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Guerreiros de terrracota (Xian) Skyline (Xangai)

CHINA LENDÁRIA
Pequim, Xian e Xangai

 pensão completa ou meia pensão e visitas incluídas

• Panorâmicas de Pequim, Xian eXangai.

• Visita à Grande Muralha

• Visita à praça Tian An Men.

• Museu de Guerreiros e Corcéis de Terracota.

• Visita nocturna de Xangai.

• Cantar degustação de pato laqueado.

EVEREST 
8.843 m

K2
   8.611 m

DÍA 1. BRASIL - PEQUIM
Apresentação no aeroporto para embarcar em um 
avião com destino à capital da China. Noite a bordo.

DIA 2. PEQUIM
Chegada a Pequim, assistência no aeroporto e tras-
lado ao hotel. Beijing foi a capital do país durante seis 
dinastias, entre aqueles que destacam os gloriosos 
períodos da Ming e o Qing. Centro político da China 
para mais de dez séculos. Três mil anos de história 
turbulenta que transformou a cidade em um conglo-
merado de estilos e culturas que oferece ao viajante 
uma experiência única: tendo entrado em outra di-
mensão de tempo, onde as horas passam de outra 
maneira e onde alguém é libertado da tirania que nos 
impede de desfrutar do presente. Jantar em função 
horário de voo. Hospedagem.

DIA 3. PEQUIM (excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Visita incluída à Grande 
Muralha, obra arquitetônica espetacular e grandiosa, 
declarada Património Mundial pela UNESCO em 
1987. A construção da Grande Muralha da China foi 
encomendada pelo imperador Qin, durante a dinas-
tia de mesmo nome, defendeu seu reino contra as 
tribos nômades. Este trabalho gigantesco de sete mil 
kms longo e 2500 anos de idade, não só serviu como 
defesa, mas também a comunicação rápida entre 
diferentes partes do Império Chinês. Almoço em 
restaurante local. Na parte da tarde, tour por Pequim 
com visita ao exterior do estádio nacional “Ninho 
do Pássaro” (possibilidade de tirar fotos do lado de 
fora). Também vamos visitar o mercado de seda e 
a academia de medicina chinesa. À noite, jantar de 
boas-vindas incluído, degustação do delicioso pato 
laqueado de Pequim. Hospedagem. 

DIA 4. PEQUIM
Buffet de café da manhã. Pela manhã, vamos visi-
tar a Praça Tian An Men, onde Mao Zedong declarou 
constituída a República Popular da China em 1949 
e a Rua Qianmen conhecida como a rua comercial 
Dashilan, que é a mais antiga da cidade. Almoço no 
restaurante local. Tarde livre. Possibilidade de fazer 
visita opcional ao Palácio Imperial e ao Templo do 
Céu. Palácio Imperial, conhecida como “a Cidade 
Proibida”, convertida hoje em um grande museu 
com salas suntuosas e tesouros pródigos. O lugar do 
Templo do Céu, onde os imperadores das dinastias 
Ming e Qing ofereceram sacrifícios para o céu e orou 
por boas colheitas. A seguir, vamos participar de uma 
cerimônia opcional de chá de china. Jantar no res-
taurante e hospedagem.

DIA 5. PEQUIM-XIAN (excursão de dia inteiro)
 Viajar de trem de alta velocidade

Buffet de café da manhã. Na hora indicada, traslado 
para a estação para pegar o trem de alta velocidade 
para Xián. Xián foi a capital de doze dinastias, centro 
político da China durante os séculos de seu esplen-
dor máximo e ponto de partida da famosa “Rota da 
Seda” Além disso do famoso túmulo, a cidade tem 
uma muralha que é o maior e melhor preservada 
das fortificações urbanas do país. O sistema atual 
de muralhas, portas e torres datadas do século XV. 
Já muros à dentro, a principal atração do seu centro 
histórico é o bairro medieval. É a maior ‘medina’ da 
China e também a melhor opção para provar comida 
saborosa na rua e comprar artesanato. Almoço tipo 
pic nic no trem. Chegada a Xián e visita da cidade. En-
contraremos Great Wild Goose Pagoda, vamos fazer 

uma parada perto da muralha da Cidade para tirar 
fotos (subida não incluído). A muralha que rodeia a 
cidade de Xián, é o mais bem preservado de todos 
aqueles que defenderam as cidades da China. Jantar 
em restaurante local e hospedagem.

DIA 6. XIAN (excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Hoje vamos visitar o fa-
moso Museu de Guerreiros e Corcéis de Terracota, 
descobertos em março de 1974 durante alguns tra-
balhos para o fornecimento de água irrigada perto 
de Xián. Desde 1987 é considerado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Os guerreiros de Xián 
fazem parte do mausoléu do primeiro imperador 
Qin, que foi descoberto em 1974 e declarado Patri-
mônio Mundial Humanidade em 1987. O segundo 
fosso é dos generais, com 69 figuras representando 
o estado major do exército, bem como as figuras de 
alguns cavalos. No terceiro fosso há cerca de 1.000 
guerreiros. Almoço no restaurante local. Pela tarde, 
vamos visitar a fábrica de jade, fábrica de Terracota 
e o famoso bairro muçulmano. Jantar em um restau-
rante local e hospedagem. À noite, opcionalmente, 
podemos fazer um passeio noturno a pé em Xian, 
onde você poderá desfrutar de um show de luzes no 
Grande Pagoda do Ganso selvagem, contemplando 
magníficas estátuas da Dinastia Tang.

DIA 7. XIAN-XANGHAI
 Viagem de avião

Buffet de café da manhã. No horário indicado, tras-
lado para o aeroporto para embarcar em um voo 
para Xangai, uma cidade fluvial comunicada tanto 
com o mar quanto com o como no interior do país, 

Cerimônia do Chá

Pequim

Xian 

Xangai

graças a que grande parte do curso do Yangtze é na-
vegável e isso marcou o caráter da cidade: “porta da 
China” primeiro para os piratas japoneses e depois 
para o ocidental, mas acima de tudo é uma cidade 
moderna, cheio de arranha-céus e torres que falam 
por si, um país que entra em ritmo acelerado no sé-
culo XXI. Cidade portuária diretamente subordinado 
ao poder central com mais de 16 milhões de habi-
tantes. Almoço em restaurante local. Tarde livre. À 
noite, nós temos tour incluído para Xangai, vamos 
andar pela Malecón da Cidade e apreciaremos suas 
fantásticas iluminações. Jantar no restaurante e hos-
pedagem. (No caso do voo de Xian para Xangai ser 
de tarde, terão manhã livre em Xian. O almoço neste 
caso, será em Xian).

DIA 8. XANGAI
Buffet de café da manhã. De manhã, o tour panorâ-
mico de Xangai. Conheceremos a Nanjing Avenue e 
o Bairro de Xintiandi. Em seguida, visita a um work-
shop de seda. Almoço no restaurante local. (Pela 
tarde, visita opcional ao Jardim Yuyuan, magnífico 
jardim construído em 1557. Vamos descobrir trilhas 
que serpenteam entre as rochas, canteiros de flores 
e lagoas de peixe vermelho. Nós também vamos vi-
sitar o Templo de Buda de Jade construído para abri-
gar duas espetaculares figuras de Buda). Jantar no 
restaurante local e hospedagem.

DIA 9. XANGAI
Buffet de café da manhã. No horário indicado, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e nossos serviços.

Notas de interesse

• Visto: você deve verificar os requisitos e condições 
correspondente no seu país de origem.

• A ordem das visitas pode ser modificada respeitando 
sempre o conteúdo deles.

i

Incluído no passeio

• Guía local falando espanhol em todo viajar.

• Trem de alta velocidade Pequim-Xian e Voo 
doméstico Xian-Xangai.  

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 

• Hotéis : 7 noites de estadia nos hotéis 
indicado ou similar, com banheira ou chuveiro. 

• Refeições: 
MP: 7 cafés da manhã e 5 jantares em 
restaurantes chineses e 1 jantar de pato 
laqueado (1/3lt de água incluída). 
PC: 7 cafés da manhã, 6 almoços  (exceto o 
dia 5, que será um piquenique de trem),  5 
jantares em restaurantes chineses e 1 jantar 
de pato laqueado (1/3lt de água incluída).

• Excursões de dia inteiro: 
Excursão à Grande Muralha, Ninho de Pássaro, 
Mercado de Seda, Academia de Medicina 
China, degustação de pato laqueado. Em 
Xián, Grande Pagoda do Ganso Selvagem, 
A Muralha (subida não incluída). Excursão 
a Xián, Museu dos Guerreiros e Córsega de 
terracota, bairro muçulmano.

• Outras visitas e excursões: 
Visita panorâmica de Pequim, Tian An 
Square Homens, Quianmen Street, Hutong 
Neighborhood. Visão geral de Xangai, Nanjing 
Avenue e Bairro de Xintiandi. Visita noturna a 
Xangai, Malecón da cidade.

• Entradas incluídas: 
Grande muralha Tian An Men Square 
Grande Pagoda da Oca Selvagem. 
Museu de Guerreiros e Corcéis de Terracota.  
Jantar de boas-vindas com degustação de 
pato laqueado.

• Autopullman de lujo para todo el recorrido.

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

Hotéis  previstos ou similares 

Pequim Feitian  4**** 

Ibis Nanterre La Defense  4**** 

Xian Grand Dynasty Culture  4**** 

Xangai Greenland Jiulong  4**** 

Lee Gardens  4**** 

Templo do Céu

Datas de saídas do Brasil

Maio 1 9 20 27

Junho 7 10 16 17

Setembro 9 11 24 30

Outubro 13 14 16 20 23 27 29

Novembro 3 12 18

n T. Baixa  n T. Alta

Preços por pessoa em U$D

Em quarto duplo  ...................................... 1.130

Spto. habitación individual ....................... 405

n  Spto. T. Alta .............................................. 100

Desconto meia pensão ................................ -90

Grande Muralha

9  dias  ... a partir de  1.130 $ USA

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO


