
Braga Travel Consulting – www.chinalife.com    email: bonniebraga@msn.com   
evandrodacostaterra@gmail.com   frances@bragatravelconsulting.com    Tel 001-305-382-4294 
 

1 
 

O MELHOR DE  CHINA e TIBET – BEIJING, LHASA, LAGO 
YAMDROK, LIJIANG e XANGAI -  6-20 de junho 2016 
 

(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 imigração 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.  

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.   
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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). 
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Resumo dos preços:           
    
China parte terrestre (inclui voos domesticos) por pessoa em twin/duplo:  
USD4803.00; preço para single USD6518.00 

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 até 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 .  

 

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 ___________________________________      
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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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