GENGHIS KAN/ULAN BATOR  (C, A, J) 

Café da manhã no hotel.  Manhã livre para aproveitar o hotel Terelj Spa & Resort 5*.  Check-out antes de 12:00hs.  
Partida com nosso carro e guia para visitar Estatua Gigante de Genghis Kan (aprox. 50 km), localizada a 1446m 
acima do nivel do mar.  É uma estátua brilhante de aço inoxidavel de 40m de altura.  Na base da estátua, os 
visitantes podem ver a réplica do lendário Chicote de ouro do Grande Kan. Os turistas podem subir de elevador pelo 
interior da estátua.  Na saída, na altura das pernas da estátua de Genghis Kan, pode-se caminhar até a cabeça do 
cavalo para ver a paisagem da pradaria.  Regresso a Ulan Bator (aprox. 55km).  Traslado ao hotel Blue Sky. 
Almoço em restaurante local em Ulan Bator.  Oportunidade de compras de suvenirs e  produtos de Cachemira.  
J a n t a r  d e despedida con um espectáculo folclórico de canto em restaurante local.  Pernoite no Blue Sky Hotel. 
 
06 de junho -  Ulan Bator / Beijing ou regresso. (C) 
Café da manhã no hotel.  Check-out antes das 12:00hs. Traslado ao aeroporto para voo de regresso ou a Beijing.  
Voo sugerido Air China 902 partida 11:50hs chegada em Beijing 14:00hs.  Fim da viagem a Mongolia. 

Preço por pessoa para a parte terrestre da Mongolia (2-6 de junho) (*sem voos) em base de quarto TWIN / 
DUPLO, minimo 10 perssoas:  USD2142.00; suplemento individual USD720.00 

Serviços incluidos na MONGOLIA: 
3 noites hotel Blue Sky & Tower 5* (quarto Deluxe Twin ou cama King com café da manhã) em Ulan Bator. 
1 noite no hotel Terelj Spa & Resort 5* (incluido-VAT 10 % + taxa de serviço 5%) no Parque Nacional Terelj, em 
quarto twin ou duplo superior com café da manhã. 
Refeições mencionadas (C – café da manhã, A – almoço, J – jantar); um jantar de boas vindas em restaurante local; 
um jantar de despedida com espectáculo folclórico de canto e dança em restaurante local. 
Todos os traslados em privado e m  o n i b u s  c o r e a n o s  c o m  a i r - c o n d i c i o n a d o .                                            
Guía-intérprete falando espanhol e ingles, guía acompanhante falando portugués.   
Todos os ingressos para os passeios mencionados no Parque Nacional, Estatua Gigante de Genghis Kan, Reservas 
Naturais, monumentos, museus, e monasterios. 
Visita a familia nomada.  
Taxas. 
 
Serviços excluidos na Mongolia: Voos, troca de horario e cancelamento de voos, visto, excesso de bagagem,  

refeições não mencionadas, passeios não mencionados, fotos e video dentro dos monasterios e museus, 

despesas pessoais como telefonemas, lavandería, bebidas durante as refeições; condições climáticas; seguro de 

viagem – altamente recomendável – consulte seu agente de viagem.   

 

Não incluido no preço: uma noite no Hotel Hilton Beijing Capital Airport ou similar com café da manhã 

(diária por quarto USD270.00 em 15/8/15); VOO BEIJING / ULAN BATOR / BEIJING – classe económica com 

Air China – USD696.00 em 15/8/15. 

Taxa de cancelamento para Mongolia:  180-61 días: USD 720.00 por pessoa; 60-16 días: 50%; 15-00 días: 

100%- 

************************************************************************************************************************************ 

O melhor de CHINA e TIBET – BEIJING, LHASA, LAGO YAMDROK, LIJIANG e XANGAI -  6-17 de junho 2015 
(consultem para opcional a Xian, Guilin, Cruzeiro Rio Yangte, Chengdu, Datong – Pingyao – Tahyuan, etc.) 

 
06 de junho – Beijing  
Chegada em Beijing, após as formalidades de imigracao e alfandega, traslado ao Renaissance Beijing Capital Hotel ou similar. 
 
07 de junho – Beijing (C, A, J) 
Café da manha no hotel.  Visita a Grande Muralha em Mutianyu inclusive telérico novo ida e volta, almoço em restaurante local, 
regresso a Beijing para visita ao Templo do Ceu.  A noite, jantar de boas vindas – pato laqueado. 
 
08 de junho – Beijing (C, A) 
Café da manhã no hotel.  Visita ao Palacio de Verao.  Almoço buffet no Four Points Sheraton ou similar.  A tarde visita a Cidade 
Proibida.  Visita ao Mercado de Seda por Xiu Shui por 2 horas.    

09 de junho – Beijing / Lhasa  (C)              
Café da manhã no hotel.  Traslado ao aeroporto para voo a Lhasa.  Apresentar o “Tibet permit” no check-in, na segurança e no 
embarque.  Chegada em Lhasa, após as formalidades de imigração e alfandega, traslado em carro privado com guia ao hotel St. 
Regis 5*.  Tarde livre para se aclimatar. 

10 de junho – Lhasa (C, A)                                        

Café da manhã no hotel.  Visita aos monasterios de Drepung, Sera e ao Palacio de Norbulinkga.  Almoço em restaurante local.  
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11 de junho – Lhasa (C, A)                                           
Café da manhã no hotel.  Visita ao monasterio Jorkhang, a rua Barknor e ao Palácio Potala (equivalente a subir um edificio de 35 
andares para quem puder subir – vale a pena).  Almoço em restaurante local. 

12 de junho – Lhasa / Lago Yamdrok / Lhasa                                                          
Café da manhã no hotel.  Visita ao espetacular Lago Yamdrok.  Regresso a Lhasa para almoço em restaurante local.  Tarde 
livre.  

13 de junho – Lhasa / Lijiang (C)  
Café da manhã no hotel.  Traslado ao aeroporto para voo 3U 8818 partida 12:45 com destino a Lijiang.  Chegada em Lijiang 
14:45hs.  Traslado ao Inter-Continental Lijiang Old Town 5* ou similar.  Tarde livre para aproveitar a cidade charmosa.  
 
14 de junho – Lijiang (C) 
Café da manhã no hotel.  Visita a Montanha do Dragão de Neve Yulong, a área Baisha Fresco, ao Templo Yufeng, e a antiga 
morada Luoke.  Almoço em restaurante local.   
 
15 de junho – Lijiang / Tiger Leaping Gorge / Lijiang (C, A) 
Café da manhã no hotel.  Visita a “Tiger Leaping Gorge” (Garganta do Tigre), regresso a Lijiang para almoço em restaurante 
local.   
 
16 de junho – Lijiang / Shanghai (C) 
Café da manhã no hotel.  Traslado ao aeroporto para voo a Shanghai.  Chegada em Shanghai, traslado ao Hotel Howard 
Johnson Plaza.  A tarde, caminhada pelo Bund e passeio de barco as 18:30hs de uma hora pelo Rio Huang Pu. 
 
17 de junho – Shanghai (C) 
Café da manhã no hotel.  Visita ao Templo do Buda de Jade com duas estátuas de jade trazidas de Mianmar.  Visita a uma 
fábrica de seda.  Visita ao Parque Frances (Fuxing Park), parada em Xintiandi para almoço por conta própria (mais de 200 
opções).  A tarde visita ao Jardim Yu Yuan, caminhada pela “Cidade Velha”.   
As 19:00hs – inicio do show de acrobacia ERA. 
Regresso ao hotel para pernoite. 
 
18 de junho – Shanghai (C, A) 
Café da manhã no hotel.  Visita a Torre de TV Pérola para uma vista panoramica da cidade e ao Museu da Cidade de Shanghai 
no andar térreo.  Almoço buffet no Howard Johnson Plaza.  A tarde visita ao Museu de Ciencia e Tecnologia ou compras.  
Compras também no Han City e Cyber Plaza (eletronicos).   
 
19 de junho – Shanghai (C) 
Café da manhã no hotel.  Dia livre para compras, visitas a Museus – recomendamos o Museu de Shanghai, Museu do 
Planejamento Urbano, passear pela rua Nanjing, visitar o mall mais elegante de Shanghai – Superbrand Mall, etc. 
 
20 de junho- Shanghai / Regresso (C) 
Café da manhã no hotel.  Check-out 12:00hs.  Traslado ao aeroporto para voo de regresso.   
Fim da viagem a China.  
 
Preço da China por pessoa em twin/duplo:  USD4803.00; preço para single USD6518.00 
 
O preço da China inclui: 3 noites hotel Renaissance Beijing Capital Hotel 5*com café da manhã; 4 noites St. Regis Lhasa 5* com 
café da manhã; 3 noites Inter-Continental Lijiang Old Town 5* com café da manhã; 4 noites Howard Johnson Plaza Shanghai 
4.5* com café da manhã; 8 almoços em restaurantes locais inclusive 2 buffets, um jantar especial de pato laqueado; ingressos 
para os passeios mencionados; show de acrobacia Era, passeio de barco pelo Rio Huang Pu, guia acompanhante falando 
portugues, guias locais portugues (Beijing), falando ingles (Lhasa e Shanghai), falando espanhol (Lijiang), carro com ar-
condicionado, bilhetes domesticos Beijing / Lhasa / Lijiang / Shanghai incluindo as taxas aeroportuárias e de combustivel 
(USD1473.00). 
 
Resumo dos preços:                       
Mongolia (parte terrestre) Preço por pessoa para a parte terrestre da Mongolia (2-6 de junho) (*sem voos) em base de 
quarto TWIN / DUPLO, minimo 10 perssoas:  USD2142.00; suplemento individual USD720.00 
 

Não incluido no preço da Mongolia: uma noite no Hotel Hilton Beijing Capital Airport ou similar com café da 

manhã (diária por quarto USD270.00 até 2 pessoas em 15/8/15); VOO BEIJING / ULAN BATOR / BEIJING – classe 

economica com Air China – USD696.00 em 15/8/15. 

 

China parte terrestre (inclui voos domesticos) por pessoa em twin/duplo:  USD4803.00; preço para single USD6518.00 
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Consulte para outros destinos na China ou Asia.  A viagem a Lhasa pode ser substituida por outro destino na China 
como Xian, Guilin, Cruzeiro Rio Yangtze, Datong / Pingyao / Taiyuan ... 

O pagamento pode ser feito em real, dollar (021-2523-3390 Sra. Liliana Couto) ou cartao de credito no caso compra 

internacional Visa ou Mastercard aceito por Braga Travel Miami – compra internacional.  

Pagamento integral até 31/12/15 desconto de 3% sobre o terrestre.  O pagamento pode ser feito em ate 8 prestações sem 

juros sendo a 1ª. 20% do valor e a ultima até 25/4/16. 

Cliente da BTC tem 5% de desconto sobre a parte terrestre .  

 

Taxa de cancelamento para Mongolia:  180-61 días: USD 720.00 por pessoa; 60-16 días: 50%; 15-00 días: 

100%- 

Taxa de cancelamento para China: Até 61 dias antes da viagem, sem multa, 60-31 dias – 10%, 30-20 dias antes 25%, 19-

15 dias antes: 50%, 14-8 dias antes: 90%, 7-0 dias: 100%.  

Qualquer duvida email: bonniebraga@msn.com 

FORMULÁRIO DE RESERVA   

 Nome (como no passaporte) ______________________________________________                                    

Data de nascimento / cidade de nascimento __________________________________                       

No. do passaporte / data de emissão / validade / nacionalidade __________________          

_______________________________                                                                                              

Cia. aérea preferida / data de partida / cidade de partida  ______________________                      

Tipo de acomodação:  ___ single,  ____ twin, ____ double,  ____ não-fumante;                                         

Viajando com  ______________________________                                              

Endereço e telefone _____________________________________________________       

Numero do visto da China e validade __________________________________________         

Nome da agencia de viagem / contato do agente de viagem  _____________________                                  

Seguro de viagem: __________ aceita;  __________ não necessita (consulte seu agente de viagem)                       

Li e concordo com as condições da BTC ________________________                               

Requisitos de dieta / saúde ___________________________________        

Condição de cancelamento Mongolia:  180-61 dias: USD 720.00 por pessoa; 60-16 dias: 50%; 15-00 dias: 100%-  

Condição de cancelamento China:  60-31 dias antes da viagem – 10%      

30-20 dias antes da viagem – 20%  19-15 dias antes da viagem – 60%                    

7-5 dias antes da viagem – 75%  4-0 dias antes da viagem – 100% 

Muitos outros destinos ao redor do mundo         China – conferencias, tours / saidas garantidas, guia falando espanhol, francês, inglês, com mais de 40 

opcões, incluindo: Beijing, Chengdu, Chongqing, Datong, Gansu, Guilin, Hangzhou, Huangshan, Kunming, Leshan, Lijiang, Longsheng, Mongolia 

Interior, Nanjing, Ningxia, Pingyao, Shanghai, Shenzhen, Suzhou, Taiyuan, Tianjin, Xian, Xinjiang, Yiwu, Victoria Cruises - 

www.victoriacruises.com, Hong Kong, Macau, Tibet – Lhasa, Gyantse, Shigatse …        

                   

Australia, Butão, Brunei Darussalam, Cambodia, Coreia, Fiji, Filipinas, India, Indonesia – Bali ..., Laos, Maldivas, Malaysia, Mauritius, Mongolia 

inclusive deserto de Gobi; Mianmar, Nepal, Nova Zelandia, Seychelles, Singapura, Sri Lanka, Tahiti, Tailandia, Taiwan, Vietnã        

Alemanha, Armenia, Austria, Bosnia, Croácia, Dinamarca, Escócia, Eslovenia, Espanha, Finlandia, França, Grécia, Hungria, Inglaterra, Irlanda, 

Israel, Italia, Montenegro, Polonia, Portugal – Açores / Madeira, Russia, Serbia, Suécia, Turquia,                                                                                                                                                                                                                                         

Catar, Egito, Emirados Arabes, Irã, Israel, Jordania, Kazakstão, Turkmenistão, Uzbekistão                                                                                        

Estados Unidos – California, Chicago, Florida, Havaii, Las Vegas, Nova Iorque, Philadelphia, Washington ...                                                                                         

Canada – Montreal, Toronto, Calgary, Vancouver...                                                                                                                                                     

Argentina, Belize, Chile, Costa Rica, Equador – Galapagos, Guatemala, Peru                                                                                          

Caribe – Barbados / St. Kitts, St. Martin, St. Thomas, inclusive cruzeiros.     Africa do Sul, Kenia, Marrocos, Namibia, Tanzania... 
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