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O melhor da China com Bonnie, celebrando 21 anos levando grupos a China
– Beijing, Dunhuang, Xian, Chongqing, Cruzeiro Rio Yangtze, Hangzhou,
Shanghai – 24 de maio a 09 de junho 2021
24 de maio de 2021 – Beijing – chegada
Chegada em Beijing, após as formalidades de imigraçao e alfandega, translado ao hotel 5*
25 de maio – Beijing (C, A, J)
Café da manhã no hotel. Visita a grande Muralha em Mutianyu inclusive teleferico novo ida e
volta ate a parte inicial. Almoço em restaurante local. Regresso a Beijing para visitar o Templo
do Ceu. Jantar de boas vindas – Pato Laqueado.
26 de maio – Beijing (C, A)
Cafe da manhã no hotel. Visita ao Palacio Imperial conhecido como a “ Cidade Proibida”,
almoço em restaurante local. A tarde, visita ao Palácio de Verao.
27 de maio – Beijing / Dunhuang (C, A)
Café da manhã no hotel. Translado ao aeroporto para voo bem cedo a Dunhuang. Chegada a
Dunhuang, visita ao Museu de Dunhuang. Almoço em restaurante local. Visita ao Centro de
Visitantes de Mogao, seguido da visita as grutas de Mogao. A noite recomendamos visitar o
Mercado Noturno para compras e jantar por conta propria. Translado ao hotel Sand Dunes 4* ou
similar.
28 de maio – Dunhuang (C, A)
Cafe da manhã no hotel. Visita as dunas de areia – Sand Dunes and Crescent Moon Lake.
Almoço em restaurante local. Visita a Yumenguan Pass, “The Great Wall of Han Dynasty”. A
noite recomendamos visitar o Mercado Noturno.
29 de maio – Dunhuang / Xian (C, A)
Café da manhã no hotel. Manha livre para compras. Almoço em restaurante local. Translado ao
aeroporto para voo a Xian. Chegada em Xian, translado ao hotel. Opcional reflexologia dos pés.
Pernoite no hotel 5*.
30 de maio – Xian (C, A, J)
Café da manhã no hotel. Visita ao museu dos guerreiros de Terracota. Almoço em restaurante
local. A tarde visita ao Dayan Pagoda. Por volta de 18:00hs saida para um espetaculo
maravilhoso “Jantar com show da Dinastia Tang”.
31 de maio – Xian / Chongqing (C, A, J)
Cafe da manhã no hotel. Visita a Mesquita construida originalmente no século VI, e passagem
rapida pela rua muculmana. Almoço rapido. Translado ao aeroporto para voo a Chongqing.
Chegada em Chongqing, visita panoramica da cidade, jantar “hot pot”. Translado ao navio
Victoria Cruises para inicio do cruzeiro do Rio Yangtze – cabines “Bridge Deck Superior”.
21:00hs – saida do navio Victoria Ana ou similar.
www.victoriacruises.com
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01 de junho – Cruzeiro Rio Yangtze (C, A, J)
Excursão ao Jade Emperor Scenic Area proximo a Fengdu com a maior imagem de Buda de Jade
do mundo. Dependendo das condiçoes do rio, pode-se alterar a excursão para Shibaozhai com
um pagode de madeira impressionante.
02 de junho – Cruzeiro Rio Yangtze (C, A, J)
Entrando no “Three Gorges / Small Gorges” – hoje passaremos pelas duas primeiras Gargantas –
Qutang Gorge (a menor – 5 milhas e a mais estreita) e Wu Gorge – de 25 milhas de extensão
conhecida pela sua floresta coberta de montanhas e declive. Translado a um barco pequeno para
uma excursão pela atraente garganta de Goddess Stream. Dependendo das condiçoes do rio uma
excursão alternativa poderá ser feita a Shennon Stream. Entrando em Xiling Gorge, a mais longa
(41 milhas) e a mais profunda.
03 de junho – Represa Tres Gargantas / Yichang / Hangzhou (C)
Após o café da manhã visita a Represa das Tres Gargantas – a maior represa do mundo situada
em Sandouping na Garganta Xiling. Passeio opcional para quem quiser conhecer a maior eclusa
do mundo. Após a visita, Victoria Cruises providenciará um onibus para translado a Yichang.
Translado ao aeroorto de Yichang para voo a Hangzhou. Chegada em Hangzhou, translado ao
hotel 5*. A tardinha, sujeito ao tempo, assistir a um espetaculo maravilhoso no Lago Oeste
“Impressions of West Lake”.
04 de junho – Hangzhou (C, A)
Café da manhã no hotel. Visita a Hangzhou destacando-se o Templo Lingyin, um passeio de
barco pelo Lago Oeste, plantação de chá e o Pagode das Seis Harmonias.
05 de junho – Hangzhou / Shanghai (C)
Café da manha no hotel. Translado de trem rapido a Shanghai. Chegada em Shanghai, check-in
no hotel. Almoço por conta propria em Xintiandi (mais de 100 opções), passeio por Fuxing
Park, caminhada pelo Bund e passeio de barco 18:30 no Rio Huang Pu.
06 de junho – Shanghai (C, A)
Café da manha no hotel. Visita ao Templo do Buda de Jade com duas estátuas de jade trazidas
de Myanmar, visita a uma fabrica de seda. Almoço em restaurante local. Visita ao Jardim Yu
Yuan, tempo livre para passear pela Cidade Velha com suas centenas de lojinhas. A noite, show
de acrobacia ERA.
07 de junho – Shanghai (C, A)
Cafe da manha no hotel. Visita a Torre de TV Pérola para uma vista panoramica de Shanghai e
ao museu da Cidade de Shanghai no andar terreo (Shanghai do século XVI ate hoje). Almoço
em restaurante local. Visita ao Museu de Ciencia e Tecnologia (para quem preferir fazer
compras podem conhecer o mercado no subsolo – saida do metro). Visita ao Cyber Plaza.
08 de junho – Shanghai (C)
Café da manha no hotel. Dia livre.
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09 de junho – Shanghai / Regresso (C)
Café da manhã no hotel. Translado ao aeroporto para voo de regresso. Fim da viagem a China.
Preço por pessoa em duplo / twin: USD5984.00; preço de single: USD7945.00
O preco inclui:
- 3 noites de hotel 5* em Beijing, 2 noites hotel 4* em Dunhuang, 2 noites hotel 5* em Xian, 2
noites hotel 5* em Hangzhou, 4 noites hotel 4.5* em Shanghai – com café da manhã e taxas.
- Cabine andar executivo no mais novo navio de Victoria Cruises – www.victoriacruises.com
- Bilhete aereo classe economica com as taxas de combustivel e embarque Beijing / Dunhuang /
Xian / Chongqing – Yichang / Hangzhou.
- Trem rápido Hangzhou / Shanghai
- Ingressos para os passeios mencionados
- Guias falando espanhol em Beijing, Xian, Shanghai, Hangzhou e ingles em Dunhang,
Chongqing, Yichang e durante o cruzeiro com acompanhante falando portugues e ingles.
- Pensão completa nos dias 2 e 3 do cruzeiro do Rio Yangtze; 10 almoços em restaurantes locais
com um copo de refrigerante ou agua mineral ou cerveja local por pessoa; um jantar especial de
pato laquedo em Beijing, um jantar de “hot pot” em Chongqing, um jantar especial em Xian –
jantar com show da Dinastia Tang.
- Gorjetas para os maleteiros e guias e motoristas locais
O preco não inclui:
-Seguro de viagem – altamente recomendavel fale com o seu agente de viagem, , gorjeta no
cruzeiro, despesas pessoais, refeições não mencionadas, bebidas extras durante as refeições.
Forma de pagamento: o pagamento poderá ser feito em dollar, cartao de credito visa ou
mastercard (compra internacional pagamento direto a BTC em Miami), ou em real junto a
Turismo Classico (Sra. Liliana Couto – 021-2523-3390) ao cambio do dia em até 8 prestaçoes
sendo a ultima em 15 de abril 2021.
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