Período: 15/Maio á 02/06 de 2019. – 19 dias e 17 noites com 12 refeições.
Roteiro: Seoul, Ilha Namiseom, Hong Kong, Lantau, Beijing, Zhangjiajie, Xian, Guilin e Shanghai.

Mai.15 – São Paulo
[-,-,-]
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos às
21h00.
Mai.16 – São Paulo / Dubai
[-,-,-]
Partida, no voo EK 262 as 01h25com destino Dubai.
Chegada as 22h55 para conexão com destino a Seoul.
Mai.17 – Dubai/Seoul
[-,-,-]
Partida no voo EK322 as 03h40. Chegada as 16h55 ao
Aeroporto Internacional de Incheon, recepção e traslado
ao Hotel. Seoul é a capital da Coreia do Sul, e sua área
metropolitana é considerada uma das mais populosas do
mundo, local onde tecnologia e história convivem em
harmonia.
Mai.18 – Seoul / Ilha Nami / Seoul
[C,A,-]
Pela manhã, traslado de ferry
boat à ilha Nami Seom. Esta ilha
ficou conhecida por ter sido o
local de filmagem da novela
“Fuyu no Sonata”. Chegada e
visita ao pequeno Jardim
Temático, ao caminho de
Sequoias, Salão de Exposições,
e oficina de artesanatos.
Chegada em Seoul visita ao
Palácio Gyeonblok , fundado em 1394, é o mais belo de
Seoul e o de maior magnitude.
Mai.19 – Seoul
[C,A,-]
Visita ao Vilarejo Folclórico Coreano, inaugurado em 1974
como um museu a céu aberto que recria o estilo antigo de
vida. No local há casas típicas coreanas que mostram os
diferentes estilos de cada província, artesanatos, Yangban
(casas da classe nobre). Visita a rua Namdaemun.
Mai.20 – Seoul / Hong Kong
[C, -,J]
Traslado ao aeroporto de Seoul para embarque no voo
KE613 as 09h50 com destino a Hong Kong.
Chegada em Hong Kong “a pérola do oriente”, um dos
principais centros financeiros e comerciais do planeta, com
atrações simplesmente fascinantes, além de belos cenários
naturais. Chegada as 12h50 , traslado ao hotel.
Pela tarde, passeio pela ilha, visitando o Pico Victoria, de
onde se descortina uma belíssima vista panorâmica de

toda a baía (se o tempo permitir) e a visita à Vila dos
pescadores Aberdeen, a Baía Repulse, que é a praia
localizada numa das áreas residenciais mais caras de Hong
Kong, e ao Mercado Stanley, que é famoso por estar
localizado perto do mar e ter restaurantes na beira da praia.
Traslado ao hotel. Noite Jantar no famoso Jumbo Flutuante.
Mai.21 – Hong Kong/Lantau/Hong Kong [ C , A , -]
Pela manhã, saída para visitar a ilha de Lantau. Chegando
em Tung Chung, embarque no teleférico Ngong Pig 360,
fazendo o trajeto de 5,7km, com vista deslumbrante do
mar azul profundo e uma floresta verdejante, até chegar
ao vilarejo de
Ngong
ping,
onde se localiza
a entrada para o
Grande Buddha,
conhecido
como Tian Tan,
o maior e o mais
famoso Buda
sentado a céu
aberto
do
mundo, feito de bronze, de 34m, rodeado de esculturas da
flor de lótus. Visita ao Mosteiro de Po Lin, maior templo
budista, que abriga três budas de bronze, representando o
passado, o presente e o futuro. Após os passeios, retorno
de Teleférico Tung Chung e traslado ao hotel.
Mai.22– Hong Kong/Beijing
[ C , - , J]
Traslado ao aeroporto de Hong Kong para embarque no
voo CX 332 as 12h00 com destino a Beijing. Chegada as
15h25, recepção e traslado ao hotel. Beijing é a capital da
República Popular da China, um dos destinos mais visitados
do mundo, uma cidade moderna, que mantém a cultura
milenar em sua essência. À noite, jantar especial no qual
será servido um delicioso “Pato Laqueado” de Beijing,
entre outros pratos.
Noite Jantar Pato Laqueado entre outros pratos.
Mai.23 – Beijing
[ C , A , -]
Pela manhã, visita ao Bairro típico de Hutong de riquixá.
Prosseguimento da visita à Praça Tian An Men (Praça da
Paz Celestial), uma das maiores do mundo e ao Palácio
Imperial, conhecido como Cidade Proibida.
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Mai.24 – Beijing

[ C , A , -]
Beijing, com visita à
Grande Muralha, uma
impressionante obra
de arquitetura militar,
também uma das sete
maravilhas do mundo.
Shopping Silk Street
Pearl Market.

Mai.25 – Beijing / Zhangjiajie
[C,-,-]
Traslado ao aeroporto de Beijing com destino a Zhangjiajie
para embarque no voo CA1359 as 18h35. Chegada as
21h30,traslado ao Hotel Pullman.
Mai.26 – 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, onde se
encontra o
protótipo da Montanha Aleluia do filme
Avatar e a Montanha Tianzi. Almoço incluso (buffet).
Mai.27 – Zhangjiajie /Xian
[ C , A, - ]
Pela manhã, visita à Montanha Tianmen, onde se encontra
o Caminho de Vidro. Almoço em restaurante local. Em
seguida, traslado ao aeroporto para embarque no voo
MU2432 AS 23h55 com destino a Xian.

Mai.29 – Xian/Guillin
[ C , A, - ]
Traslado no aeroporto e embarque com destino a Guillin
cidade conhecida pela beleza de suas montanhas e
paisagens que parecem ser tiradas das gravuras chinesas,
motivo de inspiração a inúmeros poemas.
Visita a Gruta da flauta de cana.
Mai.30 – Guilin/ Yangshuo/ Guilin
[C,A,-]
Pela manhã, cruzeiro pelo Rio Lijiang, navegando pelas
suas
águas
verdes,
apreciando
as
florestas
de
bambu,
os
vilarejos típicos,
e a deslumbrante
vista das cadeias
de montanhas
rochosas, com
formas
intrigantes talhadas pela erosão. Almoço a bordo e a tarde,
prosseguimento à Yangshuo, um antigo vilarejo às margens
do Rio Lijiang, com visita ao mercado . Traslado ao hotel.
Mai.31 – Guilin/Shanghai
[C,-,-]
Traslado ao aeroporto de Guillin para embarque com
destino a Shanghai.
Chegada e de Trem
Maglev, que atinge a
velocidade de até 431
kilometros por hora,
e traslado ao hotel
Passeio pela cidade,
com visita ao Templo
do Buda de Jade e ao
belíssimo Jardim Yuyuan.
Jun.01 – Shanghai/Dubai
[C,-,-]
Pela manha compras na Rua Nanjing. Pela tarde traslado
ao aeroporto de Shanghai e embarque com destino a Dubai.

Mai.28 – Xian
[ C , -, J ]
Chegada as 01h35, recepção e traslado ao Hotel. Pela tarde
visita ao Museu das Terracotas que conserva as estátuas de
um exército com mais de 6000 guerreiros e seus cavalos
em tamanho natural, que foram guardiões do Mausoléu de
Qin Shi Huang, o 1º imperador da China.
À noite, jantar com espetáculo de dança e música da
Dinastia Tang, servido com um delicioso jantar.

Jun.02 – Dubai/São Paulo
[-,-,-]
Partida no voo Emirates EK 303 as 00h05 com destino a
Dubai. Chegada às 05h35 e conexão no voo EK 263 as
09h00 com destino a São Paulo. Chegada em São Paulo, as
17h00. Fim dos nossos serviços.

PARTE AEREA E PARTE TERRESTRE
Preços por pessoa em USD (Dólares Americanos)
Nº DE PARTICIPANTES

DUPLO/ TWIN

TAXAS

SUPLEMENTO SINGLE

-

USD 7.390,00

USD 201,00

USD 1.350 ,00

*Taxa de embarque de +USD90,00

Elaborado em 11/09/2018.
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HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
Cidade

Noites

Hotel

SEOUL

3 NOITES

SEJONG HOTEL

HONG KONG

2 NOITES

MARCO POLO HONG KONG HOTEL

BEIJING

3 NOITES

5L BEIJING HOTEL

ZHANGJIAJIE

2 NOITES

HOTEL PULLMAN

XIAN

2 NOITE

GRAND NOBLE

GUILIN

2 NOITES

LIJIAN WATERFALL

SHANGHAI

1 NOITE

CENTRAL HOTEL

Observações:
-

O itinerário poderá sofrer alterações, tanto na ordem dos locais de visitação, quanto alguns passeios poderão ser
substituídos.
Limite de 01 bagagem de até 20kg nos voos domésticos na China.
Em Lantau, caso a condição climática for desfavorável para o passeio de Teleférico Ngong Ping 360, outro transporte
público será utilizado.

Pacote Inclui:
Bilhete aéreo internacional em classe econômica São Paulo/Dubai/Seoul – Shanghai/Dubai/São Paulo.
Bilhete aéreo em classe econômica Seoul/Hong Kong/Beijing/Zhangjiajie/Xian/Guilin/Shanghai
Em Lantau - Teleférico Ngong Ping 360 na categoria Standard
Hospedagens nos hotéis mencionados ou similares, em apartamentos de categoria standard;
Refeições conforme descritas no programa, sem bebidas. Legenda: C-café, A-almoço e J-jantar;
Guia local falando espanhol .
Seguro de viagem de 19 dias (válido até 75 anos, acima dessa idade haverá adicional e/ou redução da cobertura)
acima de 75 a 85 anos, suplemento USD 40,00.
Traslados e passeios privativos conforme descritos.
Guia acompanhante desde o Brasil .
Pacote Não Inclui:
- Taxa de embarque e/ou combustível.
- Despesas com documentações e vistos.
- Gorjetas para guia local, motorista e maleteiros dos hotéis.
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa.
Formas de pagamento:
-

- À vista 2% de desconto em dinheiro ou depósito;
- Saldo deve ser quitado até 65 dias antes do embarque.
- Ou parcelado com 30% de entrada + extras e taxas (em dinheiro ou depósito) e saldo em até 4 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(11)5585-1485

Observações Importantes:
- O passaporte deve ter validade mínima de 06 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 a disponibilidade no momento da reserva. **
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