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MURALHA DA CHINA 
 
A Muralha da China, em Beijing, é uma estrutura de 
arquitetura militar construída ao longo de 
aproximadamente dois milênios (começou no ano 220 a.C 
com término no século XV). A obra, que atravessa 
montanhas e rios, continua sendo uma das grandes 
maravilhas do mundo, sendo que a parte mais famosa da 
muralha é a região de Badaling. 

 

 

PALÁCIO DE VERÃO 
 
O Palácio de Verão abriga o maior jardim real da China e 
tem construções espetaculares. A obra se iniciou em 1750 
e já foi um refúgio de verão da Dinastia Qing. O local 
transmite inteiramente a beleza natural e a grandiosidade 
dos jardins reais, sendo composto pela Colina da 
Longevidade e pelo Lago Kunming, ocupando uma área de 
mais de 300 hectares. 
 
 

JANTAR DE PATO LAQUEADO 
 
O pato assado de Pequim é um dos pratos mais famosos 
da culinária chinesa. Trata-se de uma receita muito 
antiga, servida nas cortes imperiais da China, feita com 
patos criados especialmente para esta preparação, 
temperados com molhos específicos, assados em fornos 
especiais e servidos com crepes muito finos, depois da 
carne ser cuidadosamente fatiada. 

 
 

 

GUERREIROS DE TERRACOTA 

 
 
O Museu das Terracotas 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. 

JARDIM YUYUAN 

 
Os jardins estão espalhados em uma área de 2 hectares e  
são divididos em seis principais cenários. Ao entrar no 
jardim, vá para o topo do Great Rockery para ter uma 
vista de todo o jardim. Depois siga o caminho principal 
em sentido horário para visitar as principais seções do 
parque, antes de chegar no Inner Garden. 

 
 
 

 

 

 

  

 

Para Saber Mais Informações, Consulte-nos. 

Rodrigo ou Cecília (11)3805-1930 / (11)5585-1485 

Rodrigo@watanabetur.com.br ou Cecilia@watanabetur.com.br 
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Saídas: segundas, terças, quintas-feiras e sábados (ou conforme calendário de saídas e campo de observações). 

Beijing  Xian  Shanghai 
 
 

1º Dia – ... / Beijing  [ - , - , - ] 

Chegada em Beijing, 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. 
 
2º Dia – Beijing [ C , A , - ] 

Visita à Praça Tian An Men (Praça da Paz Celestial), uma 
das maiores do mundo, visita ao Palácio Imperial, 
conhecido como Cidade Proibida e ao Palácio de Verão e 
o seu Jardim Imperial, com um ambiente sereno e 
encantador, que teve destaque na Dinastia Qing.  
 
3º Dia – Beijing [ C , A , J ] 

Pela manhã, visita à Grande Muralha. Almoço em 
restaurante local. No retorno à cidade, pararemos 
próximo ao Ninho do Pássaro (estádio nacional) e ao Cubo 
d’Água (centro nacional de natação), duas grandiosas 
construções que foram atrações nos Jogos Olímpicos de 
Beijing, em 2008. À noite, jantar especial no qual será 
servido um delicioso “Pato Laqueado” de Beijing, entre 
outros pratos. 
 
4º Dia – Beijing / Xian [ C , A , - ] 

De manhã, visita ao Templo do Céu, considerado um 
grande símbolo turístico de Beijing. Após almoço, 
embarque com destino a Xian, a capital da província de 
Shaanxi. Xian servia como capital de onze dinastias e se 

destaca por ter sido o ponto de partida da famosa “Rota 
da Seda”. Chegada, recepção e traslado ao hotel. 
 
5º Dia – Xian [ C , A , - ] 

Visita ao Museu dos Guerreiros de Terracota. Após 
almoço, visita a Grande Pagoda do Ganso Selvagem (sem 
subir). Terminamos o passeio no famoso bairro 
muçulmano, para conhecer a vida cotidiana dos nativos. 
 
6º Dia – Xian / Shanghai [ C , - , - ] 

Em horário adequado, traslado ao aeroporto para 
embarque no voo com destino a Shanghai, berço do 
Partido Comunista, um importante centro financeiro e 
comercial, também a principal cidade portuária da China. 
Chegada, recepção e traslado ao hotel. 
 
7º Dia – Shanghai [ C , A , - ] 

Dia todo de passeio pela cidade, com visita ao belíssimo 
Jardim Yuyuan, ao Templo do Buda de Jade, com sua 
imagem de Buda esculpida numa única peça de jade 
incrustada com pedras preciosas. Prosseguimento ao 
calçadão à margem do Rio Huangpu, que oferece uma 
visão do Bund com seus grandiosos edifícios em estilo 
europeu. 
 
8º Dia – Shanghai / ... [ C , - , - ] 

Traslado ao aeroporto e fim dos serviços. 
 
 

 
 
Observações: 
- No período de 20/Março a 31/Outubro as saídas serão as segundas, terças, quintas-feiras e sábados com os hotéis da 

categoria Superior, e somente às terças-feiras com os hotéis da categoria Standard 
- Em Novembro as saídas ocorrerão às segundas-feiras na categoria Superior e às terças-feiras na categoria Standard. 
- De 01 a 20 de Dezembro/2018 as saídas serão somente às SEGUNDAS-FEIRAS com os hotéis da categoria Superior. Neste 

período não há saídas com os hotéis da categoria Standard. 
- Limite de 1 bagagem de até 20 kg nos voos domésticos na China. 
 
 
 



  

 

Pacote Inclui: 
- Passagem aérea doméstica em classe econômica: Beijing/ Xian/ Shanghai. 
- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares. 
- Refeições conforme descritas no programa, sem bebidas. Legenda: C-café, A-almoço e J-jantar. 
- Serviços com guias locais falando espanhol. 
- Traslados e passeios regulares, conforme o programa. 
 
Pacote Não Inclui: 
- Parte aérea internacional. 
- Taxas aeroportuárias, de embarque e/ou combustível. 
- Despesas com documentações. 
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa. 
- Gorjetas para guia, motorista e maleteiros dos hotéis. 
 

Hotéis previstos ou similares 

Cidade Noites STANDARD SUPERIOR 

Beijing 3 

The Presidential Beijing 
Novotel Beijing Xinqiao 

The Great Wall Hotel 
Nikko New Century Beijing 

Radisson Blu Hotel Beijing 

Hotel New Otani Chang Fu Gong  

Double Tree by Hilton Beijing 

Sheraton Beijing Dongcheng 
Prime Hotel 

Xian 2 
Novotel Xian 

Holiday Inn Xian Big Goose Pagoda 

Sheraton Hotel 

Sheraton Xian North City  
Hilton Xian High-Tech Zone 

Shanghai 2 
Mercure Shanghai Royalton 

Regal Shangai East Asia Hotel 
Mingde Grand Hotel Shanghai 

Sheraton Shanghai Hongkou 

Renaissance Shanghai Putuo 
Shanghai Sunrise on the Bund 

Jin Jiang Tower 

 

PARTE TERRESTRE + AÉREOS INTERNOS 
Preços por pessoa em USD (Dólares Americanos) | Mínimo de 1 participante 

SAÍDAS EM 2018 Apartamento 
STANDARD 

SAÍDAS ÀS TERÇAS-FEIRAS 

20 de Março a 15 de Maio 

Em apartamento duplo 1.405,00 

Suplemento single 330,00 

22 de Maio a 14 de Agosto 

Em apartamento duplo 1.420,00 

Suplemento single 330,00 

21 de Agosto a 30 de Outubro 

Em apartamento duplo 1.450,00 

Suplemento single 360,00 

06 de Novembro 

Em apartamento duplo 1.390,00 

Suplemento single 330,00 

 
  



  

PARTE TERRESTRE + AÉREOS INTERNOS 
Preços por pessoa em USD (Dólares Americanos) | Mínimo de 1 participante 

SAÍDAS EM 2018 Apartamento 
SUPERIOR 

SEGUNDAS, TERÇAS,  
QUINTAS-FEIRAS E SÁBADOS 

20 de Março a 
20 de Maio de 2018 

Em apartamento duplo 1.580,00 

Suplemento single 495,00 

21 de Maio a 
19 de Agosto de 2018 

Em apartamento duplo 1.555,00 

Suplemento single 425,00 

20 de Agosto a 
31 de Outubro de 2018 

Em apartamento duplo 1.660,00 

Suplemento single 540,00 

01 a 30 de  
Novembro de 2018 

(somente às segundas-feiras) 

Em apartamento duplo 1.615,00 

Suplemento single 515,00 

01 a 17 de  
Dezembro (segundas-feiras) 

 
27 de Dezembro de 2018 

Em apartamento duplo 1.475,00 

Suplemento single 395,00 

 
 

Informações Gerais: 
Reservas e pagamento terrestre (FIT): 
* Para reservas, é necessário 10% de sinal do valor total (ou máximo de USD300.00 por pessoa), a cópia digitalizada dos 
passaportes válidos e condições gerais assinadas; 
* O saldo deve ser quitado até 48 horas após a confirmação.  
 
Formas de pagamento:  
- À vista em dinheiro ou depósito; 
- Ou parcelado com 30% de entrada + extras e taxas (em dinheiro ou depósito) e saldo em até 5 vezes sem juros nos cartões 
Visa ou Mastercard (valor mínimo total de venda de US$ 1.500.00 por cartão – para valores menores, consulte-nos).  
* Os valores são convertidos em reais ao nosso câmbio do dia do pagamento. 
* Caso o pacote inclua bilhetes aéreos internos ou trechos de trem, note que uma vez emitidos, os valores dos bilhetes não 
são reembolsáveis em caso de cancelamento. 
 

Nosso câmbio terrestre é atualizado diariamente em nosso site a partir das 11h30. Consulte-nos (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 exigidos para cada país antes de visitá-lo; 
- Verifique a necessidade de vacinas exigidas 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. ** 


