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O melhor da China – Beijing, Xian, Guilin, Longsheng, Suzhou, Shanghai, opcional  Macau, Hong Kong 

com Bonnie – 16-30 de junho 2017 

16 de junho – Beijing                                                   

Chegada em Beijing, após as formalidades de imigração e alfandega, traslado ao Renaissance 

Wangfujing 5* ou similar. 

17 de junho – Beijing  (C, A, J)                                       

Visita a Grande Muralha em Mutianyu inclusive teleférico novo.  Almoço em restaurante local.  

Regresso a Beijing para visita ao Templo do Céu com parada antes na ponte para tirar fotos do estádio 

olímpico.  Jantar de boas vindas – pato laqueado. 

18 de junho – Beijing (C, A)                                        

Visita a Praça Tian An Men, ao Museu do Palácio (Cidade Proibida), Teatro Nacional.  Almoço em 

restaurante local.  Visita ao Palácio de Verão.  A tardinha visita ao mercado de seda Xiu Shui por 

algumas horas.  

19 de junho – Beijing / Xian (C, A, J)          

Hutong Tour, almoço em restaurante local, traslado ao aeroporto para voo a Xian.  Chegada em Xian, 

visita ao Museu da dinastia Han.  Traslado ao Melia Xian.  A noite um espetáculo maravilhoso, jantar 

com show da dinastia Tang. 

20 de junho – Xian (C, A)                                                                                                                                                                            

Visita ao museu dos Guerreiros de Terracota.  Almoço em restaurante local.  Visita ao Dayan Pagoda. 

Visita a Mesquita.  Opcional reflexologia dos pés. 

21 de junho – Xian / Guilin / Longsheng / Guilin (C, A)       

Traslado ao aeroporto para voo a Guilin.  Chegada em Guilin traslado ao Longsheng para ver os 

arrozais.  Almoço em restaurante local.  Traslado a Guilin, Hotel Sheraton para pernoite. 

22 de junho – Gulin (C, A)          

Cruzeiro de 4 horas pelo Rio Li – uma das paisagens mais bonitas da China em barco com ar-

condicionado e almoço a bordo.  Chegada em Yangshuo, visita aos arredores.  A noite um maravilhoso 

espetáculo Impressions of Sanjie Lu.  Regresso a Guilin para pernoite. 

23 de junho – Guilin /Shanghai (C, A)                                    

Visita a Gruta da Flauta de Bambu, a Colina da Tromba do Elefante.  Almoço em restaurante local.  

Traslado ao aeroporto para voo a Shanghai.  Chegada em Shanghai passeio de barco pelo Rio Huang 

Pu de uma hora.  Traslado ao Howard Johnson Plaza Hotel.   

24 de junho – Shanghai (C)                                                                       

Visita ao Templo do Buda de Jade, a uma fábrica de seda, Fuxing Park por 30 minutos, almoço por 

conta própria em Xintiandi.  A tarde visita ao Jardim Yu Yuan.    A noite ERA acrobacia. 

25 de junho – Shanghai / Suzhou / Shanghai (C, A)                            

Visita a Suzhou de carro – destaques Jardim dos Pescadores, passeio de barco pelo Grand Canal, 

almoço em restaurante local.   
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26 de junho – Shanghai (C, A)  

Visita a Torre de TV Pérola para uma vista panorâmica de Shanghai e ao Museu da Cidade de Shanghai 

no andar térreo.  Visita ao Museu de Ciencia e Tecnologia.  Almoço em restaurante local.  Visita a 

Cyber Plaza.   

27 de junho – Shanghai / Regresso ou Shanghai / Macau (opcional)  (C, A) 

Traslado ao aeroporto para voo de regresso ou a Macau.  Chegada em Macau, visita de um dia a 

Macau – destaques as Ruinas de São Paulo, o Museu de Macau, e visitas ao Venetian, Paris e Wynn 

Palace Hotel.  Almoço em restaurante português.  

28 de junho – Macau / Hong Kong  (C, J ) 

Traslado ao píer para Hong Kong.  Chegada em Hong Kong, traslado ao Holiday Inn Golden Mile Hotel.  

A tarde visita a Ilha de Hong Kong – destaques Victoria Peak, Aberdeen e Repulse Bay.  Traslado ao 

píer para passeio de barco com jantar.  Regresso ao hotel para pernoite. 

29 de junho – Hong Kong (C)                                                           

Dia livre para compras.   

30 de junho – Hong Kong / Regresso (C)                                                  

Traslado ao aeroporto para voo de regresso.  Fim dos serviços. 

Preço por pessoa parte da China – Beijing, Xian, Guilin, Shanghai – em twin / duplo USD3693.00; 

suplemento single USD1135.00 

O preço inclui: traslados aeroporto / hotel / aeroporto, hotéis 5* com café da manhã – 3 noites em 

Beijing, 2 noites em Xian, 2 noites em Guilin, 4 noites em Shanghai, guia acompanhante a partir de 

Beijing falando português; guias locais falando português, espanhol e inglês, ingressos para os 

passeios mencionados, jantar de pato laqueado e jantar com show da Dinastia Tang; 8 almoços em 

restaurante local com um copo de refrigerante ou cerveja ou agua mineral; voos domésticos classe 

econômica Beijing / Xian / Guilin / Shanghai inclusive as taxas aeroportuárias e de combustível. 

O preço não inclui: seguro de viagem, visto para China, refeições não mencionadas, despesas extras 

como telefonemas, lavanderia ... 

Preço por pessoa para terrestre Macau E Hong Kong: USD880.00 em twin / duplo; suplemento single 

USD309.00   (preço do bilhete aéreo Shanghai / Macau não incluído em 11/1/17 USD250.00) 

Preço por pessoa parte terrestre Macau e Hong Kong inclui:  uma noite Sheraton Macau, 2 noites 

Holiday Inn Golden Mile Hong Kong com café da manha; traslados aeroporto / hotel / porto / hotel; guia 

falando espanhol ou inglês; guia acompanhante falando português; um almoço restaurante português 

em Macau, um jantar em Hong Kong; ingressos para os passeios mencionados. 

O pagamento pode ser feito em dólar ou real ao cambio do dia (a/c Turismo Classico – Sra. Liliana 

Couto – 021-2523-3390) ou cartão de credito visa ou mastercard direto com Braga Travel em Miami – 

compra no exterior.   Pagamento a vista até 15 de março – 3% de desconto.  O pagamento pode ser 

feito em até 5 vezes sendo a ultima prestação em 15/5/17.      Informaçao sobre bilhetes aéreos:  

Thiago Alamino – Thiago.alamino@rxttravel.com.br – 011-3116-1010 
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